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SAMMANFATTNING

Den täta staden är det stadsbyggnadskoncept som dominerar stadsplaneringen idag. 
Förtätning hävdas generellt bidra till mer hållbara städer med ett rikare folkliv och en 
högre livskvalitet. När den täta stadens fördelar och nackdelar diskuteras görs det till 
största delen utifrån ett hållbarhetsperspektiv som till stor del domineras av diskussioner 
kring den täta stadens möjlighet att minska stadens ekologiska fotavtryck. Skapandet 
av den täta staden innebär en förändring inte bara av stadens fysiska struktur utan även 
av dess innehåll och sammansättning, vilket innebär grundläggande förändringar som 
påverkar stadens livsmiljö. En faktor som, enligt forskning, påverkas av dessa strukturella 

mellan hur en ljudmiljö upplevs och upplevelsen av en plats livskvalitet.  Med anledning 
av att den täta staden ofta legitimeras av dess bidragande till en ökad livskvalitet samt att 
förtätning står för den typ av förändring som kan ha en påverkan på stadens ljudmiljöer 

förtätningens effekter utifrån ett ljudperspektiv.

Syftet med denna studie är att undersöka om förtätning kan innebära en förändring av 
stadens ljudmiljöer, och i så fall på vilket sätt, för att utifrån det kunna föra en diskussion 
om vilka konsekvenser förtätning kan innebära för den upplevda livskvaliteten i staden. 
Studien utgörs av en tvärsnittsstudie där ostrukturerade samt strukturerade observationer 
använts för att samla in källmaterial i täta och glesa gaturum. Utifrån detta har sedan en 
analys för varje plats gjorts för att förstå ljudlandskapens uppbyggnad samt en jämförande 
analys gjorts för att undersöka skillnaderna mellan täta och glesa gaturums ljudlandskaps 
uppbyggnad samt upplevelsen av dem.

ljudlandskap, då både upplevelsen samt ljudlandskapet är kontextberoende och således 

den täta staden är uppbyggd på principer som kan skapa ett större underlag för mer 
negativt värderade ljudlandskap än den glesa staden. Detta innebär att om målet är att 
förtäta staden enligt den täta stadens modell, blir stadens ljudlandskap en än viktigare 
aspekt att ta med i planeringen för att undvika att de bidrar till en försämring av stadens 
livskvalitet.

Avslutningsvis visar denna studie att det inte går att förutse hur ett ljudlandskap kommer 
att upplevas utifrån platsens täthet. För arbete med stadens ljudmiljöer krävs således 

komplexitet. Detta innebär att det rationella angreppssätt som idag används vid arbetet 
med stadens ljudmiljöer måste förändras.
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Världens ljudlandskap håller på att förändras och vi som planerare måste förstå varför 
och hur. Utan den kunskapen riskerar förändringar att göras som riskerar att minska den 
akustiska mångfalden och likrikta stadens ljudmiljöer. Vi måste därför gå ifrån ett negativt 
synsätt, där ljud ses som problem som måste dämpas, till att se ljud som en tillgång, vilken 
bidrar till upplevelsen av staden. Detta kan enbart göras utifrån en förståelse av hela 
ljudmiljön, inte bara utifrån enstaka faktorer, vilket är essensen av denna uppsats.

Att få möjligheten att skriva en D-uppsats om det ämne som kommit att bli mitt största 
intresse är något av det roligaste, mest utmanande och lärorika jag gjort. Denna uppsats 
är en del i min strävan mot att någon dag kunna kalla mig stadens ljudtekniker. Av den 

och resultat inspirerande och intresseväckande, då vi inte kan bli för många som värnar 
om den ljudmiljö vi alla lever i.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Christer Persson som, med entusiasm och 
värdefull feedback, motiverat och inspirerat mig i mitt arbete med denna uppsats. Jag vill 
även tacka min familj och vänner vars uppmuntran och stöttning inte bara underlättat 
arbetet utan även bitvis gjort det riktigt trevligt.
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1.1 Bakgrund
Hörseln är ett av de viktigaste sinnena människan förlitar sig på i staden. Hörseln tar emot 

vilken sedan tolkas av hjärnan till meningsfull information som bidrar till förståelsen av 

sänker våra röster när vi besöker en tyst plats; vi stannar för bilisten som korsar vår väg 
eller skyndar oss för att inte komma försent när klockan ringer in. Överallt i vår vardag 

omkring oss bidrar genom detta till upplevelsen av vår närmiljö.

Ljudmiljön har visats påverka känslo- och hälsotillstånd, där ljudmiljön kan avgöra om vi 
känner oss stressande, lugnade, om vi trivs eller känner ett obehag (Yang och Kang 2005, 
s 212). Detta är speciellt viktigt i boendemiljön och den miljö vi dagligen vistas i, där 
negativa ljudmiljöer kan bidra till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck, 
störd sömn och en känsla av vantrivsel (Persson Waye  2003, s 864). Forskningen 
inom den mänskliga perceptionen har visat att den livskvalitet vi upplever på en plats 
utgår ifrån upplevelsen utifrån våra sinnen (Okulicz-Kozaryn 2012, s 5), där hörseln är ett 
av de starkaste sinnena. Upplevelsen av en plats livskvalitet påverkas således av 
upplevelsen av platsens ljudmiljö.

Ljuden som bygger upp ljudmiljöerna i en stad påverkas av ett stort antal faktorer, 

men även fysiska faktorer så som avstånd mellan huskroppar och byggnaders fasad-

lekplats låter inte likadant som ett shoppingstråk samt skapar hårda fasadmaterial 
tillsammans med tätslutande bebyggelse långa ekon. Detta innebär att när stadens struktur 
och funktion förändras, förändras även stadens ljudmiljöer. En typ av förändring av staden 
utgår ifrån förtätning, som är det rådande stadsbyggnadskonceptet inom stadsplaneringen. 
Förtätning legitimeras ofta av att den täta staden framhålls som den hållbara och 
trivsamma staden, vars rena form och innehåll anses bidra till en mindre miljöpåverkan 
och en högre livskvalitet (de Roo och Porter 2007, s 2, s 7). Samtidigt som städerna 
förtätas sker förändringar i stadens struktur och sammansättning, där den fysiska miljön 
förändras och en mångfald av funktioner blandas på samma yta. Förtätningen av staden 
innebär således en trolig förändring av stadens ljudmiljöer.

”The soundscape of the world is changing” (Schafer 1977a, s 3)

Världens ljudlandskap håller på att förändras. Så inleder R. Murray Schafer sin bok: Our 
Sonic Environment and The Soundscape – the Tuning of the World. Det är just förändring 
som den här uppsatsen kommer att handla om, hur sättet städer planeras och byggs kan 
förändra ljudmiljön och vad det innebär i nästa steg: hur det kan påverka människans 
livsmiljö. Det inledande avsnittet kommer att ge en bakgrund till varför studiet av stadens 
ljudmiljö är intressant. Detta kommer sedan att koncentreras till ett par frågeställningar som 
studien i sin tur vilar på. Sist i detta avsnitt kommer dispositionen för uppsatsen att 
beskrivas.

1. INLEDNING
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1.2 Problemformulering
När den täta stadens fördelar och nackdelar diskuteras görs det till största delen utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv som till stor del domineras av diskussioner kring den täta stadens 
möjlighet att minska stadens ekologiska fotavtryck (Neuman 2005; Gaigné, Riou och 
Thisse 2012; Westerink . 2013; de Roo och Porter 2007). Eftersom det här visats att 
förtätning av städer ofta legitimeras av dess bidragande till en ökad livskvalitet samt att 
förtätning innebär den typen av förändring som sannolikt leder till en förändring av 

anledning till att diskutera förtätningens effekter utifrån ett ljudperspektiv. Trots att 
sambandet mellan tät stad och förändrade ljudmiljöer poängterats i tidigare forskning 

hur förtätning av stadsmiljön kan påverka ljudmiljön 
samt hur olika ljudmiljöer upplevs.

1.3 Syfte och frågeställningar
Denna uppsats kommer att undersöka ljudmiljöer på olika tätbebyggda respektive 

upplevelsen av ljudmiljön samt dess uppbyggnad. Syftet är vidare att undersöka huruvida 
förtätning kan innebära en förändring av stadens ljudmiljöer och upplevelsen av 
ljudmiljöerna för att sedan kunna föra en diskussion om vilka konsekvenser förtätning kan 
innebära för den upplevda livskvaliteten i staden.

    det en relation mellan faktorerna och upplevelsen?

    och glesa platser?

1.4 Disposition

staden, livskvalitet och ljudmiljö redogörs för samt sammankopplas. Avsnittet avslutas 

modell, med de centrala begrepp, som använts som studiens analytiska verktyg. Efter det 
teoretiska perspektivet redovisas studiens metodologiska angreppssätt samt de metoder 
som använts för att framställa den empiri som senare analyseras. I detta avsnitt, som 
avslutar den inledande delen, beskrivs även de platser som observerats samt förs en 
diskussion om vald metod samt källkritik. 

I det femte avsnittet redovisas resultaten från två av de observerade platserna tillsammans 

analys av alla sex observerade platser där de kategorier som togs upp i det teoretiska 
perspektivet analyseras. I det sjunde avsnittet samlas de slutsatser som kontinuerligt dragits 
i analyserna och kopplas till studiens frågeställningar. Efter slutsatserna hålls en diskussion 
där resultat och slutsatser diskuteras utifrån uppsatsens litteratur samt utifrån egna 

resultat. 
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2.1 Den täta staden
Den täta staden är det planeringskoncept som dominerar stadsplaneringen (de Roo och 

Den täta staden var från början ett rumsligt koncept som under 1970-talet kom som en 
reaktion av den urban sprawl som blivit. Konceptet fokuserade på bevarandet av stadens 
funktioner innanför stadsgränsen (de Roo och Porter 2007, s 5). Att staden skulle 
utvecklas inom stadens gränser, kom som en reaktion mot städernas utbredning och 
konsumtion av mark, vilket i sin tur var en reaktion mot industrialismens täta, över-
befolkade och ohälsosamma städer. Det ursprungliga konceptet baserades därför på idén 
om närhet, där stadens invånares dagliga behov skulle kunna tillgodogöras genom att gå 

på närhet ersätts av fokus på tillgänglighet där restiden blivit viktigare än avståndet. Den 
konsensus kring tät stad som råder är att fokus mer eller mindre ligger på allmänhetens 
transport, ofta som reducering av behovet av transport med bil. Av den anledningen 
utvecklades TOD (Transit-Oriented Development) som integrerar transportsystemen i 

(Westerink  2013, s 475f), detta för att minska bilens dominans i staden.

närhet, vilket ofta tillskrivs begreppet i dag. Konceptet består, enligt Westerink 

   markanvändning.

   minskade utsläpp samt hälsofördelar för allmänheten på grund av att resor kan 
   ske utan motordrivna fordon.

   social mångfald och sammanhållning samt en blandning av ekonomiska grupper.
   (Westerink  2013, s 474f)
När begreppet tät stad används i uppsatsen kommer konceptet tät stad att avses, det vill 
säga inte enbart förtätning av bebyggelse utan helheten som beskrivits ovan.

Den täta staden har blivit tätt kopplat till hållbarhet, då dess mål och parametrar, så som 
minskade utsläpp, bevarande av mark och social mångfald, sammanfaller med delar av 
hållbarhetsbegreppet enligt Brundtland-rapporten (de Roo och Porter 2007, s 8). Likt 

(2007) anger att hållbarhet är ett av de tydligaste exemplen på fuzzy concepts (luddiga 
begrepp) eftersom det eftersträvansvärda resultatet, vad som är hållbart, hur det fungerar 

Denna uppsats kommer att, som tidigare nämnts, studera hur den täta staden påverkar 
stadens ljudmiljö och vad detta kan innebära för stadens livskvalitet. För att göra detta 
måste konceptet om den täta staden knytas samman med livskvalitet och ljudmiljö. I detta 
avsnitt kommer en översikt av den tidigare forskningen inom dessa tre teman att göras 
samt kommer en koppling dras som påvisar dess relation.

2. FORSKNINGSÖVERSIKT
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hållbarhet, så som många hävdar att tät stad gör.

tät stad inte innebär hållbar stad. de Roo och Porter (2007) anger att hållbar utveckling 
i form av förtätning enligt den täta stadens principer främst är baserat på övertygelser 

mycket forskning som talar emot den täta stadens bidrag till hållbarhet genom bland annat 

samband mellan en stads täthet och reducering i användandet av fordon som drivs av 
fossila bränslen (Neuman 2005, s 12). I likhet med detta kommer Gaigné, Riou och Thisse 
(2012) fram till att kompakta och monocentriska städer kan generera mer föroreningar 
från koldioxidutsläpp än spridda, polycentriska städer om inte de arbetande invånarna 
väljer kollektiva transportmedel (Gaigné, Riou och Thisse 2012, s 133). Detta står för den 

hållbarhetsaspekter som har kommit att vävas in i konceptet.

Majoriteten av den forskning som kritiserar tät stad gör alltså så utifrån ett miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv, vari kritiken, som nämndes ovan, ligger i konceptets oförmåga 
att leva upp till den hållbarhet som det förknippas med (Neuman 2005; Gaigné, Riou och 
Thisse 2012; Westerink 2013; de Roo och Porter 2007). Det har däremot varit 
förhållandevis få diskussioner om förtätningens påverkan på städernas livskvalitet. 
Konceptet är förknippat med sociala hållbarhetsperspektiv genom liveability, då tät stad 
används för att skapa liveability, en hög livskvalitet (Kaal 2011, s 540; de Roo och Porter 
2007, s 7). Detta innebär att diskursen tät stad har en koppling till liveability-begreppet. 

2.2 Liveability
Liveability är ett frekvent använt begrepp inom stadsplanering. Begreppet har använts 
under mer än ett halvt sekel, men trots detta saknas en konsensus om vad det innebär, hur 
och om det kan mätas och uppnås (Appleyard  2013, s 2). Detta gör att även liveability 
kan säga vara ett fuzzy concept
1970-talet var liveability kärnan av de postmaterialistiska värderingarna som utvecklades 
som en kritik mot den tillväxtcentrerade stadspolitiken. Genom liveability förespråkades en 
mer human och socialt progressiv policy där människan snarare än stadens ekonomi stod i 
centrum. Företrädare för det kritiska förhållningssättet betonade spänningsförhållandet
mellan ”tillväxt” och ”liveability”, speciellt mellan ”staden som en plats att leva på” och 
”staden som en plats för ackumulation”. Fokus riktades mot kontroll av utsläpp, mer 
parker, bevara grannskapen, blandad markanvändning och allmänhetens deltagande i 
planeringsprocesserna (Kaal 2011, s 534, s 537). Under 1960-talet beskrev Jane Jacobs 
en stad med hög liveability som en stad med täta stadsdelar med blandad funktion. Under 
1980-talet betonades vikten av bland annat läsbarhet (att kunna läsa av ett område och 
skapa sig en mental karta) och tillgänglighet inom liveability av Kevin Lynch (Ooi och Yuen 
2009, s 3f). Uppkomsten av begreppet fokuserade således på staden utifrån människans

upplevelse genom mätbara, kvantitativa värden. Användandet av begreppet blev därför 
främst inriktat på att förändra den fysiska strukturen av staden.

begreppet liveability
system som beräknats av experter och som baserats på normativa ideal (Okulicz-Kozaryn 
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liveability används objektiva 
metoder för att mäta livskvalitet, främst genom olika typer av index. Enligt dessa 

utsträckning uppnås liveability (Okulicz-Kozaryn 2012, s 2). Denna tolkning är således 

attribut som skapar liveability.

Enligt den här positivistiska dimensionen kan liveability kalkyleras utefter ett standardiserat 
index, likt exemplet med infrastruktur ovan, eftersom det endast tar hänsyn till statistiska 
samband och inte till människans subjektiva upplevelse. Denna användning av begreppet 
gör att liveability tolkas som förekomsten av vissa fysiska värden. Det är således stadens 
form och funktion som står i centrum, inte människan och människans upplevelse av 
platsen, vilket var den ursprungliga tanken. Utifrån detta kan det sägas att begreppet har 
genomgått en förändring, en trivialisering, bort från den mångdimensionella, mänskliga 
upplevelsen av staden till den endimensionella indexeringen av stadens attribut. Begreppet 
har således kommit att bli mer instrumentellt än det ursprungligen var. Framtagandet av 

skapar liveability, även om kriterierna kan skifta, vilket underlättar användandet av 
begreppet i planeringen. Kan liveability visas i statistik eller räknas ut kan det även 
kontrolleras, förändras och skapas, det vill säga planeras. Det som inte framkommer 
utifrån den positivistiska dimensionen är människan och dennas upplevelser, då dessa 
värden inte kan mätas på samma sätt som fysiska värden.

liveability har gått ifrån att 
betyda ”städer där det är möjligt att leva” till ”eftersträvansvärda städer”. Detta eftersom 
basala behov som mat och bostad oftast tillgodoses i dagens västerländska städer, vilket 
i den meningen gör dem liveable, och istället skapas nya krav som är mer förenade med 
livsstilsval (Franklin och Ruth 2014, s 19). Det är alltså den önskade staden som i dag ska 
skapas, inte liveability. Vidare menar författarna att det största problemet med liveability är 
att det önskade ändras dels under en livstid, men även över generationer. Detta innebär att 
en person kommer att behöva/vilja ha olika funktioner i stadsrummet under olika stadier 
i livet, lika väl som att vad unga familjer vill ha i dag kommer att skilja sig från vad unga 
familjer vill ha om 20 år. Problematiseringen ligger i svårigheten att använda en fast 

liveability, då begreppet tolkas olika av olika personer och av olika 
grupper (Franklin och Ruth 2014, s 19ff). Forskarna sätter således människan i centrum, 
likt begreppets ursprung, och fokuserar på människans upplevelse, vilket är i konstant 

att tydliggöra grundläggande synvinkel och hur begreppet ska tolkas i sammanhanget, likt 
vid användandet av begreppet tät stad eller hållbarhet (de Roo och Porter 2007, s 2).

Problemet med att se liveability som ”den eftersträvansvärda staden” är att begreppet blir 
sammankopplat med livsstil, som Franklin och Ruth (2014) anger. Om begreppet används 
för att förstärka vissa livsstilsval riskerar begreppet att bli en idealbild, där oftast 
konsumtionsstarka gruppers önskemål står i centrum, vilket gör att begreppet inte riktar 
sig till stadens befolkning som sådan utan till en viss del av den. Genom detta riskerar 

människors livsstil formar den eftersträvansvärda staden.

I en studie av Appleyard  (2013) problematiserar författarna begreppet liveability 
genom att undersöka hur det omnämns i litteraturen (Appleyard  2013, s 4). 

liveability
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 ”Liveability describes the collection of  opportunities available to people that they can use to   
  achieve a satisfying level of  quality of  life for themselves, and those they care about.” 
  (Appleyard  2013, s 5)
Detta innebär att författarna anser att liveability snarare står för en individs möjlighet 
att förbättra sin egen och närståendes livskvalitet än vilka strukturer och funktioner 
stadsmiljön har. Även dessa författare poängterar människans roll i liveability och att en 

livskvaliteten. Liveability och livskvalitet används ofta synonymt med varandra (Appleyard 
 2013, s 5; Rotem-Mindali 2012, s 295; Howley, Scott och Redmond 2009; Okulicz-

Kozaryn 2012), vilket gör att liveability
är en subjektiv värdering framhåller författarna vikten av att se till relationen mellan 
platsers karaktär och människors subjektiva upplevelse av platsen (Appleyard  2013, 
s 5). Detta visar att livskvalitet är en stor del av liveability och att relationen mellan 
upplevelsen av en plats och dess karaktär är essentiell för begreppet, vilket i sig är svårt att 
mäta enligt de index som nämndes tidigare.

spänningsförhållande mellan täthet och liveability där det ifrågasätts om täthet verkligen 
ökar liveability samt om det som vinns i miljö-faktorer väger upp det som förloras i 
livskvalitet. Livskvalitet riskerar således att bli en ”trade-off”, en aspekt som det ges avkall 
på alternativt som bli sämre, i skapandet av den täta, hållbara staden. Vidare menar 
författarna att stadsplaneringen främst varit intresserad av densitet och bostadsform, 
vilket har lett till att diskussioner om livskvaliteten i den täta staden förbisetts (Howley, 
Scott och Redmond 2009, s 850). Det är oftast inte tätheten i sig som orsakar missnöje 
med bostadsmiljön utan relaterade faktorer så som kvaliteten på omgivningen och buller 
(Howley, Scott och Redmond 2009, s 847ff). Lindsay, Williams och Diar (2010) har gjort 
en studie av boendes upplevelse av störning i privatlivet i nybyggda täta bostadsområden 
utifrån parametrarna insyn och buller (Lindsay, Williams och Diar 2010, s 28). Författarna 
kommer fram till att vissa särdrag relaterade till tät stad bidrar till upplevd påverkan av 
privatlivet, så som störningar i bostadens ljudmiljö. Vidare hänvisar författarna till behovet 
av att utreda den täta stadens påverkan även på utomhusmiljön, då miljöer som boende 
vistas i även påverkar upplevd livskvalitet (Lindsay, Williams och Diar 2010, s 42ff). Detta 

det är relaterade faktorer till förtätning, så som påverkan på utomhusmiljön, som är 
intressanta att undersöka, då detta inte gjorts i samma utsträckning som 
problematiseringar utifrån exempelvis hållbarhet.

Eftersom skapandet av den täta staden förutsätter förändringar i utomhusmiljön, så 
som förtätning av de byggda strukturerna, större funktionsblandning samt förändring av 

 2013, s 474f), är det viktigt att studera den täta 
stadens påverkan på utomhusmiljön. En dimension av utomhusmiljön som kan kopplas 

   område,

Enligt Troy (2005) skapar den täta staden strukturer som bidrar till att ljudmiljön 
försämras, vilket mindre täta områden inte gör (Troy 2005, s 177). Detta gör ljudmiljön 
till en intressant dimension av utomhusmiljön att undersöka i förhållande till förtätning. 
Howley, Scott och Redmond (2009) kom i sin studie fram till att störningar i ljudmiljön var 
det fjärde största upplevda problemet i täta bostadsområden i Dublins innerstad 
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(Howley, Scott och Redmond 2009, s 857). Detta innebär att den täta staden även påverkar 
invånares upplevda livskvalitet, vilket gör ljudmiljön intressant att undersöka även i 
förhållande till livskvalitet. På detta sätt knyter utomhusmiljöns ljudmiljö samman tät stad 
och liveability och gör ljudmiljön till en viktig dimension att undersöka i förhållande till 
förtätning och livskvalitet.

2.3 Ljudlandskap
När ljudmiljön omnämns i planeringssammanhang förenklas den oftast till begreppet 
buller, det vill säga en ljudmiljö bestående av oönskat ljud. Vid arbetet med stadens 
ljudmiljö ses den som innehållande störningar i form av buller som ska reduceras till 
godtagbar ljudtrycksnivå enligt A-vägning (dBA) (Raimbault och Dubois 2005, s 339). Den 
generella inställningen bland planerare är således att stadens ljudmiljö innebär något 
negativt, där ljudmiljön reduceras till elementet ljudtrycksnivå som endast ses som en källa 
till störning. Ljudtrycksnivåmätningar med A-vägning är fortfarande den vanligaste 
mätmetoden för ljudkvalitet och störning (Hall  2013, s 248), trots mängden av 
forskningslitteratur som visar på att denna form av mätningar och beräkningar inte ger 
rättvisande information om hur en ljudmiljö upplevs, då de fokuserar på fysiska mätningar 
och inte på människans upplevelse (se bl. a. Hall 2013; Raimbault och Dubois 2005; 
Yang och Kang 2005; Genuit och Fiebig 2006; Botteldooren, De Coensel och De Muer 
2006). Detta innebär således att de metoder som generellt används för att bedöma 
ljudmiljöer endast kan ge information om ljudtrycksnivå, vilket inte ger en rättvisande bild 
av ljudmiljön som en helhet och platsers ljudkvalitet.

I en studie av Raimbault och Dubois (2005) framkom att planerare anser att ljud i 

standardiserade mät- och beräkningsmetoder ansågs därför göra det svårhanterade 
fenomenet ljud hanterbart. Planerare ställde sig även kritiska till utvärderingar av mänsklig 
upplevelse av ljud eftersom de ansåg att det inte fanns någon balans mellan teknisk 
vokabulär/kvantitativa mätningar och de kvalitativa beskrivningarna av ljud (Raimbault 
och Dubois 2005, s 344). Detta antyder att mät- och beräkningsmetoder används för att 

liveability. Planerarnas kritiska ställning visar 
även på faktumet att ingenjörsbaserad kunskap framhålls som ”riktig” kunskap framför 
kunskap baserad på kvalitativa metoder. Forskarna visade även att när planerarna ombads 
beskriva ljudmiljöer på urbana platser använde de mer teknisk vokabulär och generella 
uttryck än invånarna i staden. Planerarna hade således ett mer objektscentrerat fokus än 
invånarna, vars fokus var mer människocentrerat. Detta förklarade forskarna med att 
planerarna var mer oroliga för klagomål på buller och fokuserade på bullerhantering än 
intresserade av att förstärka kvaliteten på ljudmiljöerna, vilket i sin tur hade kunnat 
minska antalet klagomål (Raimbault och Dubois 2005, s 344f). Detta visar på 
planeraryrkets inställning till ljudmiljöer i planeringen samt denna inställnings 

1960- och 1970-talets rationella planering, där vetenskapliga och objektiva metoder 
förespråkades i alla aspekter av planering (Allmendinger 2009, s 50). Detta objekts-
centrerade fokus som Raimbault och Dubois (2005) påvisat kan således kopplas till den 
rationella planeringen och visar rationaliteten i planerares hantering av stadens ljudmiljöer.

i samhället. Enligt bland annat regeringens proposition Samordnad prövning av buller enligt 
miljöbalken och plan- och bygglagen är det ljudtrycksnivå enligt A-vägning som ska regleras 
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har objektiva metoder kommit att bli standardverktyg, då de ger kvantitativa resultat som 
är lätthanterade och jämförbara. Planerares kvantitativa metoder grundas således snarare 
i ett sätt att hantera regelverket, än i en ovilja att förbättra stadens ljudkvalitet. Trots detta 
gör ett fokus på buller och mätmetoder för ljudtrycksnivå att viktiga aspekter av 
ljudmiljön, så som upplevelsen av denna, förbises. Dessa kvantitativa metoder kan även 
kopplas till den rationella planeringen som nämndes tidigare, vilket innebär att hanteringen 
av stadens ljudmiljö även i Sverige utgår ifrån en rationell planeringsgrund.

För att studera ljudmiljöer utifrån ett holistiskt perspektiv där hänsyn tas till ljudmiljöns 
olika aspekter, inte enbart ljudtrycksnivå, och människans upplevelse av miljön har ett 
forskningsfält vid namn soundscape (framöver översatt till ljudlandskap) utvecklats. 
Begreppet ljudlandskap sägs ha myntats av Raymond Murray Schafer i hans studie av 
auditiv ekologi (Hall  2013, s 248) och grundas i studien av den akustiska miljön i sin 
helhet, vilken inkluderar positiva så väl som negativa aspekter av ljudmiljön (Botteldooren, 
De Coensel och De Muer 2006, s 105; Hall  2013, s 248). Schafers approach handlar 
om att karakterisera en plats ljud och på så vis fånga komplexiteten av dessa variabler som 
bidrar till upplevelsen av en plats (Hall  2013, s 248). Jämfört med de traditionellt 
använda metoderna som beskrevs ovan kan således ljudlandskap ge information om 
perceptionen av en plats och dess ljudkvalitet.

Att studera ett ljudlandskap leder till information om ett ljudlandskaps kvalitet och hur 
den upplevda komforten av en plats är (Brown, Kang och Gjestland 2011, s 388; Hall 

2013, s 249). I intervjuer gjorda av Raimbault och Dubois (2005) framkom att 
stadsinvånare ansåg att kvaliteten på ljudlandskapet var kopplad till deras livskvalitet. 
Ljudlandskap är på så sätt essentiella för välmåendet och forskarna menar att skapandet 
av mindre homogena akustiska miljöer och mer meningsfulla ljudlandskap är en del i hur 
livskvaliteten i städer kan ökas (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f). Detta tyder på 
att ljudlandskap och livskvalitet är tätt sammankopplade, då kvaliteten av ett ljudlandskap 
kan påverka en plats upplevda livskvalitet.

Studiet av ljudlandskap kretsar kring platsen, dess innehåll, funktion och aktivitet samt 
ljuden som skapas utifrån det. Det är den mänskliga perceptionen som står i fokus, vilket 
gör att det är de individuella ljudens mening i relation till ljudkällan som står i centrum 
(Raimbault och Dubois 2005, s 340; Hall  2013, s 248; Brown, Kang och Gjestland 
2011, s 388; Botteldooren, De Coensel och De Muer 2006, s 106). Upplevelsen av ett 

Detta innebär att synligheten av en oönskad ljudkälla kan tillföra negativa reaktioner till ett 
ljudlandskap även om ljudet är utom hörhåll (Raimbault och Dubois 2005, s 342; Viollon, 
Lavandier och Drake 2002, s 493; Botteldooren, De Coensel och De Muer 2006, s 105f). 
Eftersom upplevelsen av ett ljudlandskap är så plats- och kontextberoende kan således inte 
de objektiva mät- och beräkningsmetoder som nämndes tidigare ge en tillräckligt 
fullständig bild av ett ljudlandskap.

     ljudperception,

     individens förväntningar och attityd till ljudet 
    (Genuit och Fiebig 2006, s 2).
Det är i transformeringen från ljudhändelse till upplevelsens punkt 2 och 3; det vill säga 
tolkningen av ljudet och dess kontext, informationsinnehåll med mera, som konceptet 
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ljudlandskap har störst relevans. Eftersom studier av ljudlandskap ser till olika ljudkällors 
samspel, processen i hur hörseln tar upp och sorterar ljud, individens tolkning av ljud samt 
både positiva och negativa aspekter av ljud, kan en beskrivning som mer överensstämmer 
med upplevelsen av en plats ljudmiljö skapas än de mätningar och beräkningar som 
traditionellt används. Av denna anledning är konceptet ljudlandskap relevant för 
uppsatsens syfte, då den livskvalitet som beskrevs tidigare främst utgår ifrån den 
subjektiva upplevelsen av en plats.

huvudfokus ligger på kvalitativa beskrivningar av ljudlandskap samt en inriktning vars 
huvudfokus snarare riktats mot att ta fram mät-metoder för andra aspekter än 
ljudtrycksnivå som anses vara viktiga delar i bedömningen av ett ljudlandskaps kvalitet. 
Båda inriktningarna utgår ifrån kvalitativ empiri, skillnaden är deras betoning på hur 
ljudlandskapet ska undersökas.

Målet med mycket av forskningen inom ljudlandskap har varit att ta fram kvantitativa 
mätmetoder som kan beskriva upplevelsen av ett ljudlandskap (Hall 2013, s 248; 
Brown, Kang och Gjestland 2011, s 388). Den kvantitativa inriktningen utgår ifrån att ett 
ljudlandskap har ett antal rumsligt distribuerade ljudkällor, vilka ger ljudlandskapet dess 
distinkta särdrag (Genuit och Fiebig 2006, s 2). Resultat från tester och intervjuer har visat 
att olika parametrar i ljudlandskapen, så som spektrum och intervall, relaterar till den 
subjektiva upplevelsen. För dessa parametrar har sedan mätmetoder utvecklats, vilket 
innebär att de kvantitativa måtten kalibrerats utifrån subjektiva upplevelser. 

I den kvantitativa inriktningen har således den individuella upplevelsen tagits bort och 
ersatts av standardiserade variabler för mätning. Kontexten och platsen är inte längre 
viktig och inte heller tolkningen av ljudet och informationen som ljudet bär med sig. Som 
tidigare nämndes är det just kontexten och perceptionen som är de viktigaste faktorerna 
inom ljudlandskap som koncept. Anledningen till att standardiserade mätmetoder tas fram 
inom forskningen av ljudlandskap kan vara för att planeringen, som visades innan, måste 

planerare ska förhålla sig till. Hall  (2013) menar att avsaknaden av mätverktyg för 
ljudkvalitet gör att nödvändig styrning för förbättring av miljömässig kvalitet saknas (Hall 

 2013, s 248). Detta visar på att mätverktyg kan vara viktiga för implementeringen av 
arbetet med ljudlandskap. Det som den kvantitativa inriktningen inte kan beräkna är dock 
ljuden i dess kontext och vad de tillför platsen. Här kommer den andra inriktningen in, 
den som baseras på kvalitativ information snarare än kvantitativ.

Den kvalitativa inriktningen betonar vikten av individens upplevelse av ett ljudlandskaps 
kvalitet, vilken färgas av kontexten, personliga referenser, aktivitet på platsen, tidigare 
erfarenheter samt andra sociala och kulturella faktorer (Schafer 1977b; Raimbault och 
Dubois 2005, s 342; Yang och Kang 2005, s 212; Brown, Kang och Gjestland 2011, s 389). 

 ”… the emotional meaning attributed to a sound and the importance of  the 
 context in which it occures determine the degree of  liking felt for a 
 particular landscape.” (Carles, Lopéz Barrio och de Lucio 1991, s 192)
Forskare betonar således vikten av individen, platsen och individens upplevelse av platsen. 
Utifrån denna inriktning hävdas det att kvantitativa mätmetoder inte kan beskriva 
ljudlandskapet i relation till kontexten och hur ljudlandskapet tolkas, det vill säga den 
upplevda komforten av en plats (Raimbault och Dubois 2005, s 340; Yang och Kang 

när ett ljudlandskap upplevs (Raimbault och Dubois 2005, s 340; Viollon, Lavandier 
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och Drake 2002, s 493). Yang och Kang (2005) menar att studier av urbana ljudlandskap 
bör göras på plats, det vill säga inte i en laboratoriemiljö, eftersom fysiska faktorer som 
påverkar komforten av en plats även påverkar upplevelsen av ljudlandskapet. Dessa fysiska 

Kang 2005, s 212, 226). Det krävs även analyser av ljudlandskapets semantiska egenskaper 
(Raimbault och Dubois 2005, s 343). Vanligtvis används olika motsatspar för att beskriva 
karaktären av ett ljudlandskap, grad av information och dess påverkan på känslor och 
tillstånd hos mottagaren. Vanliga motsatspar som används är behaglig – obehaglig, naturlig 

 2013, s 249f).

Med anledning av att denna uppsats kommer att undersöka ljudlandskap i förhållande till 
den täta stadens livskvalitet, där relationen mellan upplevelsen av platsen och 
platsens karaktär är essentiell för parametern livskvalitet, är den kvalitativa inriktningen av 
ljudlandskaps-konceptet den som uppsatsen kommer att utgå ifrån. Denna inriktning kan 

i relation till platsens karaktär och funktion samt den subjektiva upplevelsen av att vistas 
på platsen. I det kommande metodavsnittet kommer uppsatsens tillvägagångssätt, utifrån 
konceptet om ljudlandskap, att mer ingående redogöras för.

2.4 Sammanfattning

undersöka hur förtätning av staden påverkar stadens ljudlandskap och i förlängningen dess 
liveability. Kritiken mot den täta staden domineras av forskning som påvisar att konceptet 
inte kan leva upp till den föreställning om hållbarhet som har kommit att tillskrivas tät 
stad. Det talas däremot mindre om hur den täta staden påverkar livskvaliteten i staden. 
Konceptet är förknippat med livskvalitet, då tät stad anses bidra till att skapa hög 
livskvalitet, liveability
som påvisar att urban täthet har ett inverterat förhållande till just livskvalitet, då tät stad 
innebär många trade-offs i faktorer som relaterar till livskvalitet, så som stadens ljudmiljö. 
Fler studier krävs således om hur förtätning påverkar faktorer som bidrar till den upplevda 
livskvaliteten i staden. 

Forskning har visat att den täta staden kan ha en negativ inverkan på stadens ljudmiljö 
samt att ljudmiljö direkt påverkar den upplevda livskvaliteten. På grund av ljudmiljöns 
påvisade koppling till både begreppet liveability och konceptet tät stad, är ljudmiljön 
därför intressant att studera i relation till både livskvalitet och den täta staden. 
Planeraryrkets generella inställning till stadens ljudmiljöer utgår ifrån ett bullerperspektiv, 
det vill säga ett fokus på buller och mätmetoder för ljudtrycksnivå. Denna inställning gör 
att viktiga aspekter av ljudmiljön, så som upplevelsen av ljudmiljön och platsers 
ljudkvalitet, förbises. Konceptet soundscape
perceptionen av en plats ljudkvalitet i relation till platsens karaktär. Forskning har visat att 
ljudkvalitet och livskvalitet är tätt sammankopplade, då kvaliteten av ett ljudlandskap kan 
avgöra om en plats upplevs som positiv eller negativ. Eftersom studier av 
ljudlandskap ser till olika ljudkällors samspel, processen i hur hörselapparaten tar upp och 
sorterar ljud, individens tolkning av ljud samt både positiva och negativa aspekter av ljud, 
kan en beskrivning som mer överensstämmer med upplevelsen av en plats ljudmiljö skapas 
än de mätningar och beräkningar som traditionellt används. Detta gör att konceptet 
ljudlandskap blir intressant att använda för att studera ljudmiljöns koppling till 
livskvaliteten i täta urbana områden.
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Uppsatsen tar sin utgångspunkt ifrån en socialkonstruktivistisk position. Enligt Bryman 
(2012) utgår konstruktivismen ifrån att samhället och det som kallas för verklighet skapas 
genom mänsklig interaktion. Positionen tar sin utgångspunkt i att människor skapar den 
verklighet de lever i, vilket gör att världen ses som en social produkt, samt att den 
verkligheten är i konstant förändring (Bryman 2012, s 33f). Uppsatsen utgår ifrån hur 
människor upplever sin omvärld genom hur platsers ljudlandskap i staden upplevs, tolkas 
samt värderas. Detta innebär att den underliggande ontologiska positionen är 
socialkonstruktivistisk, då människors tolkningsramar och värderingar skapas genom 
mänsklig interaktion och på så sätt är en social produkt. Detta innebär även att uppsatsen 
utgår ifrån en hermeneutisk fenomenologisk position, då fokus ligger på hur människan 

upplevelser av ett fenomen och det meningsskapandet som sker utifrån fenomenet 
(Bryman 2012, s 30). Eftersom uppsatsen utgår ifrån hur människan upplever fenomenet 
ljud i förhållande till utomhusmiljön i en stad samt vilken mening som människan skapar 
för platsen utifrån ljuden, hur platsen värderas utefter ljudmiljön, får uppsatsen en 
fenomenologisk position.

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är begreppen liveability och ljudlandskap. 
Dessa utgör uppsatsens teoretiska referensram mot vilken källmaterialet kan analyseras. 
De aspekter, inom liveability och ljudlandskap, som valts ut har ansetts lämpliga med 
hänsyn till studiens syfte. Aspekterna förklarar hur människan upplever livskvalitet samt 
ljudlandskap och vilka delar i ljudlandskapet som påverkar upplevelsen. Aspekterna skapar 
således uppsatsens analytiska verktyg, vilka används för att besvara studiens 
frågeställningar.

3.1 Liveability
Som framgick i forskningsöversikten över begreppet liveability

liveability och 
livskvalitet ofta används som synonymer (se bl. a. Appleyard  2013, s 5; Rotem-
Mindali 2012, s 295; Howley, Scott och Redmond 2009; Okulicz-Kozaryn 2012) kan 
liveability liveability som livskvalitet som kommer att 
användas i denna uppsats, då livskvalitet kan kopplas till ljudkvalitet, som förklarades 
tidigare.

Perception

dem för att sedan tolka dem till meningsfulla erfarenheter. Detta sker genom ett aktivt 
användande av kunskap och förståelse (Bernstein 2010, s 131). Människans perception 
förstärker och förminskar automatiskt den information som tas in. De förstärkta 
elementen hamnar i förgrunden och besitter oftast meningsfull information (Bernstein 
2010, s 114), hit riktas uppmärksamheten. Okulicz-Kozaryn (2012) pekar på forskning 
som anger att den upplevda livskvaliteten utgår ifrån perceptionen av en plats och inom 
det speciellt de känslor och subjektiva värderingar som upplevs på platsen (Okulicz-
Kozaryn 2012, s 5).  Livskvalitet beror således inte på vad människor förväntar sig utan 

I följande avsnitt kommer uppsatsens teoretiska perspektiv samt de faktorer som bildar 

övergripande teoretiska utgångspunkterna, sedan förklaras de centrala begrepp som utgör 
den teoretiska förklaringsmodellen.

3. TEORETISKT PERSPEKTIV
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vad de upplever, hur upplevelsen tolkas och vad de känner. Perception förhåller sig till 
livskvalitet genom hur upplevelsen tolkas och påverkar personen, det vill säga om 
upplevelsen tolkas som dominerad av negativa intryck, kommer detta att påverka platsens 
upplevda livskvalitet i en negativ riktning. Detta eftersom de negativa intrycken kommer 
att överta uppmärksamheten och förminska andra intryck. Det samma gäller för den 
motsatta relationen. Subjektiva värderingar förhåller sig till livskvalitet genom vilken 
inställning personen har till platsen samt dess funktion. Denna aspekt påverkar 
livskvaliteten överensstämmande med värderingen, likt känslor. För att undersöka en plats 
upplevda livskvalitet bör därför platsen utvärderas enligt perceptionen av platsen och då 
främst utifrån känslor och subjektiv värdering. 

Platsens komfort
Upplevelsen av en plats livskvalitet påverkas även av fysiska faktorer som skiftar över tid. 
Dessa faktorer påverkar komforten, vilket är en aspekt av livskvalitet. En plats komfort, 
det vill säga den fysiska upplevelsen av en plats, menar Yang och Kang (2005) påverkar 
upplevelsen av platsens ljudlandskap. Faktorer som ska värderas är faktorer som 
temperatur, solsken och vind (Yang och Kang 2005, s 212, 226). En plats bör därför även 
utvärderas enligt dess tillfällig fysiska egenskaper, för att ge en uppfattning om platsens 
komfort.

Relationen mellan platsens karaktär och ljudlandskapet
Appleyard  (2013) hävdar att upplevd livskvalitet påverkas av relationen mellan 
platsens karaktär och människans subjektiva upplevelse av platsen (Appleyard  2013, 
s 5), alltså platsens karaktär i förhållande till upplevelsen av sinnesintrycken. Utifrån ett 
ljudperspektiv innebär detta att relationen mellan platsens karaktär och den subjektiva 
upplevelsen av platsen och dess ljudlandskap påverkar den upplevda livskvaliteten. Detta 
styrks av Raimbault och Dubois (2005) som hänvisar till en studie där platser med samma 
ljudtrycksnivå, men olika fysiska karaktärer och olika typer av ljudlandskap, inte upplevdes 
lika ljudstarka. Skillnaden i upplevelsen berodde på platsens karaktär och aktiviteten som 
dominerade ljudlandskapet (Raimbault och Dubois 2005, s 342). Detta innebär att platsens 
livskvalitet påverkas av relationen mellan platsens karaktär och den subjektiva värderingen 
av dels ljudlandskapet, men även de övriga sinnenas intryck. Om ljudlandskapets 
egenskaper upplevs som positiva, kommer detta att påverka upplevelsen av platsen i en 
positiv riktning. Om en plats ljudlandskap domineras av vad som upplevs vara negativa 
ljud, kommer detta att påverka upplevelsen av platsen i en negativ riktning. På samma sätt 
kommer en plats som upplevs negativ utifrån synintrycket att påverka upplevelsen av 
ljudlandskapet i en negativ riktning och vise versa. Om platsens karaktär stämmer överens 
med ljudlandskapets karaktär kommer upplevelsen genom detta att förstärkas. 
Upplevelsen av platsen påverkar i sin tur den upplevda livskvaliteten. 

3.2 Ljudlandskap
Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår till största delen ifrån begreppet ljudlandskap, 
vilket är en teoretisk förklaringsmodell för hur människan upplever dels ljud och dels 

inom forskningen om ljudlandskap; en som fokuserar på objektiva mätmetoder och en 

kommer att fokusera på den sistnämnda, den kvalitativa inriktningen. Eftersom det är den 
upplevda livskvaliteten i förhållande till ljudlandskapet som ska undersökas, är det således 
essentiellt att använda en förklaringsmodell som utgår ifrån kvalitativa värden, i detta fall 
upplevelsen av ljudlandskapet. 
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Ljudlandskapets kvalitet
Studiet av ljudlandskap leder till information om ljudlandskapets kvalitet. Som togs upp 
i forskningsöversikten så har forskning visat att stadsinvånare kopplade kvaliteten på 
ljudlandskapet till deras upplevda livskvalitet och välmående, där unika och meningsfulla 
ljudlandskap bidrog till en högre livskvalitet (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f). 
Med meningsfulla ljudlandskap menas ljudlandskap vilka bidrar till att platsen kan avläsas 
och tolkas, det vill säga att ljuden för med sig mening för mottagaren. Platser som 
domineras av ljud från naturen har visats ha en högre kvalitet på ljudlandskapen än platser 
som domineras av maskinella ljud och ljud från teknik (Nilsson 2007, s 4). Detta innebär 
att ljudlandskap påverkar den upplevda livskvaliteten. Med anledning av detta är det 
ljudlandskapets kvalitet som är viktigt att undersöka, med fokus på ljudlandskapens 
karaktär och meningsskapande för platsen. För att värdera ljudkvalitet kan platsens 
dominerande ljudkälla användas som komplement.

Ljudkällor
Enligt begreppet ljudlandskap ska inte bara ljudaspekter som anses vara negativa 
studeras, utan även de som anses bidrar med positiva egenskaper eller som kan anges vara 
neutrala (Hall  2013, s 248; Raimbault och Dubois 2005, s 340; Botteldooren, De 
Coensel och De Muer 2006, s 105).  Forskningen inom ljudlandskap har därför tagit fram 
kategorier av ljud som generellt upplevs som positiva, neutrala och negativa. 
Ljudkategorin som generellt upplevs som positiv är ljud som kommer ifrån naturen, så 
som fågelsång, vind, vatten. Här tillskrivs även ljudlandskap som domineras av ljud 
skapade av människors sociala aktiviteter, kulturrelaterade ljud, så som samtal, lek och 
musik. Dessa ljud anges ha en lugnande inverkan. Ljudkategorin som upplevs som 

en stressande inverkan (Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154; 
Hall  2013, s 251f; Viollon, Lavandier och Drake 2002, s 506; Botteldooren, De 
Coensel och De Muer 2006, s 108). I vissa studier har ljud från människors sociala 
aktiviteter kategoriserats som neutrala, då de inte har påvisats ha någon större påverkan 

skillnad i ljudpreferens mellan människor i olika åldrar. Människor som har kategoriserats 
som äldre, över 55 år, har visat en högre uppskattning för ljud kopplade till natur, medan 
yngre människor, under 20 år, visat en större preferens för mer livliga ljudlandskap (Yang 
och Kang 2005, s 224ff). 

den inledande delen av studier av ljudlandskap (Brown, Kang och Gjestland 2011, s 389). 
För att undvika värderingar av ljudkällor har Brown, Kang och Gjestland tagit fram en 

kategoriseringen går att applicera på alla akustiska miljöer. Taxonomin är framtagen för att 
forskare objektivt ska kunna rapportera vilka ljudkällor som förekommer i olika miljöer 
(Brown, Kang och Gjestland 2011, s 389f).

Schafer (1977a) hävdar att de viktigaste delarna i ett ljudlandskap är keynote, signals och 
soundmarks1

keynote har samma 
funktion som musikens grundton, det vill säga det alla andra ljud ställs i referens till och 
som skapar andra ljuds speciella mening. Keynotes har, på grund av dess icke påträngande 
karaktär, möjlighet att påverka människans beteende och tillstånd, då de bidrar till att 
skapa en plats ljudmässiga atmosfär. Om en plats generellt upplevs som positiv innebär 

1   Undersökningskategorierna namnges på engelska för att undvika eventuell feltolkning av begreppens  
     ursprungliga innebörd genom översättning.
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det sannolikt att platsens keynote består av ljud som tillhör kategorierna naturliga eller 
sociala ljud, då dessa upplevs som positiva samt neutrala. Signals är ljud som ligger i 
förgrunden och hörs, till skillnad från keynotes signals som 

delen i ljudlandskapet är soundmarks
kvaliteter som gör att det betraktas som speciellt och värt att lägga märke till. Schafer 
menar att ett soundmark är ett ljud som gör det akustiska livet på en plats unikt, på samma 
sätt som ett landmärke kan vara unikt för en plats och gör att platsen känns igen (Schafer 
1977a, s 9f). Det är således viktigt att veta vilka ljudkällor som utgör keynotes, signals och 
soundmarks i ett ljudlandskap för att förstå ljudlandskapets uppbyggnad.

Värdering av ljudlandskapet

Dubois 2005; Yang och Kang 2005; Hall . 2013). Den semantiska analysen utvecklades 

påverkar upplevelsen samt utvärderingen av ett ljudlandskap (Kang och Zhang 2010, 
s 150f). Forskare har utefter semantiska analyser kommit fram till ett antal huvudfaktorer 
som människan generellt analyserar det omgivande ljudlandskapet utifrån. Dessa faktorer 
utgår ifrån avkoppling, kommunikation, rumslighet och dynamik. För att utvärdera dessa 
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faktorer används olika motsatspar (Kang och Zhang 2010, s 155; Yang och Kang 2005, 
s 212; Hall  2013, s 249f), vilka ger information om ljudlandskapets påverkan på 
mottagarens känslotillstånd, ljudens meningsskapande, platsens karaktär och ljudmässig 
komfort.

Frekvenser
Frekvens är inom akustiken en betäckning på en ljudvågs svängning kring det normala 
viloläget. Det är frekvensen som bestämmer ljudvågens längd, avståndet mellan två 
ljudvågors högsta respektive lägsta punkter, vilket i sin tur bestämmer ljudvågens energi. 

högfrekvent område (Ljud 1975, s 236). Lågfrekvent ljud kan färdas längre sträckor utan 
att tappa i ljudstyrka än högfrekvent ljud, på grund av att dess rörelse förbrukar 
mindre energi. På grund av detta är ljud bestående av låga frekvenser svåra att dämpa, då 
de tränger igenom samt rör sig runt hinder (Muzet 2007, s 136). Samtidigt som de låga 
frekvenserna lätt tränger in i bostaden har det även visats att de påverkar hälsan mer än de 
andra frekvensområdena. Det har visats att människor som utsätts för låga frekvenser 
under nattetid får en störd sömnrytm, en påverkan på humör (Persson Waye  2003, 
s 873) samt utsätts för en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Muzet 2007, 
s 140). Detta innebär att ljudlandskapets frekvensinnehåll kan påverka livskvaliteten i 
boendemiljön genom påverkan på hälsa och känslotillstånd.

Enligt forskningen om ljudlandskap framhålls ljudbildens frekvensinnehåll som viktig för 
upplevelsen av en plats, då denna har möjlighet att påverka en plats upplevda livskvalitet 
(Geniut och Fiebig 2006, s 1). Ljud bestående av höga frekvenser upplevs som mer 
högljudda och skarpa än lågfrekventa ljud (Hall 2013, s 252), vilket gör att dessa ljud 
kan tränga igenom lågfrekventa ljud. Ett ljudlandskaps behaglighet är kopplat till den 

dessa områden upplevs som obehagliga (Hall  2013, s 252). Detta innebär att 
frekvensinnehållet även har en inverkan på upplevelsen av ett ljudlandskap i 
utomhusmiljön.

Funktioner och aktiviteter
Två faktorer som påverkar ljudlandskapets uppbyggnad är de funktioner och aktiviteter 

som planerats runt platsen. Detta ger en möjlighet att förstå ljudlandskapet utifrån 
platsens uppbyggnad. Planeringen av funktioner och de aktiviteter de bidrar till kan 
användas i stadsplaneringen för att styra och skapa olika typer av ljudlandskap (Raimbault 
och Dubois 2005, s 347, s 349). Detta innebär att studiet av ljudlandskap inte enbart ska 
riktas till att studera ljuden på en plats utan även vilka aktiviteter som ger upphov till 
ljuden samt vilka funktioner som ger upphov till aktiviteterna. Detta för att få en djupare 
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4.1 Tvärsnittsstudie
Tvärsnittsstudie har valt som denna uppsats forskningsdesign. Bryman (2012) anger att en 

denna uppsats är att undersöka hur förtätning påverkar stadens ljudlandskap innebär detta 

en relation mellan fallen och de variabler som undersöks. Av dessa anledningar förefaller 
tvärsnittsstudien lämplig för uppsatsens syfte.  

forskningsdesign kretsar kring jämförelse. Det är just variationen i variablerna som är det 

(Bryman 2012, s 59). Eftersom denna studie syftar till att studera täta och glesa platser för 
att undersöka om ljudlandskapen skiljer sig åt samt om de gör det hur de skiljer sig, 
lämpar sig tvärsnittsstudien väl. Studiens upplägg stämmer således in på Brymans 
beskrivning av en tvärsnittsstudie och är anledningen till att denna kommer att utgöra 
uppsatsens övergripande strategi.

4.2 Avgränsning
Göteborg har valts som stad för de täta och glesa platserna. Uppsatsen ska studera 
ljudlandskap på täta och glesa platser för att undersöka om förtätning påverkar 
ljudlandskapet och platsens upplevda livskvalitet. Eftersom detta är en generell 

av platser förekommer. Göteborg har ett stort utbud av tätbebyggda platser i de centrala 
delarna, medan områden som angränsar till de centrala delarna har glesbebyggda platser. 

Göteborg, vilket gör Göteborg till en lämplig bakgrund för studien.

Urval
Stadens ljudlandskap innefattar ett otaligt antal miljöer i hela staden. Med tanke på 
studiens omfattning är det inte möjligt att undersöka alla miljöer i Göteborg, vilket har 
föranlett ett urval av vilka miljöer som ska studeras. Uppsatsen är, som framgår av 
frågeställningarna, riktad mot en undersökning av tät- och glesbebyggda platser. 
Tätbebyggda platser ska undersökas för att ge information om hur ljudlandskapet i 
förtätade områden upplevs. För att kunna utvärdera hur förtätning påverkar ljudlandskap 
måste glesbebyggda platser undersökas som en motpunkt för att ge information om hur 
ljudlandskapen skulle vara om förtätning inte sker.

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet som använts för att ta fram och behandla 
källmaterialet att redogöras för. Först kommer forskningsdesignen och dess 

Efter det kommer uppsatsens metod för insamling av källmaterial, följt av studiens 
genomförande och analysmetod att beskrivas. Sist ges en diskussion om den valda 
metodens tillförlitlighet och validitet samt källmaterialets generaliserbarhet.

4. METOD
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Typen av miljö som kommer att undersökas är gatumiljöer. Konceptet tät stad föranleder 
förändringar som främst påverkar gatumiljön. Enligt Westerink  (2013) innebär tät 

    (Westerink  2013, s 474f)
Dessa förändringar innebär att gatan blir mer sluten när tomma ytor bebyggs, att gatans 
karaktär förändras av att nya funktioner och aktiviteter införs på platsen och att gatans 

ljudlandskap kretsar kring platsen, dess innehåll, funktion, aktivitet samt ljuden som skapas 
utifrån det (Raimbault och Dubois 2005, s 340; Hall  2013, s 248; Brown, Kang och 
Gjestland 2011, s 388; Botteldooren, De Coensel och De Muer 2006, s 106) tillsammans 
med att punkterna ovan behandlar just dessa aspekter, blir just gatumiljön intressant att 
undersöka.

Även utifrån livskvalitet är gatumiljöernas ljudlandskap intressanta att undersöka. Detta 
på grund av att forskning påvisar att skapandet av mindre homogena akustiska miljöer 
och mer meningsfulla ljudlandskap är ett sätt att öka livskvaliteten i städer (Raimbault och 
Dubois 2005, s 342, s 346f). Enligt Howley, Scott och Redmond (2009) påverkar faktorer i 
omgivningen den upplevda livskvaliteten, där ljudlandskap är en faktor (Howley, Scott och 
Redmond 2009, s 847ff). Detta innebär att ljudlandskapet i utomhusmiljön påverkar 

liveability har med gatumiljön att 
liveability 

förstärks av ett rikt gatuliv (Ooi och Yuen 2009, s 3f), vilket i sig kan upplevas både 
positivt och negativt. Det vill säga att det inte är självklart att ett rikt gatuliv förhöjer 
liveability. Detta innebär att gatumiljön är intressant att studera även utifrån livskvalitet.

4.3 Observationer
För att samla in källmaterialet som ska analyseras har systematisk observation valts som 
metod. Fördelen med observationer är att fenomenet observeras och noteras direkt när 
det händer (Bryman 2012, s 270). Detta innebär att det är den faktiska händelsen/
upplevelsen som registreras samt att detta sker på plats, det vill säga inte i en 
laboratoriemiljö. För denna studie ger således observationen möjligheten att registrera 
ljudlandskapets egenskaper samt upplevelsen av ljudlandskapet i dess kontext. 
Användandet av observationen motsvarar därför Yang och Kangs (2005) uppfattning att 
studier av urbana ljudlandskap ska göras på plats (Yang och Kang 2005, s 212), på grund 
av kontextens inverkan på upplevelsen och svårigheten att förutse relationen mellan olika 
ljudkällor.

Observationsstrategi

observationstillfällen sådana som varar runt en timme. De långa perioderna ger 
forskaren möjlighet att registrera frekvensen och varaktigheten av det fenomen som 
undersöks (Bryman 2012, s 277). Denna observationsstrategi är lämplig för uppsatsens 
studie, då den ger möjlighet att observera hur ofta en ljudkälla återkommer samt hur länge 
ljudkällan hörs, vilket ger information om ljudkällans dominans i ljudlandskapet. Med 
anledning av att ljudlandskapet som helhet ska observeras behövs längre observations-
tillfällen för att de olika faktorerna ska vara möjliga att registrera. Observationer kan även 
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ljudlandskap eftersom stadens platser används på olika sätt vid olika tider på dygnet samt 
på olika dagar i veckan samt för att få ett källmaterial som tar hänsyn till stadens 
dynamiska karaktär.

Observationsplatser
De täta gaturum som observerades valdes ut enligt kriterier baserade på den täta stadens 
mål och parametrar, som redogjordes för i forskningsöversikten. De gaturummen
uppfyller således helt eller delvis de fysiska och funktionella krav som tät stad ställer. 

    olika typer av handel, bostäder och arbetsplatser.

    fotgängare och cyklister, med prioritet på de senare två.

De glesa gaturum som observerades valdes ut som något av en motpol till de täta. 
Egenskaperna utgick ifrån Neumans (2005) lista av egenskaper som dominerar i den täta 
staden samt översikten av egenskaper som dominerar i urban sprawl (Neuman 2005, 

    fastigheternas markanvändning är monofunktionell.

    turavgångar är de täta platserna.

Vid urvalet av platser har punkterna ovan för tät och gles struktur använts. Det är 
helheten utifrån kriterierna som har varit avgörande vid valet av platser, det vill säga att 
vissa undantag har tillåtits så länge platsen stämmer in på beskrivningens helhet. 
Exempelvis så har viss blandning av funktioner tillåtits på de glesa platserna, då den glesa 
staden inte kan antas bestå av fullt ut monofunktionella fastigheter. Utifrån dessa kriterier 
valdes tre täta och tre glesa gaturum inom Göteborgs stad ut för observation.

Nygatan
Nygatan är cirka 10 meter bred och kantas i majoritet av träbyggnader i 3-4 våningar. 
Längs Nygatan sluter byggnaderna tätt kring kvarteren, med undantag för korsande vägar. 

den täta stadens funktionsblandning. Nygatan har valts på grund av dess småskaliga täthet, 
det vill säga den står för en annan sorts täthet än Linnégatan och Andra Långgatan. 

att variationen av gaturum, som kan skapas genom den täta staden, kan studeras. Gatan 
representerar den täta staden genom dess prioritering av fotgängare och cyklister, där 

Kriterier täta gaturum Nygatan Andra Långgatan Linnégatan
Slutet gaturum X X X

Blandade funktioner X X X

X X X

/ X X
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samt de blandade funktionerna gör att Nygatan 
utformats i riktning åt den täta staden, så som den 
beskrevs i forskningsöversikten. Med anledning av 

markerats i ” ” för Nygatan. I likhet 

kvarter ifrån på Parkgatan, där 8 spårvagnslinjer 
stannar samt som buss på Sprängkullsgatan, där 3 

busslinjer stannar. Nygatan uppfyller således kriterierna för den täta staden sett till 
helheten.

Andra Långgatan
Andra Långgatan är cirka 10 meter bred och kantas av stensatta byggnaderi 4-5 våningar. 
Byggnaderna är funktionsblandade samt sluter tätt kring kvarteren, likt Linnégatan. Andra 
Långgatan har valts på grund av dess täta och funktionsblandade karaktär samt på grund 

prioriterats över fotgängare och cyklister, då gatu-
rummet består av tre fält för bilar, men endast smala 
trottoarer för fotgängare. Cyklisterna delar vägbana 

av de viktigaste kriterierna för den täta staden. Andra 
Långgatan ligger ett kvarter ifrån spårvägen längs 
Första Långgatan samt Linnégatan, vilket gör att 

Järntorget, som ligger i anslutning till Andra 
Långgatan, stannar 10 spårvagnslinjer samt 5 busslinjer. Andra Långgatan uppfyller 
således kriterierna för den täta staden.

Linnégatan
Linnégatan är cirka 30 meter bred och kantas av stensatta byggnader i 6-7 våningar. 

korsningarna, detta gör att Linnégatan består av ett slutet gaturum. På bottenvåningen 
ligger olika typer av handel, medan de övre våningarna består av bostäder, vilket indikerar 

bussar, är förlagd till mitten av gatan, med smala 

och 3 busslinjer, vilket gör att gatan har en väl 

kriterierna för den täta staden.
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Eklandagatan.

Fridkullagatan
Fridkullagatan är cirka 15 meter bred och kantas av friliggande villabebyggelse i 2-2,5 
våningar, där fastigheterna främst används som bostäder. De fastigheter som har annan 

funktion är även de monofunktionella, då de inte 
delas med bostäder. Fridkullagatan har valts som ett 
komplement till Eklandagatan och Viktor Rydbergs-
gatan, då den har en mer småskalig karaktär än de 
andra två. Den samspelar på så sätt med Nygatan, där 
båda representerar småskalighet. Längs den del av 
Fridkullagatan som observerades går 3 busslinjer med 
turer en gång var tionde minut. Fridkullagatan har 

del av gatan än Eklandagatan och Viktor Rydbergs-
gatan, men inte i samma utsträckning som de tätare 

platserna. Fridkullagatan uppfyller således kriterierna för en gles plats.

Viktor Rydbergsgatan
Viktor Rydbergsgatan är cirka 15 meter bred och 
kantas av bebyggelse bestående av friliggande 

vegetationsklädda områden emellan. Byggnaderna 
består till största delen av bostäder, men viss handel 

fastigheterna inte är monofunktionella, utan att de är 
funktionsblandade, vilket utgör ett undantag i 
kriterierna för glesbebyggda platser. Viktor Rydbergs-
gatan har dock valt som observationsplats, med 

anledning av att platsen som helhet uppfyller kriterierna för gles bebyggelse. Den glesa 
staden innehåller även en viss blandning av funktioner, dock inte i samma utsträckning 
som den täta staden, vilket stämmer in på Viktor Rydbergsgatan. Längs denna gata 

lite utbyggd som på de täta platserna. Viktor 
Rydbergsgatan uppfyller således kriterierna för en 
glest bebyggd plats, sett till helheten.

Eklandagatan
Eklandagatan är cirka 20 meter bred och kantas av 
bebyggelse bestående av friliggande byggnader i form 
av villor i två våningar, handelsbyggnader och 

vegetationsklädda ytor emellan. Fastigheterna är 

Fridkullagatan

Liljeforsgatan

Helenebergsgatan

Viktor R
ydbergsgatan

Johannebergs-
skolan

Olof R
udbecksgatan

Viktor R
ydbergsgatan

Ekla
nd

ag
at

an

Kriterier glesa gaturum
Fridkulla-

gatan
Viktor Rydbergs-

gatan
Eklanda-

gatan
Gles bebyggelse X X X

Uppdelade funktioner X - X

X X X

X X X

N

N

N



27

M
E
T
O
D

används för bostäder, handelsbyggnaderna används till handel och en öppen, asfalterad yta 

utbyggd. Eklandagatan uppfyller således kriterierna för en glesbebyggd plats. 

4.4 Inslamling av källmaterial

Systematisk observation
Bryman (2012) anger att metoder så som strukturerad observation ofta används inom en 
tvärsnittsstudie, då denna typ av metod ger den standardiserade insamlingen samt den 

Den systematiska observationen är en metod för att strukturerat observera fenomenet 
som ska studeras genom ett antal förbestämda kategorier. Observationerna görs under en 
förutbestämd tidsperiod där samma regler för att registrera fenomenet används. 
Registreringen görs på ett observationsschema som konstruerats på förhand, där alla 
kategorier och sättet att utföra registreringen på tydligt framgår (Bryman 2012, s 272). 
Observationerna gjordes under en halvtimme per plats och platserna besöktes två gånger 
per dag, under förmiddag (mellan klockan 10.00 – 12.30) samt eftermiddag (mellan 
klockan 15.30 – 17.30). Tiderna valdes för att få en övergripande bild av hur 
ljudlandskapen förändras från en lugn period på dagen till en period när många slutar 
arbeta. Platserna observerades även under olika veckodagar, måndag-fredag. Detta gjordes 
för att få information om ljudlandskapen skiljer sig under olika vardagar. Helgdagar, så 
som lördag-söndag, har inte observerats, då förutsättningarna under helgen skiljer sig 
mycket ifrån vardagarna, vilket gör att dessa ljudlandskap inte kan jämföras på lika 
grunder. Sammanlagt gjordes 36 observationer under 6 dagar, utspridda på 3 veckor.

Observationerna utgick ifrån tre kategorier ifrån uppsatsens teoretiska perspektiv, vilka 
kommer att beskrivas nedan. Observationerna kompletterades även med anteckningar om 
gaturummens karaktär, så som markbeläggning och grönstruktur, samt tillfälliga fysiska 
egenskaper, så som temperatur och väder, för att ge information om kontexten som 
ljudlandskapen återfanns i. Anteckningar gjordes även om egenskaper i ljudlandskapet 
som annars inte kan noteras i observationsschemat.

Ljudlandskapets ljudkällor
Här observerades vilka ljudkällor som kunde uppfattas i ljudlandskapet utifrån följande tre 

Under observationen antecknades vilka ljudkällor som gick att höra på varje plats samt 
med vilken frekvens de hördes, det vill säga hur ofta ljudkällorna hamnade i fokus för 
perceptionen under observationstiden. Här användes inga förbestämda kategorier utan de 
ljudkällor som hördes, antecknades.

Ljudkällorna kategoriserades även efter deras funktion i ljudlandskapet enligt följande tre 

Keynotes:
Signals: ljud i förgrunden medförande viktig information.
Soundmarks:
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Under observationerna antecknades de ljudkällor som hade någon av ovan nämnda 
funktion i ljudlandskapet. Kategorierna keynotes, signals och soundmarks kommer ifrån 
Schafers (1977a) indelning av ljudkällors funktion i ett ljudlandskap (se Schafer 
1977a, s 9f).

Ljudlandskapets kvalitet
En värdering gjordes även av hur mycket ljudlandskapet bidrog till att situationen vid 
gaturummet kunde avläsas och tolkas. Detta gjordes genom värderingen i vilken grad 
ljudlandskapet bidrog till avläsningen och tolkningen av gaturummet enligt en skala från 
1-5, där 1 = försvårar avläsning och tolkning av situationen och 5 = underlättar 

personen ser samt förutsatt att personen inte ser/har nedsatt syn. Då jag som observatör 
är seende gjordes värderingen för hur väl en person utan/med nedsatt syn har 
möjlighet att avläsa och tolka situationen i gaturummet genom att jag slöt ögonen och 
gjorde en värdering av hur väl situationen gick att förstå, utifrån den tidigare kunskap jag 
hade om platsen. Detta var det närmsta en upplevelse utan syn jag kunde komma med 
mina förutsättningar.

Ljudlandskapets karaktär
Efter att ljudlandskapets ljudkällor samt dess funktion registrerats gjordes en värdering 
av ljudlandskapets karaktär. Detta gjordes genom en värdering av hur platsen upplevdes 

semantiska motsatspar för att värdera ljudlandskapets karaktär samt hur ljudlandskapet 
påverkade känslotillståndet hos mottagaren. För att värdera motsatsparen användes en 

1 = mycket behagligt, 2 = behagligt, 3 = varken behagligt eller obehagligt, 4 = obehagligt 
och 5 = mycket obehagligt. Listan och värderingsmetoden utgår ifrån Kang och Zhangs 
studie ifrån 2010 (se Kang och Zhang 2010, s 155).

   naturligt – onaturligt, tycker om – tycker inte om och milt – skarpt

   lugnande – stressande och jämnt – ojämnt

Denna värdering gjordes sist i den systematiska observationen, med anledning av att 
observatören då upplevt ljudlandskapet i cirka 20 minuter. Att förlägga denna del sist 
möjliggjorde således att observatören hade tid att installera sig på platsen samt uppleva 
ljudlandskapet utan värderingar innan denna värdering gjordes.

Ostrukturerad observation
En ostrukturerad observation genomförs utan ett på förhand konstruerat observations-
schema. Observationen går istället ut på att observatören, så detaljerat som möjligt, 
beskriver fenomenet (Bryman 2012, s 273), vilket leder till en kvalitativ beskrivning, i 
motsatts till den systematiska observationen där resultatet snarare blir kvantitativt. Den 
ostrukturerade observationen har i denna studie använts för att beskriva ljudlandskapet 
som det upplevdes. Detta har gjorts på ett blankt papper utan något förtryckt för att 
få beskrivningen fri från förutfattade meningar. Den ostrukturerade observationen har 
använts till att få en kvalitativ beskrivning av ljudlandskapen, vilken kan jämföras med de 
mer kvantitativa resultaten från de strukturerade observationerna. Denna del av 
observationen gjordes sist vid varje observationstillfälle, för att försäkra att observatören 
hunnit uppleva ljudlandskapet under en längre sammanhängande tid. Anteckningar
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gjordes dock ibland simultant med den strukturerade observationen, då viss information 
var tvungen att registreras direkt för att inte glömmas bort. 

Den ostrukturerade observationen användes även till att beskriva platsen som 
observerades samt hur den upplevdes för att få en mer detaljerad beskrivning av platsen 
och inte bara av dess ljudlandskap.

4.5 Analys av källmaterial

Univariat analys
För att analysera källmaterialet har den univariata analysen valts som analysmetod för 
den strukturerade observationen. Univariat analys är en analysmetod för en variabel där 
frekvensen inom den variabeln beräknas (Bryman 2012, s 337ff). Denna analysmetod 
lämpar sig väl för analys av det strukturerade källmaterialet i kategorin Ljudlandskapets 
ljudkällor, då analysen ger information om det inbördes förhållandet inom kategorin. Den 
univariata analysen gav här information om relationen mellan naturliga, kulturella och 
maskinella ljud, det vill säga vilken kategori som dominerade ljudlandskapet. Först delades 
observationerna in i förmiddag och eftermiddag för varje separat plats (sex platser). Dessa 
tidpunkter separerades för att illustrera hur/om ljudlandskapet förändras från en tidigare 
tid på dagen till en senare. För att beräkna andelarna lades alla markeringar, för varje gång 
en ljudkälla hamnade i fokus, samman för förmiddag (tre observationer) och eftermiddag 
(tre observationer). Summan representerade ljudlandskapets helhet, det vill säga 100 %. 

naturliga, sociala och maskinella adderades och 
varje kategoris andel av helheten beräknades genom att dividera kategorins summa med 
helheten. Resultatet har illustrerats med ett cirkeldiagram, se avsnitt 5. Resultat.

De ljudkällor som registrerades under observationen kategoriserades efter observationerna 
avslutats enligt den taxonomi för den akustiska miljön som Brown, Kang och Gjestland 
tagit fram, se avsnittet 3. Teoretiskt perspektiv. Taxonomin har använts som en 
utgångspunkt, men har anpassats till studiens empiri. De kategorier som används i denna 

innehåller således endast de kategorier som återfanns. De ljudkategorier som taxonomin 
listar som inte hördes på platserna är därför inte medtagna i resultatdelen. Vissa kategorier 

annat namn. Fig. 2 på nästa sida illustrerar den förändrade taxonomin med de ljudkällor 
som registrerats samt i vilken kategori de sorterats in.

Övrigt
För Ljudlandskapets kvalitet , 
kommunikation, rumslighet samt dynamik adderats samt medelvärdet räknats ut för 
förmiddag samt eftermiddag. Dessa har sedan placerats in i en matrix som visar om varje 
kategori upplevts positivt, positivt/neutralt, neutralt, neutralt/negativt eller negativt. 
Detsamma har gjorts för summan av de fyra kategorierna på varje plats, se avsnitt 
5. Resultat.
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4.6 Metoddiskussion och källkritik
Fördelarna med observationer är enligt Bryman (2012) att de ger mer pålitlig information 
om händelser samt en större precision angående händelsernas varaktighet och frekvens i 
jämförelse med intervjuer och enkäter (Bryman 2012, s 279). Detta eftersom händelsen 
observeras och noteras direkt, det vill säga att informationen om händelsen inte baseras 

tillförlitlighet samt validitet. Gällande tillförlitlighet menar Bryman (2012) att strukturerade 
observationer kan påverkas av att observatörerna inte kodar händelserna på samma sätt i 

att en observatör inte tillämpar observationsschemat på samma sätt över tid, på grund av 
omständigheter som påverkar observatörens fysiska och mentala tillstånd, så som trötthet 
(Bryman 2012, s 279f). För att möta dessa svårigheter med tillförlitlighet i strukturerade 
observationer har endast en observatör använts, vilket innebär att risken för att kodningen 
skiljer sig åt minskar. Eftersom studien ska observera händelser så som observatören 
upplever dem, så som vilka ljudkällor som hörs på en plats samt hur observatören 
känner sig på platsen, handlar observationen inte så mycket om att tolka beteenden, utan 
att fokusera på den egna upplevelsen. Detta kan öka tillförlitligheten, eftersom 
observationen handlar om subjektiva upplevelser. Dock kan denna del påverkas av 
observatörens fysiska och mentala tillstånd. För att minska risken för detta görs 
observationerna vid olika dagar samt vid olika tidpunkter på samma plats.

Den Akustiska Miljön 

Akustisk Miljö 
Utomhus

Den Akustiska
Miljön i 
Staden

Ljud skapade av mänsklig 
aktivitet/utrustning

Ljud som inte skapas av  
mänsklig aktivitet 

Byggarbete Kommunikation Motoriserad 

traktor
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Anpassad från Brown, Kang och Gjestland (2011)
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För att få en hög validitet i en strukturerad observation får det inte förekomma variationer 
i hur observationsschemat tolkas och används mellan observatörer eller över tid. Det är 
även viktigt att se till att det som ska observeras inte påverkas av observatörens närvaro 
(Bryman 2012, s 281). För att försäkra att de strukturerade observationerna håller en hög 
validitet har, som nämndes ovan, endast en observatör använts samt har observationerna 
gjorts på olika dagar och vid olika tider för att täcka upp för eventuella fysiska eller 
mentala förändringar hos observatören. De observationer som gjorts kan sägas vara 
diskreta, simple observations, vilket innebär att observatören inte har kontroll över 
händelserna som ska observeras där observatören spelar en passiv roll som inte är 
påträngande i forskningssituationen (Bryman 2012, s 325). Med anledning av att 
observationerna studerade gaturummens ljudlandskap, något som skapas av platsens 
egenskaper, aktivitet och funktion, hade observatören liten möjlighet att påverka det som 
skulle observeras. Detta innebär att observatörens närvaro inte hade någon större 
möjlighet att förändra ljudlandskapet så att resultaten kunde påverkas.

Källmaterialets representativitet kan diskuteras utifrån ett antal olika faktorer.  
Observationer som gjorts under en relativt kort tid kan påverka studiens representativitet 
(Bryman 2012, s 278).  I detta fall har gaturummen observerats vid sex tillfällen per plats 
under 3 veckor. Detta innebär att materialet inte kan utvärdera hur ljudlandskapet 
förändras över olika årstider, vilket i sin tur innebär en svaghet i studiens representativitet. 
Det kan även diskuteras hur pass generaliserbara observationerna är, då observationerna 
till största delen baseras på den subjektiva upplevelsen av platserna och det 
känslomässiga tillståndet hos en person. Resultaten som kom av observationerna har 
jämförts med forskning som togs upp i det teoretiska perspektivet angående just 
perception av plats och känslomässigt tillstånd, vilket gör att resultaten kan generaliseras 
utifrån den tidigare forskningen. Däremot så utgår perception ifrån förförståelse, vilket 
innebär att min förförståelse i form av insamlad kunskap om ljuds egenskaper samt fysiska 
strukturers betydelse för ljudlandskapet påverkar min observation av ljudlandskapen. När 
jag besöker gaturummen så är det dessutom med syfte att aktivt lyssna till ljudlandskapen 
och registrera detaljer som kanske annars inte uppmärksammas av de som vanligtvis rör 
sig i dessa utrymmen. Detta innebär att den observerade upplevelsen av ljudlandskapen 
kommer att påverkas dels av förförståelsen samt dels av uppmärksamhetens riktning mot 
ljuden på platsen.

Yang och Kang (2005) har visat att ålder har en påverkan på hur ett ljudlandskap upplevs 
och värderas, där äldre personer visar en högre uppskattning för ljud kopplade till natur, 
medan yngre personer mer föredrar livliga ljudlandskap (Yang och Kang 2005, s 224ff). 
Min ålder kan således påverka hur jag värderar ett ljudlandskap utifrån de semantiska 
motsatsparen. Det vill säga att jag kan värdera ett ljudlandskap som domineras av sociala 
ljud så som lek och musik mer positivt än någon som är äldre, alternativt att jag värderar 
det mer negativt än någon som är yngre. Detta innebär att den observerade upplevelsen 
även riskerar att påverkas av mina förutsättningar i form av ålder och preferens.
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Denna uppsats baseras på en jämförande studie mellan täta och glesa gaturums 
ljudlandskap, varför fokus kommer att ligga på den jämförande analysen. För att visa 
resultaten av observationerna kommer dock ett tätt gaturum, Linnégatan, samt ett glest 
gaturum, Viktor Rydbergsgatan, att redogöras för i detalj. De två gaturum som valts ut är 
de där resultaten ligger längst ifrån varandra samt där resultatet tydligast visar de generella 
samband som studien lett fram till. Detta innebär att de resterande fyra gaturummen 
ligger på en glidande skala mellan dessa två ytterpunkter. 

Anledningen till att inte alla resultat redovisas är på grund av att en så noggrann 
genomgång som krävs för att tillfredsställande redogöra för studiens resultat inte är 
möjlig. En mindre genomgång av alla gaturum skulle leda till ett för stort informations-
bortfall, vilket skulle tillföra studien ett mindre diskussionsunderlag än den kompletta 
redovisningen av två gaturum. I den jämförande analysen redovisas dock alla resultat som 
observationerna genererat.

I detta avsnitt kommer resultat samt analys för två av de observerade gaturummen, en tät 
och en gles, att redovisas. Efter genomgången av resultaten för varje gaturum kommer en 

5. RESULTAT
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Dominans

Lokalisering

Förgrundsljud

Otydlighet

Ostrukturerad observation

Vid de ostrukturerade observationerna av Linnégatan upplevdes ljudlandskapet 
, där merparten utgjordes av 

personbilar, spårvagnar, bussar samt lastbilar. Alla ljud som hördes kom från 
platsen, med undantag för några enstaka ljud från fåglar. De individuella 

kunde dock endast höras då inga andra fordon passerade mottagaren. 
Ljudlandskapet hade således en majoritet av ljud i förgrunden, då bakgrundsljuden 
hördes mer sällan.

Ljudet upplevdes högljutt och dränkte många andra ljudkällor, så som förbi-

potentiella ljudkällor än vad det var möjligt att höra. Antalet ljudkällor som inte 
gick att höra var dock inte så många att de skulle upplevts vara i majoritet om de 
hade hörts, vilket innebär att syn- och hörselintryck ändå stämde överens. De 
fotsteg som gick att höra hördes endast precis framför mottagaren, med undantag 
av ett fåtal fotsteg från skor med höga, hårda klackar som kunde höras några 

cyklar, och samtal, kunde även de endast höras precis intill mottagaren. De gånger 
inga fordon passerade kunde samtal höras på cirka 5-10 meters avstånd.

Även om sociala ljud inte gick att höra på långt avstånd var det möjligt att avgöra 
vilket håll de kom ifrån och vart de var på väg. Detta innebär att trots att 
ljudlandskapet var högljutt tillät det en tydlighet i de sociala ljuden. Detsamma 

5.1 LINNÉGATAN

Tydlighet

Harmoni

Linnégatan åt norr
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situationen i gaturummet. De få naturliga ljud som hördes kunde inte lokaliseras 
mer än att de inte gick att se, vilket angav att ljuden inte kom från platsen. Detta 
innebar att ljudlandskapet hade en tydlighet i vissa ljud, de sociala ljuden, men inte 
i andra, maskinella och naturliga ljud.

Majoriteten av ljuden kom, som nämndes ovan, från platsen, vilket gjorde att 
ljuden förde med sig viktig information för mottagaren. På grund av gatans 

var viktigare för fotgängarna att höra väl, så som cyklister, hördes dock inte förrän 
de passerade. Detta gjorde att gaturummet hade ett mer förvillande än informativt 
ljudlandskap.

Det gick inte att uppfatta någon större skillnad på ljudlandskapet på förmiddagen 
och eftermiddagen. Ljudlandskapet upplevdes domineras av maskinella ljud vid 

Även om 

eftermiddagen, än vad det gjorde på förmiddagen.

Linnégatans ljudlandskap upplevdes stressande och uppmuntrade inte till längre 
vistelse på platsen. Hörselintrycket stämde dock inte helt överens med 
synintrycket. Även om synintrycket stämde överens när det kom till dominansen 

stensatta trottoar. Synintrycket var således mer positivt än hörselintrycket.

Linnégatan åt söder

Komfort

Förvillande
ljudlandskap

Tidpunkt

Gaturummets
egenskaper
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Förmiddag Eftermiddag

Förmiddag

Med syn

Utan syn

Eftermiddag

Med syn

Utan syn

Strukturerad observation

Ljudlandskapets tydlighet
Resultatet av värderingen av ljudlandskapets tydlighet visade att Linnégatans ljudlandskap 
försvårade tolkningen och avläsningen av situationen i gaturummet, både med samt utan 
syn. Resultatet var samma förmiddag så väl som eftermiddag. I den kvalitativa 
beskrivningen angavs att ljudlandskapet var högljutt och otydligt när det kom till den 

som var närmare fotgängarna, så som cyklister och andra fotgängare. Eftersom dessa 
ljudkällor endast hördes när de var inpå mottagaren, blev situationen i gaturummet svår 
att tolka både med och utan syn. Med syn var det främst cyklister och fotgängare som 
kom bakifrån som försvårade avläsningen.

Kategori Uträkning Resultat
Sociala 25 %
Maskinella 72 %
Naturliga 3 %

Kategori Uträkning Resultat
Sociala 28 %
Maskinella 69 %
Naturliga 3 %

Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket
Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket

 
 

Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket
Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket

 
 

Ljudlandskapets ljudkategorier
naturliga, 

sociala samt maskinella visade att maskinella ljud hade en tydlig dominans både på 
förmiddagen samt på eftermiddagen. De sociala ljuden hade en något större andel av 
eftermiddagens ljudlandskap, medan de naturliga ljudens andel var oförändrad. Detta 
stämmer väl överens med de ostrukturerade observationerna, då maskinella ljud upplevdes 
utgöra största delen av ljudlandskapet under både förmiddag och eftermiddag samt att 

3 % av Linnégatans ljudlandskap.
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Kategori Uträkning Resultat
Motoriserad transp. 59 %
Mänsklig rörelse 14 %
Kommunikation 8 %

6 %
Byggarbete 5 %
Djur 3 %

Social övrigt 3 %

Maskinell övrigt 1 %

1 %

Kultur 0 %

Vind 0/695 = 0 0 %

Vatten 0/695 = 0 0 %

Ljudlandskapets ljudkällor
Både under förmiddagen samt under eftermiddagen var den individuella ljudkälla som 
utgjorde den största andelen av ljudlandskapet motoriserad transport, vilket stämmer 
överens med den kvalitativa beskrivningen av ljudlandskapet. 

Relationen mellan de individuella ljudkällorna var i princip oförändrad från förmiddag till 

eftermiddagens, vilket tyder på att eftermiddagens ljudlandskap var mindre varierat än 
förmiddagens. Den ljudkälla som skilde var byggarbete, vilket kan förklaras av att 
eftermiddagens observation gjordes efter arbetsdagens slut. Eftersom byggarbete tillhör 
kategorin maskinella ljud innebär detta en minskning av ljud i denna kategori, vilket 
stämmer överens med föregående sidas diagram där maskinella ljud minskade från 72 % 
till 69 %.

Förmiddag

Eftermiddag Kategori Uträkning Resultat
Motoriserad transp. 58 %
Mänsklig rörelse 18 %
Kommunikation 9 %

8 %
Djur 3 %

2 %

Social övrigt 1 %

Maskinell övrigt 1 %

Vatten 0/651 = 0 0 %

Vind 0/651 = 0 0 %

Kultur 0/651 = 0 0 %

Byggarbete 0/651 = 0 0 %
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Ljudkällans funktion

ljudkällor som under förmiddagen och eftermiddagen utgjorde Linnégatans keynotes och 
således skapades av platsens utformning var  samt spårvagnar, båda med eko.

De ljudkällor som hade funktionen av signal i Linnégatans ljudlandskap var förbi-
 samt spårvagnssignaler. Dessa förde med sig ett ljud som krävde 

människors uppmärksamhet mer än andra ljud. Dessa ljudkällor färdades i högre hastighet 
än de övriga och medförde på grund av det information som var viktig för andra 
människors agerande i gaturummet. Gaturummets signal var på grund av detta samma 
förmiddag så väl som eftermiddag.

Linnégatans soundmarks skilde sig endast på en ljudkälla mellan förmiddag och 
eftermiddag. Den ljudkälla som var unik på förmiddagen, kyrkklockor, kan antas vara 

förekommer, dels vid vissa klockslag samt dels vid speciella tillfällen, så som högmässa 
och gudstjänst. Under eftermiddagen var det  samt spårvagnar som 
 utgjorde soundmarks.

Värdering av ljudlandskapet
Värderingen av ljudlandskapets karaktär var i princip identisk förmiddag som eftermiddag, 
med resultatet att ljudlandskapet upplevdes negativt. Det som skilde var att 
ljudlandskapets avkoppling samt kommunikation värderades något mer positivt under 
förmiddagen jämfört med eftermiddagen.

Förmiddag Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

Avkoppling 6 12 18 24 30

Kommunikation 4 8 12 16 20

Rumslighet 3 6 9 12 15

Dynamik 2 4 6 8 10

Totalt 15 30 45 60 75
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Eftermiddag Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

Avkoppling 6 12 18 24 30

Kommunikation 4 8 12 16 20

Rumslighet 3 6 9 12 15

Dynamik 2 4 6 8 10

Totalt 15 30 45 60 75
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66

Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

15 - 27 28 - 38 39 - 51 52 - 62 63 - 75
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Både den ostrukturerade samt den strukturerade observationen resulterade i att 
ljudlandskapet starkt upplevdes domineras av maskinella ljudkällor, både under 
förmiddagen samt under eftermiddagen. Värderingen av ljudlandskapets karaktär visade 
att ljudlandskapet upplevts negativt, vilket stämde överens med den kvalitativa beskrivning 
som gjorts. Då maskinella ljud generellt upplevs negativt (se bl.a. Raimbault och Dubois 
2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154) kan den negativa värderingen av ljudlandskapet 
förklaras av den stora andelen maskinella ljudkällor på Linnégatan. När det kom till 
harmonin mellan syn- och hörselintryck så stämde dessa överens, eftersom platsen inte 
bara lät som utan även såg ut att domineras av motoriserad transport. När intryck från 
olika sinnen stämmer överens förstärks upplevelsen (Raimbault och Dubois 2005, s 342), 
vilket innebär att den negativa upplevelsen på Linnégatan förstärktes. Slutsatsen som kan 
dras från observationerna är således att andelen ljudkällor påverkade upplevelsen av 
ljudlandskapen samt att resultaten bekräftar den relation som beskrivits i tidigare 
forskning.

Ljud som kommer ifrån motoriserade fordon består till största delen av låga frekvenser 
(Persson Waye  2003, s 873). Med anledning av att maskinella ljud var i majoritet är det 
därför sannolikt att låga frekvenser är dominanta i Linnégatans ljudlandskap. Detta kan 
vara en förklaring till att ljud i det mellanfrekventa området, så som samtal och 

en problematik i att skapa ett tydligare och mer positivt ljudlandskap i fall där 
ljudlandskapet domineras av låga frekvenser med hög ljudtrycksnivå. Detta då låga 

material (Muzet 2007, s 136). Detta innebär att inomhusmiljön i byggnaderna som 
kantar Linnégatan kan påverkas av ljudlandskapet utanför, vilket innebär att livskvaliteten i 
bostäderna försämras.

Även om Linnégatans ljudlandskap upplevdes högljutt och stressande upplevdes inte 
synintrycket negativt. Platsen beskrevs tvärtom som inbjudande på grund av 
gaturummets utformning. Enligt Raimbault och Dubois (2005) påverkar upplevelsen av en 
plats karaktär även upplevelsen av dess ljudlandskap (Raimbault och Dubois 2005, s 342). 
Detta förhållande stämde dock inte på Linnégatan, då ljudlandskapet upplevdes negativt 
trots att synintrycket upplevdes positivt. Detta kan betyda att ljudlandskapet hade en så 
pass hög andel högljudda maskinella ljud att platsens utformning inte kunde väga upp den 
negativa upplevelsen.

Enligt Schafer (1977a) påverkar ett ljudlandskaps keynote hur en plats upplevs genom 
förhållandet att naturliga och sociala ljudkällor bidrar till en positiv upplevelse, medan 
maskinella ljudkällor bidrar till en negativ (Schafer 1977a, s 9f). På Linnégatan var 

keynotes, signals och soundmarks tillhörande 
ljudkategorin maskinella ljud, vilket ytterligare befäster den negativa upplevelsen av 
Linnégatans ljudlandskap. Schafer hävdar att en plats keynote har möjlighet att påverka en 
människas beteende och tillstånd, då dessa ljud bidrar till att skapa en plats ljudmässiga
karaktär (Schafer 1977a, s 9f). Maskinella ljud har bevisats ha en stressande inverkan på 
människor (se bl.a. Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154). 
Linnégatan upplevdes som stressande, vilket kan förklaras av att just keynote bestod av 
maskinella ljud.

5.2 ANALYS LINNÉGATAN
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Ljud som ligger i förgrunden kräver uppmärksamhet på grund av dess informativa 
karaktär (Schafer 1977a, s 9f).  Observationerna visade att majoriteten av ljuden som 
hördes kom ifrån platsen samt låg i ljudlandskapets förgrund. Förgrunden dominerades av 
de högljudda maskinella ljuden. På grund av gatans utformning, med den strikta 

maskinella ljuden hamnade dock inte i förgrunden förrän ljudkällan antingen var några 
meter ifrån eller passerade mottagaren. Detta gjorde att majoriteten av ljuden inte var 
meningsfulla samt att ljudlandskapet till största delen var otydligt och svårtolkat, då 
viktiga ljud för avläsningen av situationen inte kunde höras. Enligt Raimbault och Dubois 
(2005) bidrar meningsfulla och unika ljudlandskap till en högre livskvalitet (Raimbault och 
Dubois 2005, s 342, s 346f). På grund av Linnégatans brist på ett meningsfullt och unikt 
ljudlandskap bidrar därför inte ljudlandskapet till en ökad livskvalitet på platsen, utan 
snarare till en minskning av den. Utifrån detta kan det diskuteras om ett gaturum med 

Som redogjordes för i det teoretiska perspektivet, se avsnitt 3, påverkar en plats 
funktioner dess ljudlandskap (Raimbault och Dubois 2005, s 343).  Längs Linnégatan 

om det fanns en del uteserveringar, bland annat en i närheten av observationsplatsen, 
kunde dock inga ljud höras som var kopplade till dem. Detta innebar att de maskinella 
ljuden på platsen dränkte denna typ av ljud, vilket tyder på ett högljutt ljudlandskap. 
Gatans blandade funktioner kan dock ha varit en orsak till de sociala ljud som kunde 
registreras på platsen, vilket i så fall innebär att funktionerna längs gatan bidrog till att 
skapa ljudlandskapet. Trots att Linnégatan var kantad av fastigheter med olika funktioner 
var aktiviteterna i gaturummet begränsade. Dessa bestod nästan uteslutande av 

olika aktiviteter kan ha bidragit till det monotona ljudlandskapet. 

Då den subjektiva upplevelsen av ett ljudlandskap påverkar upplevelsen av en plats 
(Raimbault och Dubois 2005, s 342), vilken i sin tur påverkar den upplevda livskvaliteten 
(Appleyard  2013, s 5) innebär observationerna av Linnégatan att ljudlandskapet 
påverkade den upplevda livskvaliteten i en negativ riktning.
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Ostrukturerad observation

Vid de ostrukturerade observationerna av Viktor Rydbergsgatan upplevdes 
ljudlandskapet bestå av lika delar maskinella samt naturliga ljud. Upplevelsen kom 
av att motordrivna fordon passerade med jämna mellanrum samt att fågelljuden 
var konstanta ljud på platsen, vilka hördes igenom ljuden av förbipasserande 
fordon. De naturliga ljuden upplevdes därför utgöra grunden i Viktor Rydbergs-
gatans ljudlandskap. På grund av att de naturliga ljuden inte överröstades av 
maskinella ljud, upplevdes inte ljudlandskapet som dominerat av en enda 
ljudkategori. När det gällde de sociala ljuden upplevdes de utgöra den minsta 

gick att höra. När inga fordon passerade var det dock möjligt att höra samtal på ett 
långt avstånd, cirka 100 meter, vilket var det längsta avståndet sociala ljud kunde 
höras på någon av de observerade platserna.

Alla ljud som hördes kom ifrån platsen, vilket gjorde att ljudlandskapet 
dominerades av förgrundsljud. De sociala och maskinella ljud som hördes på 
platsen kunde lokaliseras samt kunde dessas riktning uppfattas, vilket gjorde att de 
förde med sig information som underlättade avläsningen och tolkningen av 
gaturummets situation.

bildade en ljudmatta. Att mindre framträdande och ljudstarka ljud, som samtal 
och fotsteg, kunde höras från så långa avstånd som nämndes tidigare innebar att 
bakgrundsljud från andra områden hade en så pass låg ljudtrycksnivå att det inte 
påverkade ljudlandskapet på platsen. Vid en observation var vindstyrkan 8 m/s. 
De svaga bakgrundsljud som hörts från andra områden tidigare hördes under 
dessa omständigheter inte alls.

5.3 VIKTOR RYDBERGSGATAN

Delad dominans

Lokalisering

Förgrundsljud

Informativt
ljudlandskap

Ljudlanskapets 
motståndskraft

Tydligt

Förutsättningar

Viktor Rydbergsgatan åt nordväst
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Det upplevdes som att ljudlandskapet förändrades tydligare från förmiddag till 
eftermiddag än på de andra observerade platserna. Det var framför allt i de sociala 
ljuden som skillnaden upplevdes, där dessa upplevdes utgöra en större andel under 
eftermiddagen samt att dess innehåll förändrades. Under förmiddagen kunde 
barns lek höras vid ett par tillfällen från en skola längre bort. Under eftermiddagen
hördes istället samtal mellan barn och vuxna, det vill säga ingen lek. 

Ljudlandskapet upplevdes stämma överens med synintrycket. Detta då 
gaturummet kantades av större öppna grönytor, vilka gav intrycket att naturliga 

överens med hur mycket maskinella ljud hördes i ljudlandskapet. De högre 

det kunde förekomma sociala ljud, vilket även detta stämde överens med 
ljudlandskapet.

Harmoni

Tidpunkt

Viktor Rydbergsgatan åt sydost
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Förmiddag Eftermiddag

Förmiddag

Med syn

Utan syn

Eftermiddag

Med syn

Utan syn

Strukturerad observation

Ljudlandskapets tydlighet
Resultatet av värderingen av ljudlandskapets tydlighet visade att Viktor Rydbergsgatans 
ljudlandskap underlättade avläsningen och tolkningen av situationen i gaturummet både 
under förmiddagen samt eftermiddagen. Resultaten var samma med syn så väl som syn 
vid båda tidpunkterna. Under förmiddagen upplevdes ljudlandskapet underlätta 

maskinella ljudkällor bildade en svårtolkad ljudmatta. Eftersom de maskinella ljudkällorna 

tolka utifrån ljudlandskapet än förmiddagens.

Kategori Uträkning Resultat
Sociala 20 %
Maskinella 43 %
Naturliga 37 %

Kategori Uträkning Resultat
Sociala 29 %
Maskinella 49 %
Naturliga 22 %

Ljudlandskapets ljudkategorier
naturliga, 

sociala samt maskinella visade att maskinella ljud hade en svag dominans både på 
förmiddagen samt på eftermiddagen. De naturliga ljuden hade en större andel på 
förmiddagen, medan de sociala ljuden var den andra största ljudkategorin på 
eftermiddagen. Detta stämmer till viss del överens med de ostrukturerade observationerna 
där maskinella ljud upplevdes utgöra samma del i ljudlandskapet som de naturliga ljuden. 
Detta stämde mer överens med förmiddagens resultat än eftermiddagens.

Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket
Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket

 
 

Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket
Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket
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Kategori Uträkning Resultat
Motoriserad transp. 32 %
Djur 24 %
Vind 12 %
Mänsklig rörelse 9 %
Kommunikation 8 %

5 %

3 %

Social övrigt 2 %

Maskinell övrigt 2 %

Byggarbete 2 %

Kultur 1 %

Vatten 0 %

Ljudlandskapets ljudkällor
Både under förmiddagen samt under eftermiddagen var den individuella ljudkälla som 
utgjorde den största andelen av ljudlandskapet motoriserad transport, vilket till viss del 
stämmer överens med den kvalitativa beskrivningen av ljudlandskapet. Ljud från naturen 
var den näststörsta ljudkällan under båda tidpunkterna trots att dess andel minskade. De 
sociala ljuden mänsklig rörelse och kommunikation ökade däremot under eftermiddagen, 
vilket stämde överens med hur ljudlandskapet beskrevs i de ostrukturerade 
observationerna. De övriga ljudkällorna hade ungefär samma relation till helheten 
förmiddag som eftermiddag.

gjorde. Detta tyder på att Viktor Rydbergsgatans ljudlandskap var mer varierat på 
förmiddagen än på eftermiddagen.

Förmiddag

Eftermiddag Kategori Uträkning Resultat
Motoriserad transp. 39 %
Djur 20 %
Mänsklig rörelse 16 %
Kommunikation 9 %

6 %
Social övrigt 4 %

3 %

Vind 2 %

Maskinell övrigt 1 %

Byggarbete 0 %

Kultur 0 %

Vatten 0/584 = 0 0 %
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Ljudkällans funktion
De ljudkällor som under förmiddagen och eftermiddagen utgjorde Viktor Rydbergs-
gatans keynotes och således skapades av platsens utformning var barn samt fåglar. Skolan 
som angränsade till observationsplatsen gjorde att barnens lek kunde höras samt bidrog 

fåglar vistades där. Ljudlandskapet keynote var samma förmiddag som eftermiddag.

De ljudkällor som hade funktionen av signal i Viktor Rydbergsgatans ljudlandskap var 
signalen från övergångsstället,  samt endast på eftermiddagen 
biltuta. Dessa förde med sig ett ljud som krävde människors uppmärksamhet mer än 
andra ljud samt att de förde med sig information om hur mottagaren skulle agera i 
gaturummet.

Viktor Rydbergsgatans soundmarks bestod både under förmiddagen samt eftermiddagen 
av den höga andel ljud från fåglar. Under eftermiddagen hördes många barn passera, 
då observationen gjordes vid skoldagens slut, vilket även det bidrog till ett unikt särdrag. 
Under förmiddagen hördes kyrkklockor, vilka upplevdes som ett unikt tillskott i 

är en ljudkälla som förekommer, dels vid vissa klockslag samt dels vid speciella tillfällen, så 
som högmässa och gudstjänst.

Värdering av ljudlandskapet
Ljudlandskapet upplevdes i genomsnitt som positivt mot det neutrala både på 
förmiddagen samt eftermiddagen, enligt de strukturerade observationerna. Eftermiddagen 
upplevdes något mer neutralt än förmiddagen där det var främst avkoppling, 

uppfattades lika vid båda tidpunkterna.

Förmiddag Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

Avkoppling 6 12 18 24 30

Kommunikation 4 8 12 16 20

Rumslighet 3 6 9 12 15

Dynamik 2 4 6 8 10

Totalt 15 30 45 60 75
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Eftermiddag Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

Avkoppling 6 12 18 24 30

Kommunikation 4 8 12 16 20

Rumslighet 3 6 9 12 15

Dynamik 2 4 6 8 10

Totalt 15 30 45 60 75
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Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

15 - 27 28 - 38 39 - 51 52 - 62 63 - 75
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Enligt de ostrukturerade observationerna upplevdes ljudlandskapet bestå av lika delar 
maskinella och naturliga ljud. De systematiska observationerna visade att dessa 
ljudkategoriers andelar i förmiddagens ljudlandskap låg nära varandra, med en svag 
dominans av maskinella ljud, medan eftermiddagens ljudlandskap utgjordes av hälften 
maskinella ljud. Upplevelsen stämde således inte fullt ut med ljudkategoriernas andelar. 
Det kan diskuteras om fordon var de maskinella ljud som upplevdes tydligast. I 
ljudlandskapet på förmiddagen bestod 35 % av ljudkällorna av fordon, medan 36 % var 
kopplade till naturen. Detta innebär att dessa ljudkällor var ungefär likvärdiga i andelar, 
vilket kan förklara varför de upplevdes lika dominerande i ljudlandskapet. 

Värderingen av ljudlandskapet visade att ljudlandskapet upplevdes positivt mot det 
neutrala hållet både under förmiddagen samt under eftermiddagen. Då naturliga samt 
sociala ljud upplevs positivt och maskinella ljud upplevs negativt(se bl.a. Raimbault och 
Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154; Nilsson 2007, s 4) kan 
ljudkategoriernas andelar förklara upplevelse. De naturliga tillsammans med de sociala 
ljuden utgjorde både under förmiddagen samt under eftermiddagen mer än halva 
ljudlandskapet. Detta tyder på att upplevelsen borde bli positiv. Eftersom de maskinella 
ljuden, även om de var färre, ändå utgjorde en stor del av ljudlandskapet borde 
upplevelsen bli något mer negativ, vilket kan förklara att värderingen inte enbart var 
positiv. Då både keynotes och soundmarks var från naturliga samt sociala ljudkällor utgjorde 
majoriteten av ljudkällornas funktioner ljud som kopplas till en positiv upplevelse. Detta 
kan förklara varför ljudlandskapet, trots hög andel maskinella ljud, ändå upplevdes främst 
positivt.

Trots att de naturliga ljuden inte var i majoritet upplevdes de utgöra grunden i 
ljudlandskapet. Enligt Schafer (1977a) har en plats keynote samma funktion som musikens 
grundton (Schafer 1977a, s 9f). Viktor Rydbergsgatans keynote bestod av ljud från fåglar 
samt barn. Eftersom ljud från djur utgjorde en stor andel av hela ljudlandskapet, att det 
upplevdes vara platsens keynote samt att dessa ljud konstant fanns på platsen kan detta 
förklara varför naturliga ljud upplevdes som ljudlandskapets grund. Eftersom de naturliga 
ljuden inte överröstades av ljud från de andra två ljudkategorierna var ljudlandskapet 
motståndskraftigt. Detta innebär att grundljudlandskapet på Viktor Rydbergsgatan inte är 
lika känsligt för förändringar som på andra observerade platser där grundljudlandskapet 
lätt överröstades.

Att de naturliga ljuden inte överröstades av maskinella ljud kan förklaras med att 
fåglarnas höga frekvenser gick igenom fordonens låga. Detta tyder på att ljudlandskapet 
hade en generellt låg ljudtrycksnivå. Att de förbipasserande fordonen inte fullt ut 
dominerade ljudlandskapet kan bero på gaturummets utformning. Då gatan kantades 

bildades någon efterklang. Ljudlandskapet var således stumt. Detta gjorde att ljud från 
maskinella ljudkällor inte hade hårda ytor att studsa emellan, vilket gjorde att ljudet inte 
hördes längre än när ljudkällan passerade. Då låga frekvenser har möjlighet att skapa en 
högre störning än höga, då de till större del går igenom byggnadsmaterialet i väggarna 
(Muzet 2007, s 136), samt eftersom de låga frekvenserna inte dominerade ljudlandskapet, 
kan det diskuteras om ljudmiljön inne i bostäderna som kantar Viktor Rydbergsgatan inte 
påverkas lika mycket av ljudlandskapet utanför som det bör göra på Linnégatan. Detta då 

5.4 ANALYS VIKTOR RYDBERGSGATAN
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kan innebära att livskvaliteten i bostäder längs Viktor Rydbergsgatan är högre än längs 
Linnégatan utifrån ett ljudperspektiv.

Som nämndes tidigare så kräver ljud som ligger i förgrunden uppmärksamheten på 
grund av dess informativa karaktär (Schafer 1977a, s 9f). Ljuden i Viktor Rydbergsgatans 
ljudlandskap kom från platsen samt låg i förgrunden, vilket tyder på att omkringliggande 
områdens ljudlandskap hade så låg ljudtrycksnivå att dessa inte hade någon inverkan på 
upplevelsen. Detta innebar att uppmärksamheten hela tiden riktades mot det som hände i 
närheten av mottagaren. Eftersom uppmärksamheten var riktad mot närområdet samt att 
ljudkällornas riktning var lätt att urskilja, blev ljudlandskapet informativt för mottagaren. 
Ljuden förde med sig information som hjälpte mottagaren att agera i gaturummet. Enligt 
Raimbault och Dubois (2005) bidrar meningsfulla och unika ljudlandskap till en högre 
livskvalitet (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f). Eftersom Viktor Rydbergsgatan 
hade unika ljud så som ljud från barns lek samt unikt stor andel naturliga ljud tillsammans 
med att ljudlandskapet var meningsfullt, tyder detta på att ljudlandskapet kan bidra till att 
höja livskvaliteten.

Enligt de ostrukturerade observationerna upplevdes ljudlandskapet stämma överens med 

som den såg ut att vara. Eftersom upplevelsen av en plats karaktär även förstärker 
upplevelsen av dess ljudlandskap (Raimbault och Dubois 2005, s 342) samt att syn- och 
hörselintrycket stämde överens på Viktor Rydbergsgatan kan detta således ha ökat den 
positiva upplevelsen av Viktor Rydbergsgatans ljudlandskap.

Forskning har visat att en plats funktioner till stor del påverkar dess ljudlandskap 
(Raimbault och Dubois 2005, s 343). Ljudlandskapet upplevdes vara kopplat till olika 
tidpunkter på dagen. Funktionerna längs Viktor Rydbergsgatan bestod till största delen 

närheten av observationsplatsen fanns även en skola, vilken skapade aktiviteter så som lek 

som kan dras är att funktionerna längs en gata påverkar dess ljudlandskap.

Då den subjektiva upplevelsen av ett ljudlandskap påverkar upplevelsen av en plats 
(Raimbault och Dubois 2005, s 342), vilken i sin tur påverkar den upplevda livskvaliteten 
(Appleyard  2013, s 5) innebär observationerna av Viktor Rydbergsgatan att 
ljudlandskapet påverkade den upplevda livskvaliteten i en positiv riktning.
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6. JÄMFÖRANDE ANALYS

I följande avsnitt kommer en jämförande analys göras av de sex platser som observerats 

men även inom respektive kategori. Avsnittet är disponerat på så sätt att det först kommer 
att göras en analys av de övergripande ljudkategorierna. Därefter kommer den individuella 
ljudkälla som fått högst andelar i de observerade ljudlandskapen inom respektive 
övergripande kategori: maskinella, sociala samt naturliga ljud att analyseras. Sist kommer 
en jämförande analys av värderingen av ljudlandskapen samt värdering av dess tydlighet 
att göras.

Utifrån resultaten för hur andelen av sociala, maskinella samt naturliga ljudkällor var 
fördelade mellan platserna har vissa mönster mellan täta och glesa gaturum visats. 
Generellt dominerades de täta gaturummen av en högre andel sociala ljud, medan de glesa 

med högst andel i ljudlandskap tillhörande främst glesa gaturum, där de på förmiddagen 
har en högre andel än sociala ljud, men på eftermiddagen ligger generellt lägre. De sociala 
och maskinella ljuden höll ungefär samma relation oavsett tidpunkt. 

Generellt bestod de täta platserna av en högre andel sociala ljud än de glesa, dock avvek 
Linnégatan från resultatet genom att ha andelar som mer liknade de glesa platserna. Det 
generella sambandet kan förklaras av de funktioner som återfanns längs gatorna. Både 
Nygatan samt Andra Långgatan var kantade med handel samt serveringar, det vill säga 

anledningar än att ta sig från en punkt till en annan. De glesa platserna var däremot till 
största delen kantade med bostäder, vilket gjorde det troligt att människor främst rörde 
sig i gaturummet för att ta sig till och från hemmet. Flertalet målpunkter samt funktions-

människor där än i de monofunktionella, glesa gaturummen. 

Den slutsats som kan dras utifrån analysen ovan är att det är troligare att sociala ljud utgör 
en större andel av ljudlandskapet i ett tätt gaturum än i ett glest samt att funktioner och 
aktiviteter bidrar till att skapa dess ljudlandskap. Detta tyder på att den täta stadens 
ljudlandskap kan skilja sig från den glesa stadens. Observationerna bekräftar således det 
Raimbault och Dubois (2005, s 343) anger om att en plats funktioner samt de aktiviteter 

Förmiddag Eftermiddag

Diagram 6.1
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Generellt bestod de glesa platserna av en högre andel maskinella ljud, med undantag för 
Linnégatan, vars ljudlandskap bestod av den högsta andelen. Det generella sambandet 
mellan maskinella ljud och de glesa platserna kan förklaras av gatornas 
monofunktionalitet. Eftersom det fanns få målpunkter längs gatorna användes de främst 
som transportleder mellan olika områden. Det är sannolikt att avståndet mellan 
målpunkterna föranledde den höga andelen maskinella ljud, då målpunkterna inte fanns 

samband mellan funktionernas placering och dominansen av maskinella ljud på glesa 
platser. 

Även om de glesa platserna bestod av en något högre andel maskinella ljud, var resultatet 
ändå förhållandevis jämnt emellan platserna. Linnégatan, som representerade en tät plats, 

Andra Långgatan, som representanter för täta platser, hade förhållandevis låga andelar. 
Nygatan är dock i princip en gågata, vilket gör att förhållandet på den gatan inte är 
jämförbart med de andra. Andra Långgatans ljudlandskap utgjordes av cirka 40 % 
maskinella ljud, vilket även det är en stor andel av det totala ljudlandskapet. Detta tyder på 

maskinella ljud.

bilanvändande (Westerink  2013, s 474f). På Linnégatan kan den höga andelen till viss 

på så sätt förbättrar den ekologiska hållbarheten, bidrar den trots det till en ökad andel 
maskinella ljud. Eftersom maskinella ljud upplevs negativt (se bl. a. Raimbault och Dubois 
2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154) innebär detta således att strävan efter en 
ekologiskt hållbar persontransport bidrar till en upplevd försämring av livskvaliteten. 
Ljudlandskapet, och i förlängningen även livskvaliteten, blir på så sätt en trade-off i strävan 
mot den hållbara staden.

Generellt bestod de glesa platserna av en högre andel naturliga ljud än de täta platserna, 
med undantag för Andra Långgatan som hade en högre andel sett till hela dagen än 
Eklandagatan. Det generella sambandet mellan glesa platser och en högre andel naturliga 
ljud kan förklaras av att dessa gaturum kantades av grönområden där löv bidrog till att 
faktorer så som vind kunde höras samt att de attraherade fåglar. De täta gaturummen hade 
förhållandevis lite grönska och saknade platser som kunde ge upphov till naturliga ljud. 

dem emellan är andelen grönska.

Eklandagatan. På Eklandagatan upplevdes naturliga ljud, i de ostrukturerade 
observationerna utgöra grunden för ljudlandskapet, medan de på Andra Långgatan 
upplevdes komma från andra områden. Detta kan förklaras av att de maskinella ljuden 
utgjorde en betydligt högre andel på Eklandagatan än på Andra Långgatan, vilket gjorde 

tyder på att Eklandagatan hade en större potential för en högre andel naturliga ljud, 
medan resultatet från Andra Långgatan mer visade den andel naturliga ljud som platsen 
kunde ge upphov till. Dessa observationer antydde således samma relation mellan täthet 
och naturliga ljud som det generella sambandet ovan.
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På alla observerade platser minskade andelen naturliga ljud från förmiddag till 
eftermiddag, med undantag för Linnégatan, vars andel var mer eller mindre samma vid 
båda tidpunkterna. Detta kan förklaras av att de sociala ljuden på alla platser ökade samt 
att de maskinella ljuden ökade på ett fåtal platser, vilket gjorde att uppmärksamheten var 

förmiddagarna. Detta, tillsammans med att de andra ljudkategoriernas ljud innehöll 
information som mer påverkade mottagarens situation i gaturummet, kan ha bidragit till 
att de andra ljudkategorierna mer hamnade i fokus än de naturliga. Eftersom naturliga 
ljud upplevs positivt (se bl. a. Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, 
s 154) kan det diskuteras om förmiddagarna upplevs mer positiva än eftermiddagarna, 
vilket i förlängningen kan innebär att den upplevda livskvaliteten minskar med de naturliga 
ljuden under dagen. 

Den slutsats som kan dras utifrån analysen ovan är att det är troligare att naturliga ljud 
utgör en större andel av ljudlandskapet i ett glest gaturum än i ett tätt, på grund av 
bebyggelsetäthetens påverkan på graden av grönska, vilket visats vara den främsta 
katalysatorn för naturliga ljud. Detta tyder på att den täta stadens ljudlandskap, och i 
förlängningen dess livskvalitet, kan skilja sig från den glesa stadens, då de ljud som upplevs 
mest positiva har störst andel av glesbebyggda områdens ljudlandskap. Ljudlandskapen 
kan således bidra till att öka den upplevda livskvaliteten i glesa gaturum mer än i täta.

6.1 Djur
Den kategori inom naturliga ljud som fått högst andelar i ljudlandskapen på de sex 
platserna är djur. Då kategorin naturliga ljud i princip enbart bestod av ljud från fåglar 
skiljer sig inte resultaten nämnvärt. Av den anledningen kommer endast resultaten att 
beskrivas här, då analysen för naturliga ljud redovisats tidigare. Generellt framgår det av 
diagrammen att de glesa platserna hade en betydligt högre andel ljud från djur än de täta 
platserna, vilket stämmer överens med resultatet från den övergripande kategorin naturliga 
ljud. Även här skiljer Andra Långgatan och Eklandagatan ut sig, vilket sannolikt beror på 
samma orsak som för naturliga ljud. 

Förmiddag Eftermiddag

Diagram 6.2
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6.2 Mänsklig rörelse
Den kategori inom sociala ljud som fått högst andelar i ljudlandskapen på de sex platserna 
är mänsklig rörelse. Att det var just mänsklig rörelse som var den största individuella 

gaturummen. Enligt observationerna var Nygatan den observerade plats där 
ljudlandskapet bestod av störst andel mänsklig rörelse både under förmiddag samt 
eftermiddag, medan Fridkullagatan var den med minst andel. 

Generellt framgår det av diagrammen att de täta platserna var de som hade högst andel 
mänsklig rörelse i ljudlandskapet. Detta tyder dels på att människor i större utsträckning 
valde att gå samt cykla längs de täta gatorna, medan motoriserade fordon mer användes 

lägre ljudtrycksnivå, vilket bidrog till att mindre framträdande ljud som ljud från mänsklig 
rörelse kunde höras. Likt andelarna för alla sociala ljud, se diagram 6.3, låg andelen för 
mänsklig rörelse på Linnégatan närmare de glesa platserna än de täta, vilket tyder på att 
ljudlandskapet där var högljutt samt att andelen maskinella ljud var högre än på de andra 
täta platserna.

6.3 Motoriserad transport
Den kategori inom maskinella ljud som fått högst andelar i ljudlandskapen på de sex 
platserna är motoriserad transport, se diagram 6.4. Vid jämförelse av dessa andelar 
framkommer en tydligare relation mellan täta och glesa platser, då glesa platser hade en 
betydligt större andel motoriserad transport än täta. Fortfarande med undantag för 
Linnégatan. Även detta förhållande kan förklaras av de glesa platsernas 
monofunktionalitet, vilket redogjordes för tidigare. 

Förmiddag Eftermiddag

Diagram 6.4

Förmiddag Eftermiddag

Diagram 6.3
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Över hälften av ljudlandskapet på Linnégatan bestod av motoriserad transport. Enligt 
förespråkare för den täta staden antas täthet minska beroendet av bilen (Westerink  

täthet och reducering i användandet av motoriserade fordon (Neuman 2005, s 12). Enligt 
observationerna var motoriserad transport lika dominant på Linnégatan som på 
majoriteten av de glesa platserna. Detta tyder på att fordon är lika representerade i 
ljudlandskapet på vissa täta platser som på vissa glesa samt att ljudlandskapet därför kan 
påverka livskvaliteten negativt på både glesa och täta platser.

6.4 Värdering av ljudlandskapet
De gaturums ljudlandskap som värderades mest positiva var Nygatan samt Viktor 
Rydbergsgatan, se tabell 6.1. Värderingen av Nygatan kan förklaras av vilken ljudkategori 
som dominerade dess ljudlandskap. Nygatans ljudlandskap bestod till runt 80 – 90 % av 
sociala ljud samt utgjordes ljudlandskapets alla viktiga funktioner (keynote, signals och 
soundmarks) av sociala ljudkällor, se tabell 6.2. Eftersom naturliga ljud generellt upplevs 
som positiva, att sociala ljud upplevs positiva till neutrala (se bl. a. Raimbault och Dubois 
2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154; Nilsson 2007, s 4) samt att Nygatans 
ljudlandskap dominerades av sociala ljud är det troligt att relationen mellan 
ljudkategorierna påverkade upplevelsen i en positiv riktning. Angående Viktor Rydbergs-
gatan så dominerades dess ljudlandskap svagt av maskinella ljud, vilka enligt litteraturen 
upplevs negativt (se bl. a. Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, 
s 154), vilket är motsägande mot värderingen som var positiv mot det neutrala. Då Viktor 
Rydbergsgatans ljudlandskap hade förhållandevis lika andelar maskinella, naturliga samt 
sociala ljud samt att ljudlandskapets viktigaste funktioner dominerades av naturliga 
ljudkällor, tyder detta på att de naturliga ljuden haft en stor inverkan på upplevelsen av 
ljudlandskapet även om de inte var i majoritet. 

Slutsatserna som kan dras utifrån detta är att ljudlandskap som domineras av sociala ljud, 
alternativt har en hög andel naturliga ljud i förhållande till de andra ljudkategorierna, 

negativa effekter samt att ljudlandskapets funktioner bidrar till upplevelsen av ett 
ljudlandskap samt att ljudlandskap kan, om de domineras av naturliga eller sociala 
ljud, förbättra en plats upplevda livskvalitet. Detta innebär att ljudlandskap med dessa 
förutsättningar kan bidra till att förbättra en plats upplevda livskvalitet.

De gaturums ljudlandskap som värderades mest negativt var Linnégatan samt 
Eklandagatan, se tabell 6.1. Värderingen av både Linnégatan och Eklandagatan kan 
förklaras av den höga andel maskinella ljud, runt 70 %, som dominerade dessa 
ljudlandskap, då maskinella ljud enligt litteraturen upplevs negativt (se bl. a. Raimbault och 
Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154). Linnégatans ljudlandskap upplevdes 
mer negativt än Eklandagatans. Det som skilde dessa gaturums ljudlandskap åt var att 
Linnégatan hade en högre andel sociala ljud, medan Eklandagatan hade en högre andel 
naturliga. Detta indikerar samma förhållande som nämndes tidigare och befäster 

negativa effekter. En annan slutsats som kan dras är att ett ljudlandskap som kraftigt 
domineras av maskinella ljud upplevs negativt. Detta innebär att ljudlandskap med dessa 
förutsättningar kan bidra till att försämra den upplevda livskvaliteten av en plats.

Andra Långgatan och Fridkullagatan upplevdes i genomsnitt neutralt åt det negativa hållet. 
Eftersom dessa gator hade gemensamt att maskinella ljud dels utgjorde en betydande 
andel samt dels utgjorde alla eller majoriteten av de viktigaste funktionerna i 
ljudlandskapen, kan den lika värderingen förklaras, trots skillnaden mellan andelen sociala 
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och naturliga ljud. Detta tyder på att maskinella ljud kan försämra upplevelsen av ett 
ljudlandskap i det fall att de utgör en högre andel än minst en annan ljudkategori samt att 
de utgör majoriteten av ljudlandskapets funktioner. Detta indikerar samma förhållande 
som nämndes tidigare och befäster ytterligare slutsatsen att ljudlandskapets funktioner 
bidrar till upplevelsen av ett ljudlandskap samt att de kan, om de domineras av maskinella 
ljud, försämra en plats upplevda livskvalitet. 

Både Nygatans samt Viktor Rydbergsgatans ljudlandskap upplevdes som sagt positiva, 
men den avgörande ljudkategorin skilde sig från sociala ljud på Nygatan till naturliga ljud 
på Viktor Rydbergsgatan. Täta gaturum är således troligare att domineras av sociala ljud 
än naturliga, medan glesa gaturum har motsatt förhållande. Detta tyder på att både täta 
samt glesa gaturum kan upplevas positivt, men att förutsättningarna för vilka 
ljudkategorier som bidrar till upplevelsen skiljer sig. Både Linnégatans samt Eklandagatans 
ljudlandskap upplevdes negativa, vilket berodde på de maskinella ljudens tydliga dominans 
i ljudlandskapen. Detta tyder på att både täta samt glesa gaturum även kan upplevas 
negativt. Enligt analysen kan därför slutsatsen dras att värderingen av ett ljudlandskap inte 

således inget direkt samband mellan täthet, värdering och i förlängningen upplevd 
livskvalitet, då värderingen snarare utgår ifrån ljudkategoriernas relation samt dess 
representation i ljudlandskapets funktioner. Detta innebär att det inte går att förutse om 
ett ljudlandskap kommer att värderas positivt eller negativt endast utifrån platsens täthet.

Enligt Raimbault och Dubois (2005) bidrar unika och meningsfulla ljudlandskap till en 
högre livskvalitet (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f). Det faktum att 
Fridkullagatan samt Eklandagatan inte hade några soundmarks, unika ljud för platsen, samt 
att Andra Långgatan samt Linnégatan hade andelen maskinella ljud som unika, kan ha 
bidragit till att dessa platser upplevdes negativa respektive neutrala mot det negativa. I de 
ostrukturerade observationerna angavs att Nygatan samt Viktor Rydbergsgatan hade ett 

Positivt pos/neu Neutralt neu/neg Negativt

15 - 27 28 - 38 39 - 51 52 - 62 63 - 75
neu/neg

52 - 62
pos/neu

28 - 38

Värdering Förmiddag Eftermiddag

Plats ObsA ObsC ObsE ObsB ObsD ObsF

1 Nygatan 32 20 26 29 23 22
2 Andra Långgatan 53 62 48 51 44 56
3 Linnégatan 67 66 62 65 66 65
4 Fridkullagatan 49 46 56 66 63 55
5 Viktor Rydbersg. 35 32 29 39 36 36
6 Eklandagatan 66 58 58 59 67 69

Tabell 6.1

Funktion 1 Nyg. 2 Andra L. 3 Linné 4 Fridkullag. 5 Viktor R. 6 Eklandag.

Keynote Social
Social/

Maskinell
Maskinell

Naturlig/
Maskinell

Social/
Naturlig

Maskinell

Signal Social Maskinell Maskinell Maskinell Maskinell Maskinell

Soundmark Social
Maskinell/

social
Maskinell/ 

social
-

Naturlig/ 
social

-

Tabell 6.2
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informativt ljudlandskap, se tabell 6.4 på sida 54, vilket stämmer överens dels med att 
dessa platsers hade unika soundmarks samt dels att de utgjordes av sociala och naturliga 

soundmarks samt 
vilka ljudkällor de består av kan ha en påverkan på hur ljudlandskapet upplevs och i 
förlängningen förbättra eller försämra platsens upplevda livskvalitet. Då soundmarks främst 
fanns i de täta gaturummens ljudlandskap kan det diskuteras om tätheten i större 
utsträckning ger upphov till unika ljudlandskap.

6.5 Ljudlandskapets tydlighet
En del av ett ljudlandskaps kvalitet utgår ifrån hur tydligt individuella ljudkällor kan höras 
i det totala ljudlandskapet. Enligt Nilsson (2007) har ljudlandskap som domineras av ljud 
från naturen visats ha en högre kvalitet än de som domineras av maskinella ljud 
(Nilsson 2007, s 4) och på så sätt även en högre tydlighet. Resultatet från observationerna, 
se tabell 6.3, visade att Nygatans samt Viktor Rydbergsgatans ljudlandskap underlättade 
avläsningen samt tolkningen av situationen i gaturummet hela dagen samt Fridkullagatan 
vars ljudlandskap gjorde detsamma främst under förmiddagen, både för en seende person 
samt en person med nedsatt synförmåga. Detta stämmer överens med de platser som i 
de ostrukturerade observationerna angavs ha informativa ljudlandskap. Resultatet visar 
att ljudlandskap med framträdande sociala samt naturliga ljud har en högre tydlighet. De 
resterande gaturummens ljudlandskap försvårade tolkningen både under förmiddag samt 
eftermiddag, vilket stämde överens med de ostrukturerade observationerna där dessa 
platser uppgavs ha förvillande ljudlandskap för mottagaren. Detta tyder på att platser med 
hög andel maskinella ljud har ett otydligare ljudlandskap.

Resultaten visar att det främst var de täta platserna som hade svårtolkade ljudlandskap 

en relation mellan täthet och tydlighet.  Detta kan förklaras av längden på ljudens 

Med syn Förmiddag Eftermiddag

Plats ObsA ObsC ObsE ObsB ObsD ObsF

1 Nygatan 3 5 5 5 5 5
2 Andra Långgatan 4 2 3 3 2 3
3 Linnégatan 1 1 2 2 1 1
4 Fridkullagatan 5 4 4 2 3 4
5 Viktor Rydbersg. 5 5 5 3 4 5
6 Eklandagatan 2 3 3 2 3 2

Utan syn Förmiddag Eftermiddag

Plats ObsA ObsC ObsE ObsB ObsD ObsF

1 Nygatan 4 5 5 5 5 5
2 Andra Långgatan 2 1 2 2 1 4
3 Linnégatan 1 1 1 1 1 1
4 Fridkullagatan 4 4 4 2 2 4
5 Viktor Rydbersg. 4 5 5 2 4 5
6 Eklandagatan 2 2 2 2 2 1

Försvårar mycket 1 2 3 4 5 Underlättar mycket

Tabell 6.3
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efterklang. Ljud med låga frekvenser har en högre energi och kan färdas längre sträckor 
än högfrekventa ljud (Muzet 2007, s 136). Då tätslutande gaturum har förutsättningarna 
för att de lågfrekventa ljuden ska stanna kvar på platsen, genom de hårdgjorda väggarna 
mot vilka ljudvågorna studsar, bildas ett ljudlandskap där dessa ljud får långa efterklanger. 
De långa efterklangerna gör att ljuden inte tonar bort lika snabbt som i ett öppet gaturum, 
vilket innebär att ljuden blir svåra att lokalisera samt hörs längre än de annars skulle gjort. 

framförs har en negativ påverkan på möjligheten att avläsa och tolka situationen på 
platsen, vilket försämrar ljudlandskapets tydlighet. När låga frekvenser ackumuleras på 
detta sätt är det troligt att de tränger in i byggnaderna vilket riskerar att försämra den 
upplevda livskvaliteten.

ljudlandskap. Detta är motsägande mot det samband som redogjorts för ovan, men kan 

viktigare för fotgängarna än de maskinella ljuden hamnade dock inte i förgrunden 
förrän ljudkällan antingen var några meter ifrån eller passerade mottagaren. Detta gjorde 
att majoriteten av ljuden inte var meningsfulla samt att ljudlandskapet till största delen var 
otydligt och svårtolkat, då viktiga ljud för avläsningen av situationen inte kunde höras. 

6.6 Ostrukturerade observationer
Vid jämförelse av de ostrukturerade observationerna framkom att beskrivningarna av 
ljudlandskapen kunde organiseras i samma kategorier, se tabell 6.4. Vid analyserna av 
de individuella platserna visades att beskrivningen i dessa kategorier bekräftade det som 
visades i de strukturerade observationerna, vilket gjorde faktorerna i de strukturerade 
observationerna relevanta för undersökningen av ljudlandskapen. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att dessa kategorier ger viktig information om ett ljudlandskaps kvalitet. 
Som framgår av tabellen fanns inget tydligt mönster mellan täta och glesa gaturum, där en 
viss kategori endast tillhörde en typ av täthet. Detta innebär att observationerna inte visat 
på något klart samband mellan täthet och de kvalitativa beskrivningarnas kategorier. 

någon tydlig mall för hur ett ljudlandskap upplevs utifrån platsens täthet.

Ostrukturerad 
observation

1 Nygatan 2 Andra L. 3 Linnég. 4 Fridkulla 5 Viktor R. 6 Eklanda.

Informativt X X X

Förvillande X X X

Känsligt X X X X

Motståndskraftigt X X

Tydligt X X X X X

Otydligt X X

Harmoni X X X X

Disharmoni X X X

Förgrundsljud X X X X X

Bakgrundsljud X X X X

Tabell 6.4
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7. SLUTSATSER

I följande avsnitt kommer de slutsatser som framkommit av analyserna att sammanställas 
samt användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

7.1 Vilka faktorer påverkar en ljudmiljö och upplevelsen av en 

Analyserna av de observerade platserna har visat att fyra faktorer främst bidrar till att 
skapa ett ljudlandskap samt påverkar upplevelsen av ljudlandskapet. 

Ljudkategorier 
Som visats genomgående i analysen så är den faktor som mest påverkar upplevelsen av ett 
ljudlandskap relationen mellan kategorierna sociala, maskinella samt naturliga ljud. 
Observationerna har bekräftat det förhållande som tidigare forskning visat på, det vill 
säga att naturliga ljud upplevs positivt, sociala upplevs mellan positivt till neutralt samt 
att maskinella ljud upplevs negativt (Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 
2010, s 154; Hall  2013, s 251f; Viollon, Lavandier och Drake 2002, s 506; 
Botteldooren, De Coensel och De Muer 2006, s 108; Nilsson 2007, s 4). En slutsats som 
kan dras från studien är att maskinella ljud som utgör majoriteten av ljudlandskapets 

keynote, signals och soundmarks, även om de i sig inte utgör majoriteten av 
ljudkategorierna, kan försämra upplevelsen av ett ljudlandskap. Detta innebär att 
maskinella ljud, enligt denna studie, är den ljudkategori som till störst del kan påverka 
upplevelsen av ett ljudlandskap åt det negativa hållet. En annan slutsats som kan dras är 
att ljudlandskap som har en hög andel naturliga ljud i förhållande till de andra 
ljudkategorierna, oavsett vilken ljudkategori som dominerar, upplevs positivt, vilket 

effekter. Detta innebär att naturliga ljud är den ljudkategori som till störst del kan påverka 
upplevelsen åt det positiva hållet.

Frekvenser 
Maskinella ljud var som nämndes de ljuden som påverkade upplevelsen mest negativt samt 
visade observationerna att motoriserad transport var den största ljudkällan inom denna 

(Persson Waye 2003, s 864) kan slutsatsen dras att ljud som domineras av låga frekvenser 
bidrar till en negativ upplevelse. De ostrukturerade observationerna visade att 
ljudlandskap där låga frekvenser kunde antas var dominerande, så som Linnégatan samt 
Eklandagatan, även var otydliga och hade förvillande ljudlandskap, där ljudlandskapet på 
ett eller annat sätt var missledande i förhållande till situationen i gaturummet. Eftersom 
låga frekvenser är svåra att dämpa på grund av deras långa ljudvågor, vilka kan passera de 

tydliga ljudlandskap som upplevs positiva ifall låga frekvenser dominerar. De 
ostrukturerade observationerna visade även att ljud med medelhöga samt höga frekvenser 
lätt överröstades i de områden som kunde antas ha en hög andel låga frekvenser. Detta 
innebär att platser med högst andel sociala samt naturliga ljud, det vill säga medel- till 
högfrekventa ljud, är känsliga för förändringar som leder till högre andelar maskinella ljud.

Ljudkällornas funktion i ljudlandskapen
Ljudkällornas funktion i ett ljudlandskap har enligt studien visats kunna förbättra eller 
försämra upplevelsen av platsens ljudlandskap. Funktionerna påverkar upplevelsen 
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enligt samma förhållande som de övergripande ljudkategorierna, vilket visades tydligast på 
Linnégatan som upplevdes stressande, där keynote bestod av maskinella ljud. Dock visade 
det sig att om ljudlandskapet dominerades av maskinella ljudkällor, men majoriteten av 
funktionerna bestod av naturliga och sociala ljud, så påverkades upplevelsen i en positiv 
riktning. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att inte bara ljudkällorna och vilken 
övergripande kategori de tillhör har påverkan på upplevelsen utan även vilken funktion de 
har i ljudlandskapet. 

Funktionerna längs gatan
Enligt resultaten från observationerna så avgjordes ljudkategoriernas andelar av de 
funktioner som kantade gatan, vilka gav upphov till aktiviteterna i gaturummet. Nygatans 

vilket gjorde att en stor mängd människor rörde sig i gaturummet. Detta ledde till att 
ljudlandskap dominerades av sociala ljud. På samma sätt skapade Eklandagatans 
monofunktionalitet få målpunkter längs gatan, vilket gjorde att den främsta aktiviteten på 

främst skedde med motordrivna fordon, vilket gjorde att ljudlandskap dominerades av 
maskinella ljud. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att en plats funktioner samt de 

bekräftar således Raimbault och Dubois (2005) studie som anger att en plats ljudlandskap 
beror av dess funktioner samt de aktiviteter som uppstår på grund av funktionerna. 

7.2 Skiljer sig de faktorer som utgör ljudmiljöerna samt hur de 

när det kommer till vilka faktorer som ingår i ljudlandskapen, det vill säga att 
ljudlandskapen mer eller mindre består av samma delar. Dock har det framkommit en 
skillnad när det kommer till den inbördes relationen mellan faktorerna i täta och glesa 
gaturums ljudlandskap samt hur faktorerna upplevs i kontexten. 

Eftersom observationerna visade att både täta samt glesa gaturum hade en hög andel 

andel maskinella ljud, då både Linnégatans samt Eklandagatans ljudlandskap bestod av 
likvärdiga andelar. Det kan dock påvisas ett mönster i att de glesa gaturummen överlag 
hade en högre andel maskinella ljud, det vill säga en mindre spridning i andelarna, vilket 
antyder att täta gaturums ljudlandskap hade en större variation i andelar maskinella ljud än 

Linnégatan samt Eklandagatan, värderades Linnégatans ljudlandskap mest negativt. Detta 
innebär att även om glesa gaturums ljudlandskap är mer sannolika att utsättas för en högre 
andel maskinella ljud, är det täta gaturums ljudlandskap med höga andelar maskinella ljud 
som upplevs mest negativt. Eftersom upplevelsen av ljudlandskapet visats påverka 
upplevelsen av en plats livskvalitet (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f) innebär 
detta att förtätning kan bidra till att försämra den upplevda livskvaliteten på grund av 

Den täta staden anges till stor del vara den hållbara staden på grund av dess antagna 
minskning av koldioxidutsläpp. Den minskade användningen av personbilen och den 

 2013, 

personbilar, samt att låga frekvenser har visats öka den upplevda störningen (Persson 
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försämrar den upplevda kvaliteten av ljudlandskapen i den täta staden. Eftersom 
upplevelsen av ljudlandskap, enligt litteraturen, påverkar upplevelsen av livskvalitet, kan 
det utifrån detta hävdas att den täta stadens modell för en mer ekologiskt hållbar person-
transport riskerar att försämra den upplevda livskvaliteten i staden. Med anledning av den 

att ljudlandskapen blir en trade-off i den täta staden, genom dess negativa förhållande till 

Observationerna gav resultat som antydde ett samband mellan täthet och andel sociala 
ljud, där de täta platserna överlag hade en högre andel. Då resultatet från Linnégatan 
visade en andel sociala ljud som överensstämde med de glesa gaturummen kan dock inget 
entydigt samband påvisas utan endast antydas. I analysen framkom att orsaken till de täta 
platsernas höga andel sociala ljud berodde på den funktionsblandning som återfanns längs 

Samma funktionsblandning fanns även på Linnégatan, men den höga ljudtrycksnivån samt 
antalet förbipasserande motordrivna fordon gjorde att många sociala ljud överröstades, 
vilket innebar att de maskinella ljudens dominans var orsaken till den låga andelen sociala 
ljud. Utifrån analysen kan dock slutsatsen dras att sannolikheten att sociala ljud utgör en 
större del av ljudlandskapet är högre i ett tätt gaturum än i ett glest, på grund av att 

Enligt konceptet för den täta staden anges att en av täthetens fördelar är dess bidragande 
till ett minskat beroende av bilen (Westerink 2013, s 474f). Eftersom mänsklig rörelse 

relation mellan den täta staden och andelen sociala ljud. Det är således troligt att 
förtätning leder till ett ökat antal sociala ljud. Då sociala ljud upplevs positivt till neutralt 
(se bl. a. Raimbault och Dubois 2005, s 342; Nilsson 2007, s 4) innebär detta att förtätning 
kan bidra till att förbättra det upplevda ljudlandskapet samt i förlängningen livskvaliteten, 
under förutsättning att maskinella ljud inte utgör en högre andel än de sociala ljuden.

Resultaten från observationerna visar att glesa platser överlag har en högre andel naturliga 

och andel naturliga ljud. I analysen framkom att orsaken till den högre andelen naturliga 
ljud i glesa gaturum sannolikt berodde på att andelen grönska på dessa platser var högre. 
Grönskan kunde antas utgöra en katalysator för de naturliga ljuden, då löv bidrog till 
att ljud från vind kunde höras samt att grönskan attraherade fåglar. I de ostrukturerade 
observationerna framgick att de naturliga ljud som hördes på de täta platserna kom från 
områden längre bort, medan ljuden på de glesa platserna upplevdes utgöra grunden i 
ljudlandskapen. Eftersom konceptet för den täta staden anger att staden ska förtätas inom 

(Westerink  2013, s 474f), tyder detta på att grönområden i staden förtätas bort och 
att grönskan koncentreras dels utanför staden samt dels i parker och på utvalda områden 
inom staden. Detta gör att de naturliga ljuden riskerar att minska och endast tillhöra vissa 
platser i den täta staden, i motsats till den glesa staden där förutsättningarna för naturliga 
ljud är dels mer fördelaktiga, dels mer jämnt fördelade. Då naturliga ljud upplevs positivt 
(se bl. a. Raimbault och Dubois 2005, s 342; Kang och Zhang 2010, s 154) samt att de 
enligt denna studie till viss del visats kompensera maskinella ljuds negativa effekter 
innebär detta, tillsammans med den täta stadens minskade utspridning av grönska, att 
förtätning kan bidra till att försämra det upplevda ljudlandskapet samt i förlängningen 
livskvaliteten. 
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Resultaten från observationerna visar att soundmarks i en större utsträckning fanns i de täta 
gaturummen, då alla täta gaturum hade soundmarks medan endast ett glest gaturum hade 
det. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att ljudlandskap i täta gaturum troligare 

mellan täthet och förekomsten av unika ljud. Enligt Raimbault och Dubois (2005) bidrar 
unika ljudlandskap till den upplevda kvaliteten på ljudlandskapet samt upplevelsen av 
livskvalitet och välmående (Raimbault och Dubois 2005, s 342, s 346f). Samtidigt som täta 
platser i en större utsträckning har unika ljud, visade observationerna att de ofta bestod av 

soundmarks och 
vilka ljudkällor de består av kan påverka upplevelsen av ljudlandskapet. Detta tillsammans 
med att tidigare forskning kommit fram till att unika ljud påverkar upplevd livskvalitet och 
välmående innebär att täta platsers unika ljud är troligare att bidra till en försämrad kvalitet 
på ljudlandskapen och i förlängningen en försämrad upplevd livskvalitet.

När det kommer till värderingen av ljudlandskapet visade resultaten från observationerna 
att de två gaturum vars ljudlandskap upplevdes mest positivt var ett tätt samt ett glest 
gaturum. Detsamma gällde de gaturum vars ljudlandskap upplevdes mest negativt. Detta 

värdering av ljudlandskap. Analysen visade att även om täta och glesa gaturum kan 
upplevas lika positivt skiljer sig förutsättningarna för vilka ljudkategorier som kan bidra till 
upplevelsen, vilka har redogjorts för ovan. Detta innebär att denna studie visat att det inte 

att värderingen till största delen påverkas av ljudkategoriernas inbördes relation samt dess 
representation i ljudlandskapets funktioner. Dessa två faktorer har visserligen påvisats ha 
en koppling till tätheten, vilket innebär att täthet indirekt kan påverka upplevelsen.

7.3 Vad kan en förtätning av staden innebära för upplevelsen av   

Som slutsatserna utifrån denna studie visat kan förtätning bidra till en förändring i 
ljudlandskapet, där främst andelarna av de olika övergripande ljudkategorierna samt 

ovillkorligen försämrar livskvaliteten. En förändring som förtätning, enligt denna studie, 
kan leda till är en minskad andel naturliga ljud. Detta har visats försämra upplevelsen av 
ljudlandskapet, vilket kan påverka den upplevda livskvaliteten i en negativ riktning. 
Förtätning har även visats bidra till en mer negativ upplevelse av maskinella ljud, vilket 
även det har visats kunna påverka livskvaliteten negativt. Däremot så tyder studien på att 
sociala ljud ökar i täta gaturum, vilket kan bidra till att förbättra den upplevda 
livskvaliteten. Risken att den täta staden, genom de ljudlandskap den ger upphov till, 
försämrar livskvaliteten beror således snarare på hur staden planeras och utformas än 

 2013, s 474f), samt att 

av personbilen inte minskar (Neuman 2005, s 12), skapar den täta staden ett större 
underlag för mer negativt värderade ljudlandskap än den glesa staden. Detta innebär att 
om målet är att förtäta staden enligt den täta stadens modell, blir stadens ljudlandskap en 
än viktigare aspekt att ta med i planeringen för att undvika att de bidrar till en försämring 
av stadens livskvalitet.
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8. DISKUSSION

I detta avsnitt kommer studiens resultat samt slutsatser att diskuteras ett steg längre utifrån 

8.1 Kontext
Som visats av denna studie är ljudlandskap och dess koppling till upplevelsen komplex, 
där många olika faktorer påverkar upplevelsen. Faktorernas egenskaper i ett ljudlandskap 
har visats vara kontextuella, likaså upplevelsen av faktorerna, vilket innebär att 
upplevelsen inte alltid konsekvent följer samma mall. Av den anledningen kräver arbetet 
med stadens ljudmiljöer ett holistiskt och kontextbaserat arbetssätt, där de olika 
faktorerna som skapar ett ljudlandskap hanteras samt där ljudlandskapet kopplas till den 

generellt använda standardiserade mätmetoderna göra, då de dels endast tar hänsyn till en 

platsen, dess inbördes relation samt hur de värderas. För att mer riktat arbeta för att 

ett antal faktorer som kan användas just för att förstå och utvärdera ett ljudlandskap i 
staden. Eftersom ett ljudlandskaps uppbyggnad är så komplex samt att kopplingen 
mellan ljudlandskapet och upplevelsen dels är subjektiv, dels även komplex innebär detta 

uppsats. De faktorer som tagits upp här ger dock en tillräckligt övergripande förståelse för 
vilka aktiviteter och egenskaper som skapar en plats ljudlandskap, vilket gör 
undersökningen till en möjlig modell för arbetet med stadens ljudlandskap.

8.2 Observationerna
Utifrån de ostrukturerade observationerna framkom att anteckningarna kunde 
underordnas ett antal kategorier, vilka var mer eller mindre samma för alla platser. Vissa 

harmoni – disharmoni. Det faktum att kategorierna återkom på ett eller annat sätt tyder 
på att de är viktiga för beskrivningen av ett ljudlandskap. Dessa kategorier utgör ett 
komplement till de kategorier som forskningen inom ljudlandskap tagit fram och det kan 
utifrån denna studie hävdas att detta är kategorier som bör beskrivas i underlaget som 
sedan ska analyseras.

I analyserna av de individuella platserna visades att beskrivningen inom kategorierna oftast 
gav samma resultat som de strukturerade observationerna. Upplevelsen som förbehållslöst 
beskrevs i de ostrukturerade observationerna kunde således förklaras av de strukturerade 
observationerna och vise versa. Kombinationen av de två metoderna gjorde att en 
koppling mellan den subjektiva upplevelsen och den mer objektiva frekvensen av 
exempelvis antalet ljudhändelser kunde visas. Det vill säga att ljudlandskap som upplevdes 
domineras av maskinella ljudkällor visades ha en hög frekvens av ljudhändelser från 
motoriserad transport. Genom att kombinera dessa två observationsmetoder kunde 
således upplevelsen förklaras av ljudlandskapets uppbyggnad. Genom att sedan jämföra 
resultaten från de två observationsmetoderna med tillgänglig forskningslitteratur kunde 
resultaten valideras genom en form av triangulering.

De ostrukturerade observationerna har vidare visats vara viktiga för att mer precist kunna 
beskriva ljudlandskapen. Eftersom inga kategorier eller liknande sattes upp för dessa 
observationer var observatören helt fri att dels beskriva ljudlandskapet så som det 
upplevdes, dels att beskriva detaljer som ibland förde med sig viktig information för 
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analysen. Sådana detaljer var exempelvis vilka typer av ljud som överröstade vilka andra 
typer av ljud samt om alla synliga ljudkällor kunde höras. Denna typ av information kunde 
inte de strukturerade observationerna ge, vilket gjorde de ostrukturerade observationerna 
essentiella. Det har utifrån detta visats att en standardiserad mall inte kan ge all den 
platsbundna information som krävs för att förstå ett ljudlandskap. Detta beror på att 
kontexten är avgörande, vilket gör att det inte går att förutse hur en plats låter och genom 
det inte förutse vad som behöver observeras. Denna studie har således påvisat vikten av 
att inte enbart utgå ifrån standardiserade mallar. Yang och Kang (2005) hävdar att studiet 
av ljudlandskap måste ske på plats, med anledning av kontextens påverkan på upplevelsen 
(Yang och Kang 2005, s 212), vilket således även denna studie visat. 

8.3 Platserna
De platser som valdes att observeras skilde i karaktär. Ibland de täta platserna 

till att dessa karaktärer valdes var för att de är troliga att ingå i tät respektive gles stad. De 
valdes även för att undersöka hur ljudlandskap i olika typer av tät respektive gles stad låter 

karaktärer. Resultatet att de täta platserna hade jämlikar i de glesa platserna, så som 
exempelvis Linnégatan och Eklandagatan, visar att andra faktorer än just täthet spelar in 
på ljudlandskapets uppbyggnad, vilket kanske inte hade kunnat visas om endast en typ av 
täta respektive glesa platser hade observerats. 

8.4 Ljudlandskap i planeringen
Som nämndes i 2. Forskningsöversik
vilken går ut på att den inte lever upp till de hållbarhetsaspekter, angående främst 
minskning av fordon drivna av fossila bränslen, som har kommit att förknippas med 
konceptet (se bl. a. Neuman 2005, s 12; Gaigné, Riou och Thisse 2012, s 133). I avsnittet 
7. Slutsatser hävdades därför att den täta staden kan skapa ett större underlag för mer 

drastiskt ökar, då alla observationer visade att maskinella ljud överröstade sociala. Detta 
innebär att den faktor som bidrar till att täta platser upplevs positivt kommer att minska i 
andel. Eftersom analysen visade att täta gaturum bidrar till att maskinella ljud upplevs mer 
negativt samt att låga frekvenser kommer in i bostäder som kantar gatorna, betyder detta 
att ljudlandskapen i den täta staden kan komma att försämra livskvaliteten och i 
förläningen befolkningens hälsa både i utomhusmiljön samt i boendemiljön. Sveriges 

”[s]täder, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö” (Naturvårdsverket 2015). Om motordrivna fordon 
inte minskas som en del i skapandet av den täta staden kan det utifrån detta diskuteras om 
miljömålet kan uppnås. 

Som nämndes i 7. Slutsatser

ljudlandskapet. Eftersom hållbarhet är en av de största parollerna inom planeringen i dag, 
gör det att stadens ljudlandskap riskerar att bli en trade-off i strävan mot det hållbara 
samhället. Detta skapar ett spänningsförhållande mellan tät stad och ljudkvalitet och i 
förlängningen även livskvalitet. Det kan här diskuteras om det som vinns i miljöfaktorer 
kan väga upp det som förloras i livskvalitet.



D
I
S
K
U
S
S
I
O
N

61
Att ljudlandskap i dagens planering redan kan sägas vara en trade-off kan påvisas genom 

omnämns ljud, som buller, endast i sammanhang som rör detaljplanering samt bygglov. 

 ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
   bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
   hänsyn till… 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
   bullerstörningar…”

bygglovsnivå, eller om detta bör göras redan i den översiktliga nivån. Eftersom maskinella 
ljud, med betoning på motoriserad transport, enligt denna studie försämrar ljudkvaliteten i 
den täta staden mest, krävs planering av ljudlandskap således främst i skedet när frågor om 

tillbyggnation. 

En av slutsatserna som denna studie kommit fram till är att ett ljudlandskap till stor del 

och Dubois (2005) forskning som anger att en plats funktioner och aktiviteten som skapas 
utifrån funktionerna skapar ljudlandskapet (Raimbault och Dubois 2005, s 343). Detta 
innebär att planeringen av funktionerna i staden i stort avgör ljudlandskapet och det kan 
därför hävdas att planering av funktioner bör göras med ljudlandskapet i åtanke. 
Planerarkåren såg, enligt Raimbault och Dubois (2005) intervjustudie, stadens ljudmiljöer 
som svårhanterliga, på grund av dess subjektiva och upplevelsecentrerade natur 
(Raimbault och Dubois 2005, s 344). Med stadens funktioner som verktyg och de 
generella värderingarna av de övergripande ljudkategorierna som referensram, 

planeringen att angripa frågan om stadens ljudlandskap på ett mer praktiskt plan. Dock 
bör komplexiteten som utgör ett ljudlandskap och dess upplevelse inte förbises, vilket 
innebär att det inte enbart bör skapas standardiserade modeller utefter dessa förhållanden. 
Detta innebär att det rationella angreppssätt som idag används vid arbetet med stadens 
ljudmiljöer måste förändras.
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9. VIDARE FORSKNING

Den här uppsatsen baserades på observationer gjorda av en person. Även om 
resultatet från observationerna kunde återföras till litteraturen och mer eller mindre visade 
på samma relation mellan ljud och upplevelse, vore det intressant att göra samma studie 

hur förtätning påverkar stadens ljudlandskap samt upplevelsen av ljudlandskapen.

Den här uppsatsen har tagit ett medvetet avstånd från att göra mätning och beräkningar 
enligt ljudtrycksnivå för att ge utrymme för en undersökning av ljudlandskap helt baserad 
på perception. Eftersom riktvärden, bullermätningar och beräkningar utgör de verktyg 
som används inom planeringen i dagsläget, skulle det vara intressant att för vidare 
forskning jämföra resultat från A-vägda ljudtrycksmätningar och beräkningar med resultat 
baserade på perception. Att sedan göra en jämförelse mellan de resultaten och de 
riktvärden som anges utgöra maxvärden för störning, och således påverkan på 
livskvaliteten, skulle kunna bringa klarhet i hur väl dessa mät- och beräkningsmetoder kan 
illustrera hur livskvaliteten påverkas av en plats ljudlandskap och i förlängningen om 
riktvärdena kan ge den vägledning som de utges göra.

Som antytts i uppsatsen kan ljudtrycksnivån i de olika frekvensområdena ha en påverkan 
på livskvaliteten där det antagits att främst de täta gaturummen får problem med en hög 
andel låga frekvenser i boendemiljön. Det vore utifrån detta intressant att fortsatt studera 
om ljudtrycksnivån i de olika frekvensbanden skiljer sig åt dels mellan ljudlandskapen i täta 
och glesa gaturum samt dels mellan bostädernas ljudlandskap, i inomhusmiljön, längs täta 
och glesa gaturum. 
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OBSERVATIONSSCHEMA

PLATSENS EGENSKAPER OCH KOMFORT

Temperatur:

Väder:_________________________________________________________________________

Övervägande hårdgjord markbeläggning?  Ja  Nej

Grönstruktur:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PLATS:     DAG:     TID:

VÄRDERING AV LJUDLANDSKAPET

Värdera ljudlandskapets karaktär samt dess inverkan på känslomässigt tillstånd

AVKOPPLING
 behagligt 1 2 3 4 5 obehaglig
 tyst  1 2 3 4 5 högljutt
 trevligt  1 2 3 4 5 otrevligt
 naturligt 1 2 3 4 5 onaturligt
 tycker om 1 2 3 4 5 tycker inte om
 milt  1 2 3 4 5 skarpt

KOMMUNIKATION
 socialt  1 2 3 4 5 osocialt
 meningsfullt 1 2 3 4 5 meningslöst
 lugnande 1 2 3 4 5 stressande
 jämnt  1 2 3 4 5 ojämnt

RUMSLIGHET
 varierande 1 2 3 4 5 monotont
 ekande  1 2 3 4 5 stumt
 nära  1 2 3 4 5 långt bort

DYNAMIK
 mjukt  1 2 3 4 5 hårt
 långsamt 1 2 3 4 5 snabbt  

Sida 1 av 3

Kod

15 - 35 36 - 55 56 - 75



B
I
L
A
G
A

Ange antal individuella tillfällen ljudkällor i varje kategori hörs

NATUR:
SOCIALA:
MASKINELLA:

Ange vilka ljudkällor i varje kategori: ljud från naturen, ljud från sociala aktiviteter samt maskinella ljud

NATUR SOCIALA MASKINELLA

OBSERVATIONSSCHEMA

LJUDLANDSKAPETS LJUDKÄLLOR

Ljudkällans funktion i ljudlandskapet, anteckna den/de ljudkällor som ingår i nedanstående 
kategorier

KEYNOTE:     
Ljud som skapas av platsens geografi och klimat

SIGNALS:    
Ljud i förgrunden medförande viktig information

SOUNDMARKS:
Ljud unika för ljudlandskapet
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     LJUDLANDSKAPETS TYDLIGHET

       Värdera hur mycket försvårar eller underlättar ljudlandskapet avläsningen och tolkningen av 
       situationen i gaturummet?

Med syn:      Försvårar mycket  1 2 3 4 5         Underlättar mycket

Utan syn:     Försvårar mycket  1 2 3 4 5         Underlättar mycket

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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