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Abstrakt 

“Ditt ljud är mitt ljud är vårt ljud.” - Brandon Labelle (2010)  

Allt ljud i vår omgivning bidrar och bildar en massa olika akustiska ljud ekologier, från 

naturliga ljud i en natur akustisk omgivning som består utav ljud från djur, vind & 

förändringar i vädret, till konstgjort ljud skapad av människor. Dessa ljud kan vara genom 

musikaliska sånger & konster, reklam, TV & andra vanliga aktiviteter som konversationer, 

arbetsljud & ljud ifrån mekanisk skapande apparater som används inom industrin & samhälle. 

Denna ljudmiljö som vi alla lever i, kallar vi för ljudlandskap. 

Syftet med det här arbetet är att undersöka ljudets betydelse för förståelsen av vår historia 

med fokus på den lokala historien.  

Kandidatarbetet består av en teoretisk del och en praktisk del. Till den teoretiska delen har jag 

använt mig av en litteraturstudie, där jag använt artiklar, både vetenskapliga och relevanta 

tidningsartiklar inom ämnet för få fram fakta och analysera mina frågeställningar.  

Till den praktiska delen har jag gjort en ljudmiljö som består av original inspelningar och 

modifierade ljud. 

Jag har visat på hur en ljudvandring kan hjälpa till och vara ett viktigt komplement till att få 

en fördjupad förståelse över vår lokalhistoria. Mitt val att göra en ljudvandring över Hestras 

historia föll sig naturligt då det är min hemort.  

 

Nyckelord: Ljudlandskap, ljudmiljö, uppfattning, ljuddesign 

  

1 

 



 

Abstract 

“Your sound is my sound is our sound.” - Brandon Labelle (2010) 

All the sounds in our surroundings contribute to a lot of different acoustic sound ecologies, 

from natural sounds in a natural acoustic environment that consist of the sounds of animals, 

winds and changes in the weather. To sound artificial created by us people, through musical 

songs & arts, advertising, TV & other common activities like conversations, work sounds & 

sounds from mechanically-creating devices used in industry & society. This sound 

environment we all live in we call for soundscapes. 

The purpose of this work is to investigate the importance of sound for understanding our 

history, focusing on local history. 

The candidate's work consists of a theoretical part and a practical part. To the theoretical part I 

have used a literature study, where I used articles, both scientific and relevant newspaper 

articles on the subject to get facts and analyze my questions. 

For the practical part, I have made an audio environment that consists of original recordings 

and modified sounds. 

I have shown how an audio migration can help and be an important complement to gaining a 

deeper understanding of our local history. My choice to make a soundtrack over Hestras 

history fell naturally, as it is my hometown.  

 

Keywords: Soundscape, sound environment, perception, sound design 
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1. Bakgrund 
Det här avsnittet innehåller bakgrund till problemområde samt frågeställning och syfte.  

Ljud har alltid varit en viktig del i vårt samhälle, även om vi oftast tar det förgivet. Det kan 

vara allt från det vardagliga ljudet av trafiken i storstäder där folk bor till den mer lugna och 

fridsamma ljudmiljön av naturen på landsbygden, skogen med mera. Det är också energin i 

luften när folk dansar och sjunger när musik spelas upp. Vi har även gjort ljud till en lika 

viktig del i film & spel i en massa olika genrer. Det kan vara allt från musiken som sätter 

stämning i scenen, det kraftfulla ljudet av explosion som får det hela att låta mäktigt eller det 

vardagliga ljudet vi hör som vi omedvetet associerar till det vi ser på skärmen. 

Men hur var det förr? Hur upplevde människorna i de samhällen som då fanns ljudet. Mycket 

av det ljud som finns i vårt nutida ljudlandskap och som vi upplever varje dag fanns inte förr 

och många av de ljud som fanns då, finns kanske inte längre idag. Olika ljuddesigner har gjort 

egna tolkningar av historiska ljudmiljöer.  

Vilka ljud är typiska för olika tider och hur lät viktiga ljud förr jämfört med nu? Exempelvis 

hur varnade man för fara jämfört med hur vi varnar för fara nu? Då kanske man använde 

kyrkklockor jämfört med idag där vi har bomblarm som låter och man skulle även skicka ut 

varnings-sms eftersom nästan alla har en telefon idag.  

 Brandon Labelle (2010) säger i sin bok Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday 

Life att det finns ingen inspelning av historiska perioder. Man kan fortfarande få fram en 

ljudbild med hjälp av historiska ljud men att de visar ju nödvändigtvis inte hur människorna 

upplevde ljudet. Hur ljudet skapades och gav mening till att skapa “sociala processer” och 

“attityder”, finns skrivet i historiska dokument. 

Med detta kandidatarbete siktar jag in mig på att undersöka vilken betydelse ljud har för vår 

förståelse av vår egen historia. Hur man kan visualisera och göra ett ljudlandskap som gör att 

vi får en djupare förståelse, då vår uppfattning om vår historia sker minst lika mycket genom 

hörseln som synen.  Varje samhälle, ort, stad eller natur är unik och har en unik historia och 
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då med den även ett unikt ljudlandskap, det får mig också att bli intresserad av hur det går att 

tolka ens egen lokalhistoria genom ljudet. Kan man använda ljud som var unika för just det 

samhället, och som nu kanske håller på att försvinna, med ljud som är unika idag och mixa 

ihop gammalt och nytt för att få en slags historisk tidslinje över lokalsamhällets utveckling 

genom ljudet. 
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2. Frågeställning 

Vilken betydelse har ljudet för att förstå vår historia? 

3. Syfte 

Syftet är att undersöka ljudets betydelse för förståelsen av vår historia med fokus på den 

lokala historien. Genom det så ska jag skapa en gestaltning av en ljudvandring fokuserad på 

den lokala historien.  
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4. Tidigare & aktuell forskning 
I det här kapitlet presenterar jag den tidigare forskningen som är relevant för mitt 
problemområde. Den tidigare forskningen är uppbyggd på två delar. Den första delen är 
forskningsartiklar inom problemområdet. Den andra delen är tidningsartiklar som belyser 
området. Tidningsartiklarna är till för att ge läsare en fylligare bild av problemområdet  

4.1 Vad är ljud? 

Våra öron är ett väldigt känslig instrument. De hjälper oss att kommunicera, både prata och 

lyssna. De ger oss en känsla för riktning på ljudet. Trumhinnan hjälper oss även med 

balansen. Principen av ljud är enkel. Ändringar i atmosfärens lufttryck gör så att 

luftmolekylerna börjar röra på sig. Våra öron kan registrera dessa rörelser som ljud. Så 

beskriver Ric Viers (2008) det i sin bok The sound effects bible : How to create and record 

hollywood style sound effects.  

4.2 Ljudvågor 

Viers (2008) beskriver hur ljudvågor fungerar såhär. När man släpper en sten i en sjö så visar 

vattnet vågor som åker ut från där stenen slog ner. Vågorna åker upp och ner utåt från 

nedslaget. Vågorna minskar ju längre bort den går på grund av förlorad energi. Många 

faktorer påverkar storleken och formen på vågorna. Storleken på stenen, med vilken kraft som 

stenen var i slängd, och stället där stenen släpptes i, om det var i en pool, sjö eller havet m.m. 

Det är på liknande sätt ljudvågor fungerar. 

Till exempel när en hammare slår på en spik, registrerar våra öron det som en hög smäll. 

Vetenskapligt vad som händer är att när hammaren träffar spiken så blir den en våldsam 

ändring i lufttrycket som resulterar i förskjutning av luftmolekyler som skickas iväg i alla 

olika riktningar från spiken. Ljudvågorna åker till våra öron och där träffar de tusentals små 

hår inne i våra öron som känner av vibrationerna och tolkar de som ljud. 

En ljudvåg består av två delar komprimering och förtunning. När lufttrycket är i vila, är det 

ingen rörelse mellan det jämt fördelade molekylerna. Dock när det är störningar i lufttrycket, 

så rör sig molekylerna upp och ner som respons till störningarna, samma som vågorna i sjön. 

Uppåtrörelsen av molekylerna är kallad kompressorn och uppkommer när molekylerna är tätt 
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komprimerade tillsammans. När luftmolekylerna sjunker under det normala lufttrycket kallas 

det för förtunning. Därför är en ljudvåg uppbyggd av en kompression och en förtunning. 

 

 

 

Källa: Renata, Mariana (2017) 

4.3 Ljudlandskap   

Brandon Labelle (2010) skriver i sin bok att vi delar på allt ljud som finns runt omkring oss. 

Hur det låter när vi går i en stad till hur det låter ute på landsbygden.  

Murray R Schafer (1994) säger att ljud förekommer nästan aldrig ensamt utan förekommer 

tillsammans med en massa av olika ljud. Ett ljudlandskap är begränsat till de ljud som kan 

höras inom det område man befinner sig i. 

Ljudlandskapet har då ingen korrelation med synen utan begränsas endast av ljudvågornas 

räckvidd. Benämningen ljudlandskap är ett akustiskt ämnesområde där allt från ett 

radioprogram till en musikalisk komposition av en utomhusmiljö betecknas som ett 

ljudlandskap. 

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

av ett landskap ger. Kameran ger möjligheten till att fånga de mest framträdande dragen i ett 
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fotografi där intrycket blir direkt uppenbart. Mikrofonens funktion är däremot helt 

annorlunda, den fångar detaljer. För att fånga mera framträdande drag och flera uppenbara 

intryck med en mikrofon måste tusentals inspelningar göras och detta med precision och 

skicklighet.  

Så därför är slutsatsen att en mikrofon och en kamera utför två helt olika sysslor, kameran 

fångar intrycken medan mikrofonen fångar detaljerna. Ett landskaps beståndsdelar är vattnet, 

vinden och jorden. Det här tre delarna utgör grunden till den allmänna ljudupplevelsen. Hur 

det initiala intrycket av ljudlandskapet också kommer att bli.  

I artikeln Soundscape Ecology The Science of Sound in the Landscape av Bryan C 

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

Brian M Napoletano, Stuart H Gage, Nadia Pieretti(2011), som är forskare vid California 

University  förklarar de att “Sounds are a perpetual and dynamic property of all landscapes” 

ljuden härstammar alltså från det ursprungliga landskap där de tre grundstenarna vatten, vind 

och jorden utgör basen av ett naturlandskap. Beroende på antropogena ljudens, mänskliga ljud 

som maskiner och bilar, intensitet formas därefter ljudlandskapet till exempelvis till en bilväg 

eller en storstad.     

4.4 Soundroom och Sound objects 

Francois Augoyard och Henry Torgue (2005)  The sonic experience: A guide to everyday 

sound skriver om soundscape som Murray R Schafer introducerade på 1960-talet genom sina 

böcker, och hur man ska förstå ljudbilden och vad den representerar. De skriver om hur man 

kan använda sig av soundroom och sound objects för att analysera ljudbilden. De beskriver 

skillnaden mellan dessa två och ljudlandskapet genom att säga om ljudlandskapet motsvarar 

hela strukturen av en text så motsvarar sound objects och soundroom de första delarna av en 

komposition; ord och meningar. De säger även att just soundroom är något som används av 

många ljuddesigner som grund när det skapar sina arbeten.  
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4.5 Hi-fi och Lo-fi 

En viktig del som Schafer (1994) tar upp i sin bok The soundscape, our sonic environment 

and the tuning of the world, när det gäller ljudlandskapet och dess utveckling är det som han 

kallar för high fidelity and low fidelity. Han förklarar de begreppen så här. När man diskuterar 

övergången från landsbygden till stadsbilden, så kan man använda två termer: hi-fi och lo-fi. 

Ett hi-fi-system är ett som har ett gynnsamt signal-till-brus-förhållande. Hi-fi ljudbilden är där 

diskreta ljud kan höras tydligt på grund av den låga omgivande ljudnivån. Landsbygden är 

generellt mer hi-fi än staden; natt mer än dag.  I hi-fi ljudbilden överlappar ljuden mindre ofta 

varandra; det finns perspektivförgrund och bakgrund: "... ljudet av en hink på brunnens kant 

och en smäll från en piska i fjärran" - denna bild är Alain-Fourniers för att beskriva den 

franska landsbygdens ekonomiska akustik.  

Den lugna atmosfären av hi-fi ljudbilden gör det möjligt för lyssnaren att höra ljuden från 

längre avstånd, precis som landsbygden där man också kan se mycket längre avstånd. Staden 

förkortar denna möjlighet för avlägsen hörsel (och syn) som markerar en av de viktigaste 

förändringarna om uppfattning i historien. I ett lo-fi-ljudlandskap är enskilda akustiska 

signaler dolda i en modern stad, det finns inget avstånd, det finns bara närvaro. Det finns 

överlappning av prat på alla kanaler och för att de vanligaste ljuden ska höras måste de 

förstärkas alltmer. Övergången från hi-fi till lo-fi soundscape har skett gradvis under många 

århundraden. 

Det är med det här perspektivet som man kan ta hjälp av för att visa på utvecklingen av ett 

samhälle från historia till nutid. Där just ett samhälle går från landsbygd till stad. 

4.6 The sound of history and acoustic memory 

Utifrån min frågeställning och problemområde så har Jürgen Müller (2012) från Goethe 

University mer specifikt gått in på ljudlandskap och historia till skillnad från Schafer (1994) 

som fokuserar mer på ljudlandskapet i sig. I artikeln The sound of history and acoustic 

memory: Where psychology and history converge skriver han att historiker tenderar till att 

vara allt för fokuserade på det man kan se med blotta ögat när man ska studera historiska 

artefakter som inte längre finns.  Historiker är som hantverkare och med minnet genom att de 

11 

 



 

måste bygga upp olika scenarion med olika reliker och få en mental bild av något som vi inte 

längre kan se.  De olika källorna som man använder sig inom den historiska forskningen är 

byggnader, kläder etc, samt texter, alltså det man kan se eller ta på. Müller (2012) hävdar i sin 

artikel att bara studera historiska källor utifrån det man kan ta på eller se, inte är tillräckligt.  

Det är endast på senare tid som ljudet har spelat någon roll inom den historiska forskningen, 

vilket betyder att för majoriteten av människans historia så har vi ingen aning om hur 

ljudlandskapet lät, eftersom detta inte är prioriterat i den historiska forskningen och inte 

används som källor. Vår (människans) historia är således fullt av bilder men helt avsaknad av 

ljud. Müller (2012) skriver och trycker på vikten av att historiker måste bli medvetna om ett 

begrepp som han kallar för ”the sound och silence” vilket innebär att större delen av 

mänsklighetens historia saknar ljudliga källor, men ljudet finns där ändå, i skriften, i bilderna i 

byggnaderna.  

Han argumenterar att historiker agerar ibland som om det finns en dövhet, eftersom de anser 

sig tro att det inte går att höra ljud från historien eftersom de har försvunnit. Det tankesättet 

blir en självuppfyllande profetia och leder till att den ljudliga delen i historieforskningen helt 

enkelt försvinner. 

Ljudet är centralt både för individer och grupper i sociala, politiska och kulturella 

sammanhang. Varje sådant sammanhang har sin speciella ljudbild och ljudlandskap, vilket 

betyder att det finns väldigt mycket att lära av ljudet under olika historiska epoker, genom att 

lära sig att lyssna på olika och specifika ljud.  Ljud från byggnader och städer men även 

nationer. Müller (2012) nämner här andra världskriget som ett bra exempel på ljudet vikt av 

historien. 

När historiker få agera hantverkare för att med olika bilder kunna bygga upp olika historiska 

scenarion kan man på ett likandet sätt arbeta med det historiska ljudet.  9/11 kan ses som ett 

exempel där ett förväntat ljudlandskap plötsligt försvinner. Detta skedde i USA och Europa 

den 11 september då ljudlandskapet från flygplanen plötsligt försvann. Slutsatsen av detta var 

att någonting spektakulärt måste han hänt.  På ett liknande sätt kan man studera historiska 
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perioder där man genom bilder och texter kan se hur människor reagerade under specifika 

händelser under historiska perioder.  

Genom att göra ett enkelt tankeexperiment kan man få en försmak av vad man missar om man 

inte studerar ljudet i historien, även det ljudet som inte ”finns”.  Föreställ dig att vi bara hade 

haft text och bilder från talen som Hitler, Goebbels, Churchill, Martin Luther King höll etc. 

Det finns inga ljud hur ljudlandskapet lät under andra världskriget utan bara bilder och text. 

Vår upplevelse och förståelse av dessa historiska händelser skulle i så fall vara radikalt 

annorlunda.  

Just politiska tal ser Müller (2012) som en större del av historien som vi faktiskt inte kan ta 

del av. Retoriken uppstod i Grekland och då kan man ana att den hade en stor betydelse vid 

politiska tal. Vi kan nu bara få talen till oss i skrift och det gör att vi förlorar en stor del av vår 

förståelse och vi kan bara förstå fragment.  

Han presenterar sedan ett relativt nytt forskningsområde - ” the history of listening” som 

använder sig av diverse metoder och källor där alla fokuserar på ljudets betydelse i historien. 

En metod är att försöka återskapa historiska ljudlandskap. Det relativt nya forskningsområdet 

är tvärvetenskapligt och innefattar bland annat studier i antropologi, sociologi, filosofi etc. 

Exempel på återskapande av ljudlandskap är bland annat Julia Enckes studie över första 

världskriget, där hon analyserade hur ljudet påverkade soldaterna vid fronten. Ytterligare ett 

exempel som Müller (2012) refererar till är den kanadensiska forskaren Jonathan Sternes 

studie om den teknologiska utvecklingen på sent 1800-tal till 1900-talet. Där invasionen av 

nya maskiner och produkter bidrar till att utveckla ett specifik nytt ljudlandskap för den tiden.  

Studierna fokuserar på den tiden där det finns inspelat material men som nämnts ovan så är 

majoritetet av mänsklighetens historia inte inspelad. Det betyder att större delen av den 

historiska forskningen på området kring ljud och upplevelser av ljud inte kan basera sig på 

ljud som historiker faktiskt hört. De måste istället kunna återskapa ljud utifrån skrivna källor. 
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Historiker måste ta bort sin ”dövhet” inför ljuden i historien. För om man ska ge en så korrekt 

och rättvisande bild som möjligt av historiska skeenden så kan man inte undanhålla ljudet. 

Enligt Müller (2012) går detta att åstadkomma på flera olika sätt.  När det finns inspelat 

material så måste dessa användas mer i forskning och undervisning. 

Ljudlandskap från tidigare historiska epoker (då det inte finns något inspelat) kan återskapas 

genom att studera de skrivna källorna med fokus på ljudet, och effekten det hade på det 

kulturella, politiska och sociala livet. Ljudet borde studeras på liknande sätt som historiker 

studerar bilder. 

Ytterligare ett angreppssätt är att studera specifika ljudkällor och undersöka deras roll i 

historien.  Exempel är framväxten av industrilandskapet, eller framväxten av det moderna 

landskapet.  

Det är viktigt att studera ljudens betydelse i historien på ett systematiskt sätt, hur ljudet 

användes och i vilket syfte exempelvis i politiska eller ideologiska syften. Enligt Müller 

(2012) finns det alldeles för lite forskning inom detta även fast det är uppenbart för de flesta 

att ljudet har stor betydelse exempelvis vid politiska tal.  

Givetvis finns det här många metodiska problem som man kommit stöta på och det kommer 

alltid vara en utmaning att återskapa ett ”ljudlöst” ljudlandskap, men det är inget unikt för just 

ljudet. Samma sak gäller för skrivna texter och bilder där historiker måste använda metoder 

för att kunna tolka dem och sätta in dem i ett relevant sammanhang. Så enligt Müller (2012) 

finns det ingen anledning till att det inte skulle kunna finnas metoder som gör att vi kan 

studera ljudet även under den del av historien där vi inte har något inspelat ljud.  
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4.6 The noise of the time machine: The ‘‘history of sound’’ as a mediated experience 

José Carlos Loredo-Narciandi och Jorge Castro-Tejerina (2012) har vissa invändningar mot 

Müllers (2012) resonemang i sin forskningsartikkel The noise of the time machine: The 

‘‘history of sound’’ as a mediated experience.  I sin artikel skriver de  
“… the preoccupation with oral traditions and acoustic memory was also very present amongst 

historians, folklorists, linquists, ethnologists, and psychologists of the 19th century, who wanted to 

conserve what was produced in a popular culture that was usually pre-literate and based on oral 

tradition.  They were conscious of the fact that, in contrast to an urban culture based on writing, oral 

tradition favoured the disappearance of myths, songs and legends. The register of these products was 

saved through transcriptions before they could be recorded. Therefore, the histographic forgetting of 

sound is relative and should at least be nuanced”.  

Utifrån denna kritik så vill de ge ett till perspektiv hur man ska få fram historiska ljud och 

skapa en historik ljudbild. De tar upp ett antal punkter kring detta. 

 

- En historiografisk produkt är inte en "bild" eller direkt hämtning av det förflutna.  Det 

består av flera olika delar där ett antal komponenter deltar som man ska ha i åtanke. 

Dessa komponenter innefattar minst: Historikerns förförståelse och hans eller hennes 

syften, teoretiska ramar och metoder, ideologi etc. Vilka instrument som används 

undersökningen av relikerna (arkiv, böcker, datatest, bilder, inspelningar, etc.  

 

- Författarna anser att oralhistoria är den enda historiografiska domänen där 

användningen av ljud kan anses vara väsentliga. Syftet med muntlig historia är att 

rekonstruera betydelsen av det förflutna genom anonyma personer, oavsett officiella 

historiska uppfattningar eller handlingar av stora män. Således är den mänskliga rösten 

den viktigaste primärkällan, när det kommer till ljud.  

 

- Utöver muntlig historia räcker inte intresset för ljud ensamt för att upprätthålla en 

helhet av historiografisk konstruktion eller perspektiv. Att återskapa ett ljudlandskap i 

en 1800-tal stad har ingen vinning i sig om det inte används som en källa ihop med 
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flera andra. Ljud eller återskapande av ett historiskt ljudlandskap får således inte har 

större betydelse än någon annan historisk källa.  

 

- På grund av skillnaden mellan ljudkällor bör man för framtida forskning klassificera 

de tillgängliga ljuden för historiografiska studier på grund av metodologiska skäl. 

Sådan klassificering bör åtminstone innehålla register över den mänskliga rösten (tal, 

muntlig historia och andra), inspelad musik (instrumental och vokal), och andra ljud 

och ljud (bakgrundsbrus, maskin- och djurbuller, etc.), samt blandade register.  

 

Författarna sammanfattar sin artikel genom att belysa tankarna i Müllers (2012) artikel och att 

de ger en bra påminnelse på hur historisk information kan hittas i flera olika källor för att ge 

stöd åt en historisk berättelse.  

4.7 Historiska ljudlandskap i undervisning för historia studenter.  

Historiska ljud är även en viktig del i undervisningen kring människans historia och i en 

artikel som heter Historical Soundscapes for Creative Synthesis skriver John Lee, North 

Carolina State University, David Hicks, Virginia Tech, Danah Henriksen, Michigan State 

University och Punya Mishra, Michigan State University Tech (2015) om hur det går att 

skapa historiska ljudlandskap och om hur detta kan kombineras med historieundervisningen.  

Författarna skriver att vår inlärning av vår historia inte behöver vara förutsägbar och bestå av 

inlärning av årtal och kungar. Historien är berättelsen om vårt förflutna och all den 

komplexitet och fantastiska utveckling som är formad av människors upplevelser och 

erfarenheter.  Att studera vår historia kräver kritisk granskning av reliker för att kunna 

formulera en historia byggt på vetenskaplig grund.  

” … records and relics of the past should not simply be seen as text based, rather  artifacts 

such as clothing, tools and buildings are also critical for understanding the past”.  

Genom att historisk fakta inte endast kan bestå av text utan är så mycket mer som citatet ovan 

visar så skriver författarna att här utgör ett historiskt ljudlandskap. En viktig pusselbit för att 
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fördjupa vår förståelse för det förflutna genom att öppna upp nya områden för att kunna 

studera kommunikation och förståelse hur historiska ljud lät och användes.  

De ställer sig frågan vad ljud egentligen har att göra med historia och vad det egentligen 

innebär om händelser i vår historia endast skulle berättas genom ljud och dessa ljud 

producerades genom mänskligt aktivitet och aktivitet i naturen. Hur skulle detta i så fall se ut 

och låta och är det möjligt att få reda på detta?  Lee et al. (2015) är övertygade om detta.  

Det som de benämner som historiska ljudlandskap är den teoretiska utgångspunkten där vi 

kan förstå historien genom ljuden. Författarna vill skapa historiska ljudlandskap genom att 

kunna förstå världen genom ljud. De vill visa på att det går att använda historien ihop med 

musique concréte, acoustic ecology and auditory history.  

Musique concréte eller konkret musik är skapad av  Schaeffer på 1950-talet. Det innebär att 

man sammanställer inspelade ljud till ett montage, till exempel inom elektronisk musik. Olika 

ljud sammanställs till konkret musik  

“It starts from the concrete sounds and moves towards a structure. In contrast, traditional 

classical music starts from an abstract musical schema”.  

Acoustic ecology studerar sambandet mellan människor och deras omgivning i form av ljud 

Schafer började studera detta på 1970 talet där han startade ”World soundscape project” för 

att studera sin omgivning i form av ljud som Schafer hävdade hade försvunnit i takt med att 

de synliga uttrycken och intrycken vår kultur fått ett allt större utrymme.  

4.8 The power of noise 

För att ge dig som läsare ytterligare kött på benen kring mitt problemområde har jag även valt 

att ta med två tidningsartiklar som behandlar ämnet. I en tidningsintervju kring temat att förstå 

människans historia genom ljudet så intervjuas professorn i media och kommunikation vid 

Sussexs Universitetet David Hendy (2013) kring sin bok som han kallar för ”the power of 

noise”. Han intervjuas i en artikel i BBC historiemagasin ”History extra” där han förklarar 

innehållet i sin nya serie som ska utforska människans relation till ljud under historien. Enligt 
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Hendy (2013) är att utforska vad våra förfäder hörde är lika viktigt som vad de såg för att få 

en bättre förståelse om hur det var att leva på den tiden.  

Hendy (2013) menar att det är absolut nödvändigt att studera ljudet i historien för att kunna 

förstå dåtida människors upplevelser. Att bara studera historien genom det vi kan se är att 

bara studera halva delen. Genom att försöka förstå ljuden som våra förfäder gjorde och vilka 

ljud som de hörde så kan vi få en mycket bredare bild av hur deras liv såg ut.  

”Or how can we try to portray what it was like to serve as a soldier in the trenches of 

the First World War without referring to the horror of the conflict through sound – the 

shells and the gunfire? This is especially the case in a place where soldiers experienced 

the war more through their ears than their eyes. You couldn’t stick your head above the 

parapet, so you determined whether you were winning or losing a battle – where the 

next shell or bullet was coming from – by using your ears”. 

Han berättar vidare om svårigheterna som uppstår att utforska ljud från historien och hur 

historien lät när det inte finns inspelningar från t.ex. 1700 – talet. Eftersom historien allt som 

oftast berättas via det vi kan se såsom målningar, dagböcker eller protokoll så måste man vara 

ganska kreativ för att kunna utforska ljudet. Hendy nämner som exempel ett antal portaler 

som finns i Katedralen i Wells. Dessa portaler kan ge en bild av hur det kunde ha låtit när man 

sjöng lovsång på medeltiden. Portalerna används nämligen för att dölja kören och de var 

placerade bakom statyer som föreställer änglar.  På till exempel palmsöndagen sjöng kören 

från portalerna vilket då gjorde att församlingen upplevde att det var änglarnas röster som de 

hörde, vilket förstås lämnade ett djupt avtryck hos dem. 

I dagböcker och anteckningar från tiden då många Européer gav sig ut till havs på 

upptäcktsfärder så finns det nedskrivet på ett detaljerat sätt hur ljud som de upptäckte lät. 

Eftersom de utsattes för ljud som de aldrig hade hört innan så skrevs dessa ner på ett detaljerat 

sätt. Hendy (2013) nämner kolonisatörer i Amerika som blev starkt tagna av ljudet från 

vildmarken och som påverkade dem så mycket att de var tvungna att anteckna vilken inverkan 

det nya ljudlandskapet hade på dem. 
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Ljudet har varit och är en viktig del i människans utveckling som en social varelse. Till 

exempel när kyrkklockorna ringde i kyrktornet på medeltiden så hade den två funktioner 

enligt Hendy. Dels att informera att det var dags att gå till kyrkan men även att påminna 

människorna att de hade samhörighet och var en del av att samhälle.  

Det har även använts i historien för att visa sin makt och styrka. Exempel kan hittas i 

romarriket där eliten visade sin makt via musik eller via påkostade gladiatorspel där ljudet 

från rustningarna som slår mot varandra är ljudet av makt och styrka.  

Ljudet har även använts för att påverka och kontrollera massorna. Exempel på detta är när 

radion började användas och Goebbels, nazitysklands propaganda minister, använde den för 

att får ut propagandan från nazisterna till varje hem i Tyskland.  

Ljud har även haft motsatt betydelse genom att användas för att ta sig ur misär och förtryck. 

Till exempel så förbjöds trummor på slavskeppen från Afrika till Amerika eftersom ägarna 

trodde att musiken som enade slavarna kunde leda till revolt. Trummorna ersattes då med 

sång och handklappning för att bevara sin värdighet och kultur när allt annat hade tagits ifrån 

dem. 

Många hävdar att när historien förändras genom den industriella revolutionen så förändrades 

också ljudlandskapet från att ha varit förhållandevis tyst och lugnt till ständiga ljud.  Intåget 

av industrin förändrade ljudlandskapet och trängde bort andra ljud men i samband med den 

tekniska revolutionen så skapades istället nya ljud. Som exempel kan nämnas stetoskopet som 

gjorde att vi kunde höra vår egen kropp.  

I takt med allt mer ljud och förändrat ljudlandskap så letar den moderna människan till 

skillnad från våra förfäder efter att undkomma ljud. Där våra förfäder var uppmärksamma på 

olika ljud när de till exempel jagar byten så vill människan idag hitta platser där det finns en 

avsaknad av ljud.  
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4.9 Bevarandet av historiska ljud - Work of sounds 

Den andra tidningsartikeln jag valde att ha med handlar om hur man i ett EU projekt bevarat 

ljud som håller att försvinna för eftervärlden.  Projektet fått namnet Work with sounds (2017) 

och jag har använt mig av en del ljud därifrån till min ljudvandring.  Deltagarna arbetar med 

att dokumentera ljud som är på väg att försvinna för framtiden.  Huvudsyftet med projektet 

var att spela in de försvunna ljuden från industrisamhället.  Målet var att samla in 600 

originalljud för att skapa en ljudlandskap av det industriella Europa för framtiden. Projektet 

avslutades den 3 mars 2015 och ansvarig för den svenska delen i projektet är arbetets museum 

i Norrköping.  

I en intervju i Västerviks tidning (2015) säger Thorsten Nilsson, arbetslivsintendent på 

Arbetets museum i Norrköping, hur viktigt projektet är för framtiden och att ljud måste sparas 

för kommande tid. 

”-Vi är ute på ny mark, det är ingen annan som har brytt sig om att spela in ljud förut. Det 

måste göras”. 

Nilsson berättar vidare om projektet för journalisten Pauli Olavi Kuivanen (2016) i 

Norrköpings tidning om att i det samhälle som vi lever är förändringstakten väldigt snabb och 

att då bevara ljud som är riskzonen är viktigt men även att spela i dagens ljudmiljö för de som 

kommer efter oss.  

Nilsson berättar att han gärna hade velat veta hur Norrköping lät på 1880-talet och påpekar att 

varje stad låter på sitt eget sätt. Det unika för Norrköping är enligt hans mening ljudet av bilar 

som åker över spårvagnsspår. 

Ljudfilerna ska spara i en databank som ska vara tillgängliga för de som har intresse av hur 

gamla maskiner eller hur en gammal nummerskiva på en telefon lät. Ljudfilerna kan laddas 

ner och användas i en modern kontext, det kan vara filmer, musik eller dataspel.  

Tanken med projektet och insamlandet av ljud är att skolor, museer ska kunna använda sig av 

det. Men de gamla ljuden ska även kunna användas i en modern kontext så som i musik eller 

dataspelsbranschen.  

”– Målet är att de ska användas och nyligen var det en musikproducent från Stockholm som 

ville ha ljudet från en stångjärnshammare i en av sina låtar, säger Torsten och ler”. 
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Thorsten Nilsson berättar vidare att dagens förändringar är snabbare än de förändringar som 

skedde under den industriella revolutionen på 1800-talet. Det kan till och med gå så snabbt att 

det arbete som vi gör idag kan vara borta redan om tjugo år, vilket gör det ännu viktigare att 

bevara det ljudlandskap som vi har idag. 

En kvinna som sjunger från 1860 är världens äldsta inspelning vilket ny teknik kunde få fram 

i början på 2000-talet. Museet i Norrköping har ett ljudlandskap som går tillbaka till 

medeltiden där Rasmus kvarn i Gränna är från den tiden. Det är häftigt att tänka sig, att det 

var så här det lät, förklarar Torsten. 

Nilsson berättar för Ulrika Andersson (2015) i tidningen norran att han ser projektet som 

viktigt för att inte bara visa på hur vår historia såg ut, utan hur den faktiskt lät. ”Museer har 

alltid varit duktiga på att samla historia, men vi har aldrig tänkt på att historia faktiskt låter”.  

Nilsson har fått kontakt med många människor genom projektet. Han fick ett mail från en 

kvinna i Uppsala som tyckte att hennes bostadsrättsförenings ljud från deras stenmangel borde 

bevarats, vilket tyder på att allt fler visar intresse för ljud som håller på att försvinna.  

4.10 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på att det finns en diskussion om hur ljud ska kunna användas i den 

historiska forskning och hur ljud ska kunna jämställas med andra källor inom densamma. 

Müller (2012), Lee et al. (2015) samt Loredo-Narciandi & Castro-Tejerina (2012) tar alla upp 

den diskussionen från lite olika perspektiv. Alla trycker på vikten av ljudet för att få en större 

förståelse för historiska händelser och de visar alla på hur man skulle kunna åstadkomma på 

olika sätt. Då Schafer (1994) i sin forskning tar upp ljudlandskapet och dess förändringar 

fokuserar ovanstående författare på den historiska delen och forskningen.  
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5. Metoder 
I det här kapitlet presenterar jag de metoder som jag använt mig av för min undersökning.  

Jag ville med detta kandidatarbete undersöka hur ljudmiljön påverkar oss och vårt samhälle 

från historia till hur det har utvecklats fram tills nu och föra in denna undersökning i en 

produktion i form av ett virtuellt ljudlandskap. I det här ljudlandskapet så får lyssnaren ett par 

hörlurar på sig och kan då lyssna på hur det kan låta i ett ljudlandskap från idag med inslag av 

historiska ljud. 

Kandidatarbetet består av en teoretisk del och en praktisk del. Till den teoretiska delen har jag 

använt mig av en litteraturstudie, där jag använt artiklar, både vetenskapliga och relevanta 

tidningsartiklar inom ämnet för få fram fakta och analysera mina frågeställningar.  

Till den praktiska delen har jag gjort en ljudmiljö utifrån de metoder som jag beskriver nedan 

och som består av originalinspelningar och modifierade ljud som är redigerade och mixade i 

pro tools.  

5.1 Soundwalk 

Hildegard Westerkamp (1974) skriver om sin metod soundwalk på svenska kallar vi det 

ljudvandring. Där beskriver hon hur man lyssnar på sin omgivning. En ljudvandring är en 

utflykt vars huvudsakliga syfte är att lyssna på miljön. Den exponerar våra öron för varje ljud 

runt om oss oavsett var vi är. Vi kan vara hemma, vi kan gå över en gata, genom en park, 

längs stranden, vi kan sitta på ett kontor, i en hotellobby i en bank, vi kan shoppa i en 

stormarknad, ett varuhus eller en kinesisk mataffär vi kan stå på flygplatsen, tågstationen, 

busshållplatsen. Vart vi än går ska vi prioritera våra öron. De har länge varit försummade av 

oss, och som ett resultat har vi gjort lite för att utveckla en akustisk miljö av god kvalitet. 

En ljudvandring kan utformas på många olika sätt. Den kan göras ensam eller med en vän (i 

det senare fallet är lyssningsupplevelsen mer intensiv och kan vara mycket roligt när en 

person bär en ögonbindel och leds av den andra). Den kan också göras i små grupper, i vilket 

fall det alltid är intressant att utforska samspelet mellan grupplyssning och individuellt 

lyssnande genom att växla mellan att gå på avstånd från eller höger i mitten av gruppen. En 
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ljudvandring kan dessutom täcka ett brett område eller det kan bara centrera runt en viss plats. 

Oavsett vilken form en soundwalk tar, är dess fokus att återupptäcka och återaktivera vår 

känsla av hörsel.  

Jag började med att använda Westerkamps (1974) metod om hur man gör en soundwalk. Jag 

hade valt ut de tre viktigaste platserna i Hestra som skulle vara med i min ljudvandring. Det 

var Tågbanan, Isabergs skidanläggning och Isaberg Rapid (återkommer till dem). Jag började 

gå ut och lyssna på tågbanan och skrev upp de ljud som jag hörde och tänkte hur jag kunde 

utforma ljudlandskapet för att få en helhetsupplevelse av tågstationen. Sedan gick jag vidare 

till Isaberg skidanläggning och lyssnade in på ljuden som fanns där och hur man upplevde 

dem. vad som hördes på avstånd och vilka ljud som fanns nära och var tydliga. Efter att jag 

varit på Isaberg så fortsatte jag ner från berget till industriområdet och Isaberg Rapid och 

började lyssna vad som hördes när man stod utanför och skrev ner alla ljud som jag hörde som 

jag kunde ha med i min ljudvandring. Genom att använda mig av den här metoden så fick jag 

fram de ljud som jag behövde ha med från nutidens Hestra i min ljudvandring.  

5.2 Funktionerna i Soundscape(ljudlandskap) 

Schafer (1994) skriver om den här metoden i sin bok The Soundscape, Our Sonic 

Environment and the Tuning of the World. I ett ljudlandskap finns vad vi kallar keynote 

ljudsignaler (soundsignals) och ljudmärken (soundmarks). Till dessa kan vi lägga till 

arketypiska ljud, de mystiska forntida ljuden, som ofta innehar glädjande symbolik, som vi 

har ärvt från avlägsen antikvitet eller förhistoria. Keynote är en musikalisk term; det är 

anteckningen som identifierar nyckeln eller tonaliteten hos en viss komposition. Det är 

ankaret eller grundtonen och även om materialet kan moduleras runt det och ofta döljer dess 

betydelse, är det i hänvisning till denna punkt som allt annat tar sin speciella betydelse. 

Keynote-ljud behöver inte lyssnas på medvetet de hörs men kan inte förbises, för keynote-ljud 

blir lyssnande vanor trots dem själva. Även om keynote-ljud kanske inte alltid hörs medvetet, 

tyder det faktum att de är alltid närvarande möjligheten till ett djupt och genomgripande 

inflytande på vårt beteende och humör. Keynote-ljuden från en given plats är viktiga eftersom 

de hjälper till att skissera karaktären hos människor som bor bland dem.  
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Huvudbilden i landskapet är de som skapas av dess geografi och klimat: vatten, vind, skog, 

slätt, fåglar, insekter och djur. Många av dessa ljud kan ha arketypisk betydelse; det vill säga 

de kan ha tryckt sig så djupt på folket som hörde dem att livet utan dem skulle uppfattas som 

en distinkt förödelse. De kan till och med påverka samhällets beteende eller livsstil. Signaler 

är förgrundsljud och de lyssnas medvetet. Varje ljud kan lyssnas medvetet och så kan ljud bli 

en figur eller signal, några exempel på de signaler som måste lyssnas på, eftersom de utgör 

akustiska varningsanordningar är: klockor, visselpipor, horn och sirener.  

Ljudsignaler kan ofta organiseras i ganska utarbetade koder som möjliggör att meddelanden 

med stor komplexitet överförs till dem som kan tolka dem. Sådan är det exempelvis fallet med 

jakthorn, eller tåg och skeppsvisslor. Termen soundmark härrör från landmärke och refererar 

till ett gemenskapsljud som är unikt eller har egenskaper som gör det speciellt ansett eller 

märkt av folket i det samhället. När ett ljudmärke har identifierats, förtjänar det att skyddas, 

för ljudmarkeringar gör samhällets akustiska liv unik. 

I Lee et al. (2015) artikel diskuterar de Schafers (1994) forskning och hur man kan använda 

sig hans forskning historieämnet och skapa sina egna historiska ljudlandskap. Lee et al. 

(2015) genomförde ett projekt där de gav lärare och studenter i uppgift att spela in historiska 

ljudlandskap. 

Genom att undersöka deras lokala historia samlar studenterna in ljud utifrån hur de tolkar den 

lokala historien. Projektet har lett till att över 100 historiska ljudlandskap har skapats. I 

projektet krävs det att studenterna tänker kring hur historiska källor skapas och sedan 

presenterar studenterna sina tankegångar om den lokala historien genom ljud.  

Projektet skulle innehålla: 

- Ett eller flera originalljud 

- Fyra ljudspår 

- Keynotes, sound signals och soundmarks 

- Tolkning av ett historiskt ämne såsom plats, person eller liknande genom ljud. 

 

24 

 



 

Studenterna använde sig av Audacity för att redigera sina ljud då tekniska problem kunde 

uppstå för studenterna med mer avancerade program. 

I projektet skulle även studenterna skriva ner en förklaring till alla ljudspår i det historiska 

landskapet. De skulle även ha med information var originalljudet var inspelat, en 

sammanfattning vad huvudbudskapet var i deras ljud tolkning samt en reflektion över arbetet. 

Exempel på ljudlandskap som studenterna producerade var förändringar som skett under en 

viss tid i det lokala samhället. Under tre minuter och trettio sekunder presenterade studenten 

ljud från bondesamhället till industrisamhället genom gamla fabriksljud till moderna 

samhället genom ljud från en dator som ansluter till internet.  Studenten använde sig av 

keynotes för att spela in de naturliga ljuden och sound signals i sin inspelning.  

En annan student skapade ett historiskt ljudlandskap som bestod av sex olika ljud som hon 

spelade in eller återskapade. Dessa tillsammans utgjorde en tolkning av en flods historia för 

den ekonomiska utvecklingen i ett samhälle. Ljuden bestod bland annat av originalljud från 

floden, återskapade ljud från ett vattenhjul, ljud från ett litet vattenkraftverk, ljud från lastbilar 

som åker till ett pappersbruk och original ljud från turbiner som används för att skapa 

elektricitet.  

Tillsammans berättade dessa ljud om flodens utveckling från att vara lugn och stilla till att 

slutligen generera el till det lokala samhället.  

Båda exemplen visar på hur man kan använda sig av ljud, återskapa försvunna ljud, eller 

användas sig av ljud som är på väg att försvinna för att skapa historiska ljudlandskap och lära 

sig om vår historia via ljudet.  

Så den andra gången jag gick ut för att lyssna på ljudmiljön då använde jag mig av Lee et al. 

(2015) metod för att få fram Keynotes, Sound signals och Soundmarks som jag behövde ha 

med för att få fram en bra historisk ljudbild. Med hjälp av denna metod så kunde jag ta reda 

på vilka historiska ljud som var viktiga att ha med och hur man skulle tänka för att få fram 

den historiska delen av ljudvandringen. För som Schafer (1994) skriver i sin text är det viktigt 
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att ha vissa ljud som är ankaret i ljudbilden för att sedan bygga vidare den virtuella världen 

runt om.  

5.3 Sammanfattning av metoden 

Jag har i det här kapitlet gått igenom de metoder jag har valt att använda mig av för att skapa 

min ljudvandring. de metoderna är av Westerkamp (1974) som skrev om hur hon gjorde en 

ljudvandringsanalys. Nästa metod var av Lee et al. (2015) som beskrev hur de skapade ett 

historiskt ljudlandskap med hjälp av vad Schafer (1994) skrev i sin bok.  

6 Undersökning – producera ett historiskt ljudlandskap 

Här presenterar jag mitt tillvägagångssätt för att producera mitt historiska ljudlandskap. 

Kapitlet innehåller även en historisk överblick över Hestra och de tre viktiga platserna som 

jag tar upp i undersökningen.  

Utifrån David Runnemo (2000) bok Krönika om Norra Hestra socken som beskriver Hestras 

utveckling under 1900 – talet, hämtade jag inspiration till ljuden som jag använde för i min 

ljudvandring.  

Efter att ha läst och gått igenom Hestras historia valde jag ut tre områden som har haft störst 

betydelse för Hestras utveckling från en obetydligt liten ort till en turist och industriort.  De 

tre områden är de jag har beskrivit ovan, järnvägen, Isabergs skidanläggning och Isaberg 

Rapid 

För att spela in ljuden så använde jag mig av en zoommikrofon. Som utgångspunkt har jag 

använt Lee et al. (2015) modell för att visualisera en historia. 

Jag valde att fokusera på tre punkter i min ljudvandring och det var tågets utveckling och 

industrins utveckling och skid anläggningens utveckling från dåtid tills idag. Jag tyckte att det 

var mest intressant och de viktigaste ljuden för Hestras utveckling till vad samhället består av 

idag. 
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I min ljudvandring finns således följande komponenter med. 

- Keynotes (återkommande ljud, ambiens naturljuden) 

- sound signals ( Tågtuta, traktor, hammare, skidlift) 

- soundmarks (Landmärken , Isaberg, tågen och industrin) 

 

I Lee et al. (2015) projekt skulle även studenterna skriva ner en förklaring till alla ljudspår i 

det historiska landskapet. De skulle även ha med information var originalljudet var inspelat, 

en sammanfattning vad huvudbudskapet var i deras ljud tolkning samt en reflektion över 

arbetet, vilket då jag också kommer att göra. 

6.1 Hestra  

Hestra, som tillhör Gislaveds kommun ligger i Småland intill riksväg nr 26 som sträcker sig 

från Halmstad till Mora. Mellan Halmstad och Jönköping kallas den även för Nissastigen. 

Samhället ligger 120 km från Göteborg, 60 km från Jönköping och 45 km från Värnamo. På 

”kust till kust banan” som går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona är Hestra och har varit 

en viktig knutpunkt. (hestra.nu)  

Samhället kretsar kring naturen både på vintern och på sommaren där naturreservaten Isaberg 

och Ettö är två populära besöksmål under hela året. På vintern dominerar skidåkningen på 

södra Sveriges mest omfattande skidanläggning Isaberg och på sommaren är vandring eller 

cykling runt omkring berget ett populärt turistmål. (hestra.nu) 

6.1.1 Historisk bakgrund  

Norra Hestra socken tillhör Mo härad som under vikingatiden och större delen av medeltiden 

tillhörde Västra Götaland. Det var först under Gustav Vasas tid som det kom att tillhöra 

Jönköpings län. (Runnemo, 2000) 

6.1.2 Tågbanan 

Hestra fick sin järnväg 1902 och den sträckte sig från Göteborg till Alvesta. Innan järnvägen 

kom till Hestra var Hestra socken en ganska obetydlig liten ort, men i och med järnvägens 

tillkomst i december 1902 fick orten ett uppsving som var av stor betydelse för den framtida 
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utvecklingen.  Samhället fick en poststation och flera bostadshus började byggas samt nya 

industrier etablerades. Järnvägsstationen fungerade som en samlingsplats för bygden.  Tågen 

kördes först på kol och den eldrivna järnvägen blev klar 1962.  Det fanns även en järnväg 

mellan Hestra och Gislaved men den upphörde 1964.  I mitten av 1960-talet var Hestra den 

största kombinerade järnvägs och poststationen i Sverige. Det nedlagda järnvägsspåret mellan 

Hestra och Gislaved har gjorts om till cykelväg och skidspår under vintern. (Runnemo, 2000)  

6.1.3 Naturreservaten Ettö och Isaberg 

Ettö blev ett naturreservat 1970 och många besöker området för rekreation och njuta av de 

tysta omgivningarna. (Runnemo David, 2000) 

Isaberg har varit en viktig plats i historien då Nissastigen som går förbi berget har varit en 

gammal kungsväg där kungar och deras arméer använde berget som en utsiktsplats för att 

spana på fienden. Berget fungerade även som en plats där man varande om fienden var på väg 

genom en så kallad vårdkase – det vill säga en stor brasa som signalerade att fienden vara 

nära. (Isaberg Mountain Resort, 2017) 

Numera används berget som ett rekreationsområde både på vintern och sommaren. Som södra 

Sveriges största skidområde så lockar det många turister både från Sverige och andra länder, 

främst Danmark och Holland. (Isaberg Mountain Resort, 2017)  

Utvecklingen av Isaberg som ett stort berg som kunde användas för att spana på fienden till en 

modern skidanläggning hänger tätt ihop med Hestras utveckling och utvecklingen av 

järnvägen. Följande citat finns att läsa från en resebeskrivning strax efter att järnvägen hade 

blivit klar mellan Göteborg och Kalmar. (Isaberg Mountain Resort, 2017) 

”Alldeles intill Hestra station som ligger vid Agnsjön, omhägnat av barrskog finns utsikter så storartade, 

att man ej torde finna deras make på närmare håll än långt uppe i Dalarne eller Norrland”. (Isaberg 

Mountain Resort, 2017)  

Under början av 1900 – talet byggdes ett utsiktstorn som kom att fungera som Isabergs och 

Hestras ”landmärke” och man började bygga skidanläggningen där en hoppbacke var först ut. 

Nu började besöksantalet öka och växte stadigt. I och med detta så sattes det in extratåg från 
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Göteborg för att kunna transportera alla som ville besöka berget. Nu färdigställde man också 

den första slalombacken som är en av Sveriges äldsta. Den invigdes i februari 1938. (Isaberg 

Mountain Resort, 2017)  

Under 1950 och 60 – talet började man bygga den första skidliften efter påtryckningar av 

besökarna. I och med detta togs också beslut om vad som fick byggas då området är ett 

naturreservat. (Isaberg Mountain Resort, 2017) 

I och med att Isaberg ökade i popularitet och anläggningen växte så byggdes det även en 

stugby som blev klar 1971 och som idag har utökats och förändrats kontinuerligt då allt fler 

turister hittar till området. (Isaberg Mountain Resort, 2017) 

Under 2000 –talet har anläggningen blivit större med längre nedfarter och fler liftar samt en 

ny 6 –stolslift. Man har även satsats stort på sommaraktiviteter och har numera turister året 

runt. (Isaberg Mountain Resort, 2017)  

6.1.4 Isaberg Rapid  

Nuvarande Isaberg Rapid grundades 1936 av Olle Westlund. Efter diverse kontroverser 

mellan Olle och hans kompanjon bildade Olle ensam företaget Isaberg Verkstads AB och 

började tillverka ringklockor för cyklar. I verkstaden använde man häftapparater som 

importerades från Tyskland. (Isaberg Rapid AB, 2017)  

1942 förstördes den tyska fabriken av en bomb och Olle började då tillverka häftapparater. 

Modellen har utvecklats och kallas idag för K1 men är fortfarande en av de bäst säljande 

häftapparater. (Isaberg Rapid AB, 2017) 

Numera är Isaberg ett stort företag som finns i Sverige, Frankrike och Kina. Man har ca 1000 

anställda. Man producerar häftapparater, häftpistoler, limpistoler och hålslag mm. (Isaberg 

Rapid AB, 2017) 
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6.2 Hestra Ambiens  

För att få en helhetsupplevelse i min ljudvandring spelade jag in kringljud som fick 

komplettera de ljud som var de jag hade fokus på. De ljuden hade jag kommit fram till med 

hjälp av Westerkamp (1974) metod och att gå en ljudvandring.  Jag började med att spela in 

träd som rör sig i vinden. Sedan så började jag spela in fotsteg, jag spelade in fotsteg på olika 

underlag för att se vad som lät bäst och för att sedan kunna bestämma mig vilket underlag 

som lät bäst att gå på. Att spela in fotsteg är något som kräver en viss teknik då man ska spela 

in någon som går. Det gäller att inte stampa fötterna. För när vi går sätter vi ner hälen först 

och sedan resten av foten i en rullande rörelse. Fotstegs ljud är något som alltid funnits och 

kommer att finnas. Efter det när jag var ute i skogen och spelade in fågelljud så kom jag fram 

till en bäck med en träbro över som jag bestämde mig för att spela in för att få en känsla av att 

man går i skogen. Efter att jag spelade in det så fortsatte jag att gå och då kom jag fram till en 

traktor som höll på att jobba i skogen och den spelade jag också in. Med de ljuden så mixade 

jag ihop dem med ljud som jag lånade från sidan workwithsounds.com. Det för att blanda 

ihop det nya ljuden med äldre ljud som man inte hör nuförtiden, för att se hur folk reagerar på 

det. 

6.2.1 Järnvägen 
För att visualisera järnvägens betydelse för Hestras utveckling och komplettera den skriftliga 

historien med det visuella spelade jag in tågljud. Utifrån Lee et al.(2015) modell spelade jag 

dels in originalljud från dagens moderna tåg, samt återskapat ljud från ett äldre tåg. Ljudet 

hämtades från work with sounds (2017).  Sedan mixade jag ihop detta för att visa på tågets 

utveckling genom ljudet.  

Som keynotes använde jag ljud från stationen i Hestra och naturen runt omkring som på så 

sätt skulle rama in ljudlandskapet och ge en känsla av att man befinner sig kring en tågbana 

eller tågstation. Genom att rama in ljudlandskapet med dessa keynotes så fick en tågtuta och 

bommar som fälls ner symbolisera sound signals, d.v.s. ljudet i förgrunden och det ljudet som 

ska vara det som är i fokus.  
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Som soundmark fick ljudet av tågtuta symbolisera landmärket för tågets betydelse, samt 

ljuden från tåget som åker förbi. 

Ljuden av en tågstation, tågtuta, bommar och ljuden från ett förbipasserande tåg ska 

symbolisera vikten av utvecklingen av järnvägen samt betydelsen från att ha gått till en 

järnväg där tågen kördes på kol till dagens eltåg.  

6.2.2 Isaberg skidanläggning  

För att visualisera Isabergs skidanläggnings betydelse för utvecklingen i Hestra och som 

komplement till den skriftliga historien spelade jag in original ljud från skidbacken och 

liftarna. 

Som keynotes använde jag snö ljud och vind som blåser uppe på berget. Snöljudet är tänkt att 

ge en känsla av att befinna sig i ett vinterlandskap och ihop med vinden ger det en effektiv 

lyssnings effekt om att befinna sig på ett skidområde. Tanken med de två ljuden är att ge en så 

trovärdig och effektivt ljudlandskap som möjligt när det gäller att visa på vikten av Isaberg för 

Hestras utveckling.  

Genom att rama in ljudlandskapet med keynotes i form av snö ljud och vind så valde jag att 

använda mig av ljud från ett par skidor och en skidlift. Tanken med ljuden är att de ska 

symbolisera hur viktig Isaberg blev som ett skidområde och inte bara ett stort berg eller som 

rekreationsområden, utan det var skidåkningen som satte det och Hestra på kartan.  

Även ljudet från skidliften valdes för att symboliserar viktigt den var för Isabergs utveckling 

när den första liften byggdes, men även för Hestras utveckling då turist antalet ökade ännu 

mer då man numera slapp och gå upp med sina skidor.  

Som soundmark fick ljudet av en snöskoter symbolisera utvecklingen och landmärke för 

skidanläggningen och därmed Hestra som ort.  

6.2.3 Isaberg Rapid 

Det sista området som jag valde att fokusera på var industrins betydelse för Hestras 

utveckling, och då specifik Isaberg Rapid. Jag kompletterade den historiska texten med 
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originalljud från dagens industri Rapid och ljud från gamla industrier med ljud från work with 

sounds (2017) och mixade ihop det.  

Som keynotes använde jag industri ambiens inspelat, d.v.s  typiska bakgrundsljud som finns 

på en modern industri. För att få känslan av att befinna sig på en modern metallindustri består 

keynotes ljuden bland annat av ”skrammel” från olika metalldelar som förflyttas, truck ljud, 

dunkande ljud från maskiner, som ska symbolisera massproduktion. Tanken med 

keynotesljuden är att ge lyssnaren en förståelse hur ljudlandskapet är på en metallindustri.  

Utifrån bakgrundsljuden lade jag på sound signals och där fokuserade jag på tre ljud som är 

orginal ljud. De tre ljuden som jag använde mig av var ljud från en hammare, ljud från 

lastbilar och ljud från en häftapparat.  

Trafik ljuden är ljudet från lastbilar som hämtar och lämnar, lastar av och lastar på. Tanken 

med detta är att visa på hur att Rapid har en stor export av sina produkter och att det är en 

viktig del av företagets utveckling och därmed Hestras utveckling då det bidragit till jobb och 

utveckling på orten.  

Slutligen använde jag mig även av ljudet av en häftapparat som fick både vara sound signal 

och soundmark, då orten Hestra har förutom skidåkning även blivit synonym med 

häftapparater och utifrån dessa två skapat sin identitet som ort.  
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7. Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag resultatet på min frågeställning samt analyser och diskuterar 

min frågeställning utifrån tidigare forskning.  

7.1 Resultat 

Utifrån min frågeställning vilken betydelse som ljudet har för att förstå vår historia har jag 

dels genom tidigare forskning samt min gestaltning av i form en av ljudvandring visat på 

betydelsen av ljudet.  

Genom att ha arbetat med ljudvandringen och Lee et al. (2015) metod som är hämtad ifrån 

Schafers (1994) grunder på hur man bygger upp ett ljudlandskap har jag på sätt kunnat lära 

mig grunderna för hur man kan identifiera olika typer av ljud för att på så sätt bygga upp ett 

effektivt ljudlandskap.  

Genom att jag använde mig av soundwalk/ljudvandring av Westerkamp (1974) som 

övergripande metod så fick jag en större förståelse hur viktigt det är att kunna urskilja olika 

typer av ljud och vilket vikt ljudet har för den specifika platsen och då vilken vikt det 

specifika ljudet har för förståelsen av den.  

Schafer (2012) tar upp i sin bok hur övergången från Hi-fi till Lo fi ljud har skett gradvis och 

sker fortfarande. Det vill säga att de akustiska signalerna, ljuden är dolda i vårt samhälle och 

ljuden som finns där men som har ”försvunnit” eller drunknat måste förstärkas allt mer.  I min 

ljudvandring så förstärker jag ljuden i ett lo-fi ljudlandskap för att kunna peka på vilka ljud 

som har varit viktiga för platsen i ett historiskt perspektiv.  

För många personer som besöker de tre platserna som jag valt att ta med från min hemort i 

undersökningen kan det säkert uppstå en ”sound of silence” som Müller (2012) tar upp i sin 

artikel the sound of history and acoustic memory där besökarna kan få ett synligt intryck av 

platsernas historia men helt avsaknad av ljud.  Det jag försökt framställa med min gestaltning 

är att göra den här ”sound of silence” till en levande historia där ljudet tar den viktiga plats 

som den har i historisk förståelse.  
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7.2 Diskussion metod 

Metoderna som jag valde att använda i min gestaltning var ljudvandringen av Westerkamp 

(1974) och den metoden som Lee et al. (2015) använde sig av när de gjorde sitt projekt som 

gick ut på att få elever att använda sig av ljud i historieundervisningen och kunna gestalta och 

förklara en historisk plats med hjälp av ljud. Metoderna fungerade bra för min produktion där 

ljudvandringen var ett bra sätt att lyssna aktivt på de specifika platserna som jag valde ut efter 

att ha läst på mer om Hestras historia. Svårigheten låg i tolkningen av platsen och att trots att 

jag inte gick tillbaka så långt tillbaka så fanns det platser där det inte finns något bevarat ljud. 

Genom att göra en ljudlig tolkning av det man kan se och ta bort den ”historiska dövhet” som 

Müller (2012) beskriver det där det går att ”höra” ljud genom unika byggnader, saker för varje 

plats.  

En hel del utmaningar blev det genom att arbeta med att få fram ett historiskt ljudlandskap 

över mitt lokalsamhälle. Att hitta historiskt material i form av ljudinspelningar är svårt då vi 

lever i ett textbaserat och visuellt samhälle, vilket då jag också fick använda mig av då jag 

läste krönika om Norra Hestra av Runnemo (2000), där mycket spännande och intressant 

fakta om min hembygd kom fram men återigen i form av text och bild. Müllers (2012) 

begreppet sound of silence blev talande här. En av frågorna som dök upp var om man kunde 

återskapa eller hitta ljud som hade försvunnit för att tolka en historisk plats. Det var här som 

work with sound (2017)  kom in i bilden vilket gjorde att jag kunde mixa gammalt och nytt.  

En ytterligare svårighet i att producera ett historiskt ljudlandskap utifrån de metoder som jag 

valt var att beskrivningen av historien görs alltid genom en tolkning av den som skriver/ser 

studerar det historiska skeendet. Det som gör det extra svårt är att använda sig av ljud som 

källa, vilket leder till att man får vara extra kreativ men för den skull inte var allt för kreativ så 

att man förvanskar och feltolkar historien. 

Anledningen till att det krävs en kreativ tolkning av historiska platser och skeenden är precis 

som Müller (2012) uttrycker det att det inte är prioriterat av historiker av systematiskt samla 

in ljud för historisk forskning.  Detta speglar vårt moderna samhälle där vi har gått från en 

som Schafer (1994) skriver från en Hi-fi – till Lo-fi ljudlandskap där vi tar allt fler ljud för 
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givet och missar många unika ljud som ljudlandskapen har, att vi då saknar unika ljud från 

historien är kanske inte så konstigt.  Men genom historiska ljudlandskap skulle dessa ljud 

kunna vakna till liv. 

7.3 Diskussion att producera ett historiskt ljudlandskap över lokalhistoria.  

Frågor som kom upp under arbetets gång var hur det ska vara möjligt att gestalta min 

hembygds historia genom ljud och genom historiska ljud och att mixa ihop nytt och gammalt. 

Hur ska man komma nära en sådan historisk tolkning av detta, vilka specifika platser ska 

väljas, hur ska dessa tolkas och hur låter de och hur har de låtit? Lee et al. (2015) tar upp 

samma typer av funderingar och ställer frågan om en sådan tillämpning relevant eller kommer 

den bli allt för kreativ och risk för missuppfattningar och feltolkningar. Författarna anser att 

det finns en stor poäng att använda sig av det inom den historiska disciplinen där det kan 

hjälpa till att förklara vår historia och då vår lokalhistoria på ett kreativt sätt.  

Liknande tankegångar om hur ljud, historia och historiska ljudlandskap ska användas ställs i 

artikeln av Loredo-Narciandi & Castro-Tejerina (2012) men där de också pekar på att ljudet i 

sig inte får anses som det eftersträvansvärda utan måste kompletteras med flera andra delar 

för att få fram en historisk berättelse.  De anser att den finns ingen poäng i att endast ta fram 

ett historiskt ljudlandskap utan kompletterande källor för att få fram den historiska berättelse 

som historikern vill berätta.  Genom att använda mig av Krönika över Norra Hestra kunde jag 

komplettera den källan med det historiska ljudlandskapet. Ljudet som i viss mån, anser jag, är 

bortglömd i den historiska beskrivningen, även om Loredo-Narciandi & Castro-Tejerina 

(2012) inte är lika övertygande blir då en ytterligare viktigt källa som jämställs med den 

skriftliga källan.  

I artikeln av Lee et al. (2015) diskuterar de music concrete and aucustic ecolocy och hänvisar 

till dessa skapare Schafer (1994). Här går de igenom de tre komponenterna som väljs ut i 

skapandet av ett ljudlandskap.  I min gestaltning av Hestra valde jag ut tre viktiga platser och 

gjorde en tolkning av ett historiskt ljudlandskap kring dessa. Jag lyssnade och fann vilka de 

tre ljudkomponenterna som skulle utgöra grunden för ljudvandringen och det ljudlandskapet 

som skulle förklara dess historiska plats.  
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Så som Müller (2012) skriver i sin text hur man kan närmas sig det historiska ljudet på olika 

sätt så kan ett sätt vara att man titta på olika ljudkällor och analysera dess plats i en historisk 

kontext, exempelvis de gamla tågtutorna som användes och som symboliserar småorternas 

tillväxt och utveckling och i det här specifika fallet hur det utvecklade Hestra från en 

obetydlig ort till en turistort. 

Betydelsen av ljudet för att förstå vår historia kan beskrivas som den slutsats som den som 

David Hendy (2013), Müller (2012) och Lee et al. (2015) uttrycker att om vi bara studerar 

historien genom det vi ser så studerar vi bara halva historien. Alla beskriver hur 

ljudlandskapet har förändrats från bondesamhället till industrisamhället till vårt moderna 

kommunikationssamhälle. Hur ljudlandskap har gått från Hi-fi till Lo-fi.  

Att göra en ljudvandring utifrån en historisk tolkning av min hembygd har både varit givande 

och spännande.  De metoderna som jag utgick ifrån fann jag användbara och de kompletterade 

varandra på ett bra sätt.  Lee et al. (2015) metod var smidig och enkel att följa. Min 

ljudvandring innehåller som sagt tre hållpunkter och alla fokuserar på ljudlandskapet och 

försöker mixa ihop gammalt med nytt för att få en tolkning av Hestras historia. Jag har inte 

valt några specifika händelser i Hestras historia utan specifika platser. Loredo-Narciandi & 

Castro-Tejerina (2012) hade en invändning mot detta i sin artikel, där de anser att för att 

kunna tolka historien via ljud så är det orala ljudet, det vill säga mänskligt tal som bör vara i 

fokus inte hur t.ex. gator i ett 1800-tals samhälle lät. Jag kan se en poäng i deras invändning 

men håller inte riktigt med utan anser att det går och tycker att Lee et al. (2015) 

studentexempel med den historiska tolkningen av en bro visar på hur det kan gå till, utan att 

blanda in mänskliga ljud.  

De problem jag stötte på under inspelningen av de olika ljuden var att få till dem så tydliga så 

att man kunde uppfatta ljuden och betydelsen för platsen. När man spelar in ljud utomhus så 

är det svårt att undvika att få med en massa vind och blåst ljud som är oönskat i vissa fall, så 

det kan vara lite svårt att mixa bort så man får var ute och spela in flera gånger för att det ska 

bli bra. 
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Det som är viktigt att tänka på när man gör en ljudvandring är att man spelar in ett lager med 

ambiensljud, originalljud och sedan effektljud. Sedan i ljudvandringen så ska man som Lee al 

el. (2015) ha med keynotes, sound signals och soundmarks för att få med helhetsbilden av 

utvecklingen av historien och med hjälp av det så kan man bygga upp en bra ljudvandring. 

7.4 Slutord  

Jag har i mitt kandidatarbete försökt visa på hur en ljudvandring kan hjälpa till och vara ett 

viktigt komplement till att få en fördjupad förståelse över vår lokalhistoria. Mitt val att göra 

en ljudvandring över Hestras historia föll sig naturligt då det är min hemort.  

För att få det konkret och tydligt valde jag att fokusera på tre tydliga hållpunkter i den 

historiska utvecklingen av Hestra, som är beskrivet i olika texter. Dessa tre hållpunkter 

kompletterades sedan med ett ljudlandskap med syfte att fördjupa förståelsen. Genom att mixa 

nya och gamla ljud kunde jag visa de ljud som har försvunnit och se hur de har återuppstått 

idag i form av nya ljud. Ett exempel på detta var när jag visualiserade järnvägens betydelse 

för Hestras utveckling där jag spelade dels in original ljud från dagens moderna tåg, samt 

återskapat ljud från ett äldre tåg, där jag hämtade ljudet från works with sound (2017), 

projektet jag förklarade i min undersökning.  

Jag valde att fokusera på tre punkter i en orts utveckling men att göra en historisk 

ljudvandring skulle likaväl kunna användas för ett specifikt område. Exempelvis skulle en 

historisk ljudvandring kunna användas på Isaberg och dess vandrings eller skidåkningsleder. 

Besökarna skulle då på så sätt kunna få en bredare upplevelse, större intryck och en djupare 

förståelse för Isabergs utveckling och betydelse, genom att olika fasta stationer där kort 

informativ text kompletteras med nya och gamla ljud.  Här har work with sound (2017) gjort 

ett väldigt viktigt jobb och det krävs mer sådana initiativ för att kunna utveckla och skapa 

flera ljud vandringar i framtiden. 

Jag tror det finns stora möjligheter att av att använda sig av en ljudvandring för att förstå sig 

på lokalhistorian. Jag har sett att det används på olika museer för att få historien mer levande 
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och spännande. Så jag tror att vi kommer få se mer av ljud integrerat i olika historiska platser i 

framtiden.  

Sammanfattningsvis så tycker jag det här har varit ett intressant arbete att jobba med och 

hoppas att man genom detta arbete kan få inspiration till att använda mer ljud när man 

beskriver historien på olika platser runt om i världen. Jag har även lärt mig mer om min 

lokalhistoria i Hestra vilket var intressant. Så med hjälp av ljud så kan man göra mycket, 

hoppas jag har visst på det i det här arbetet. 
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9. Ordlista 

● Modifierade ljud - ändrad från sitt originalljud  

● Keynotes - är de bakgrundsljud som ramar in andra ljud som kan finnas i en ”ljudlig 

omgivning” som till exempel fågelsång eller ljudet från vågorna som slår in mot 

stranden.  

● sound signals - är de ljud som finns i förgrunden (inte musik) som fångar människors 

uppmärksamhet som till exempel en siren från en ambulans, biltuta eller en 

mobiltelefon som ringer. 

● Soundmarks -  är till exempel ljudet av kyrkklockor eller fabriker. Det kallar Schafer 

för landmärken och det handlar ofta om traditionella aktiviteter som vi människor har 

utfört. 

● Audacity - är ett program för att redigera ljud. 

● akustisk svans - är slutet på en ljudinspelning, de sista sekunderna. 

● Foley - är konsten att reproducera och spela in vardagliga ljud. Ett känt exempel av 

detta är användningarna av kokosnöts halvor för att replikera hästars hästhovar. 

● Ambiens - betyder "omgivande" eller bakgrund, men även som ett adjektiv för att 

beskriva allmänt lågmäld och gäckande musik. 

● Kungsväg - de allmänna vägar som gick mellan angränsande samhällen 

● Vårdkase - är en signaleld. Den bestod av spiror av ved placerade på en höjd inom 

synhåll för nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna bildade en kedja av signaleldar. 
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10. Teknisk Bilaga 

● Macbook Pro 

● Pro Tools 11 - ljudredigeringsprogram 

● Zoom H1 - inspelningsmikrofon 

 

Nedan kommer jag beskriva hur jag har gått tillväga för att spela in ljudlandskapet, där jag har 

utgått från texten av Janie Clayton, Software engineer and technical author at Ten Forward: 

Virtual Soundscapes: The Art of sound Design. 

10.1 Virtuellt ljudlandskap 

Att spela in ljud är enligt Jani Clayton väldigt liknande funktionell programmering, du vill 

eliminera bieffekter. En stor bieffekt som kan förstöra din inspelning är reverb. Reverb är 

effekten du hör när ljud studsar av reflekterande material och skapar en ekoeffekt. (Clayton 

Janie, 2014) 

Reverb är inget som du kan fixa i postproduktionen. Det finns inga ljudfilter eller pluggar som 

tar bort reverb. Du kan lägga till reverb till en inspelning, men när du väl har sammanställt din 

inspelning så är du fast med det. Att försöka ta ut reverb från en ljudfil är som att försöka ta ut 

äggen från en kaka när du just tagit ut den ur ugnen. (Clayton Janie, 2014) 

När du ska spela in var noga med att ha mikrofonen så nära ljudkällan som möjligt. Eftersom 

du vill inte bara undvika reverb utan också undvika övrigt inspelningsljud. Tänk också på att 

göra en förinspelning och en efterinspelning. Förinspelning och efterinspelning är en 

inspelning av några sekunders tystnad före och efter du har spelat in ditt ljud. Det är viktigt 

för att vara säker att du får med all inspelning. Många ljud har en akustisk svans och det är 

dumt att klippa av ljudet innan svansen tagit slut. (Clayton Janie, 2014) 

43 

 



 

10.1.1 Mikrofoner 

Att ha en bra mikrofon att spela in ljud med är viktigt. Två typer av mikrofoner som (Janie 

Clayton) rekommenderar är en kondensatormikrofon, och en dynamisk mikrofon. En annan 

sak att hålla reda på är omfångsupptagningen Inte alla mikrofoner tar upp ljud helt runt 

omkring sig. De som gör de kallas oriktad. De oriktade mikrofonerna är inte ideal för 

inspelningar av specifika ljud utan bättre till att plocka upp omgivningsljud. En bättre 

mikrofon är en mikrofon som har ett hjärtformat omfång med en död fläck bakom sig. 

Mönstret hjälper till att isolera din ljudkälla och inte plocka upp ljud runt omkring. (Clayton 

Janie, 2014) 

10.1.2 Digital ljudmix - Foley 

Foley är konsten att reproducera och spela in vardagliga ljud. Ett känt exempel av detta är 

användningarna av kokosnötshalvor för att replikera hästars hästhovar. (Clayton Janie, 2014) 

Du behöver inte spela in exakt samma ljud för att få till ett liknande ljud och många gånger 

även bättre än originalljudet. Ett exempel på ett ljud som du inte vill använda originalkällan är 

när du hör ett pistolskott. Om du någonsin har hört ett riktigt pistolskott kanske du har tyckt 

att det låter falskt. Istället vill du hitta något som skapar ett bra skarpt smällljud. Ett vanligt 

sätt att få till det ljudet är att använda en häftapparat. (Clayton Janie, 2014) 

10.1.3 Ambiensljud 

En sak att se upp med när man skapar ambiensljud är att göra det för mycket. Ambiensljudet 

ska bara vara som en bakgrund och skapa en känsla. Du vill att ditt ljud ska kännas subtilt och 

inte på tryckande. Det är där för att förhöja upplevelsen inte överbelasta det. (Clayton Janie, 

2014) 
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