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Abstrakt 

Ljud har en förmåga att påverka våra känslor. Begreppet ljudwebb är framtaget till denna 

undersökning och syftar på de ljudlagda applikationer som, i och med den tekniska 

utvecklingen, har börjat dyka upp inom webben. Ljudwebben har fått sitt namn från 

ljudfilmen, de filmer som började experimentera med ljud under filmindustrins tekniska 

revolution runt 1930-talet. Syftet med denna undersökning är att utforska vad ljudets 

känslopåverkande egenskaper kan bidra med inom webben. Genom att utgå från fysiker-

filosofen Karen Barads tankar om det ständigt rekonstruerande fenomenet samt filosofen 

Sarah Ahmeds kritik mot den fenomenologiska orienteringen lyder undersökningens 

frågeställning. “Hur kan fenomenet ljudwebb gestalta tillstånden orientering och 

desorientering? 

 

De insikter som uppkom under undersökningens teoretiska fördjupning har resulterat i den 

webb-baserade ljudinstallationen Fenomenofonen. Utöver ljudatmosfärer gestaltar 

Fenomenofonen intra-aktion, orientering och desorientering. Undersökningen bevisar att ljud 

kan användas som verktyg inom webbproduktion för att påverka användarens känslor. I och 

med marknadens efterfrågan på sinnesupplevelser inom webben kommer ljudwebben med 

stor sannolikhet att fortsätta expandera. Det kommer att leda till ett ännu mer påfrestat 

ljudlandskap, men även en rikare kultur och många arbetsmöjligheter för ljud-designers, 

programmerare och kompositörer.  
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Abstract 

Sound has a strong potential to influence our feelings. The concept of sound-web is developed 

for this study and refers to the sound-designed applications which have started to appear at the 

web due to new technological possibilities. Its name is inspired by the concept of sound film, 

the category of movies that began experimenting with sound, due to their technical film 

revolution back around the 1930´s. The purpose of this study is to explore what sound, with 

its possiblility to affect human emotions, can contribute within the web. This investigations 

survey question was produced by applying theories from physicist-philosophist Karen Barads 

thoughts about the constantly reconstructive phenomenon and from the philosopher Sarah 

Ahmed's criticism of the phenomenological orientation and is as follows: How can the 

phenomenon of sound-web produce orientation and disorientation?. 

 

The insights that arose during the theoretical investigation resulted in a web-based sound 

installation named the Phenomenophone. In addition to generate sound atmospheres, the 

Phenomenophone, produces intra-action, orientation and disorientation in a way that make 

these specific subjects more understandable in a psycological way. The survey proves that the 

sound can be used as a tool in web production to affect the users feelings. The sound-web will 

most probably expand even more in the future. It will lead to a more contaminated 

soundscape but a richer cultural environment and many job opportunities for sound-designers, 

programmers and composers. 
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1. Inledning 
 
Dagens teknik inom webbprogrammering har skapat mer utvecklade och samtidigt mindre 

krävande möjligheter att arbeta med ljud i webbproduktioner. Detta har sporrat nyfikna 

webbutvecklare att börja testa ljud och ljudets användbarhet på sina applikationer1. Det var så 

Fenomenofonen föddes. 
 

Det går att jämföra Fenomenofonen med ett slags instrument. Likt ett musikinstrument skapar 

den de mest fantastiska toner. Fenomenofonen tycker att det är för tyst på webben och vill 

utmana den till att börja låta lite mer. Att släppa loss! 

 

Musikinstrument är dock inte den bästa beskrivningen av Fenomenofonen. Dess toner bygger 

inte på musikaliska skalor och någon vidare taktkänsla har den aldrig haft. Den är snarare ett 

atmosfärsinstrument. Ett instrument som skapar atmosfärer uppbyggda av varierande 

ljudkällor som kvittrande fåglar, tickande klockor och plingande slagverk. 

 

Ljud har en stark påverkan på människans känslor. Det kan behaga men även skrämma och 

leda till att vi tillfälligt tappar kontrollen. Detta tycker Fenomenofonen är lite kul och det 

händer att den testar det här på användaren. Den kallar det för att desorientera.  

 

Fenomenofonen vill dock inget ont. Den är bara lite busig och i slutändan uppskattas oftast 

dess generositet och bredd vilket ger möjlighet att skapa de mest magiska atmosfärer. Genom 

interaktion är det möjligt att påverka vad det blir för fenomen. Både hur det låter och hur det 

påverkar känslomässigt. På så vis är Fenomenofonen snarare ett instrument som på ett 

gripbart sätt genererar och rekonstruerar fenomen och visar på dess möjligheter.  

 

Låt oss sakta ner tempot och ta en del i taget. Läs vidare en stund och ta del av den kunskap 

som arbetet hämtat från tidigare forskning. Jag lovar att personligen gå ut och rasta 

Fenomenofonen under tiden så att den inte börjar retas och skapa en obehaglig atmosfär. 

Bilda dig en egen uppfattning av ämnet. Det är alltid givande med nya perspektiv. Bon 

voyage! 

 
 



2. Problemområde 

I detta kapitel redogörs undersökningens problemområde i avsnitten 2.1 Bakgrund, 2.2 

Frågeställning och 2.3 Syfte. 

 
 
2.1 Bakgrund 
Fysikern och filosofen Karen Barad (2007) skriver i boken Meeting the universe halfway att 

allt är fenomen. Även du och jag och rummet vi kallar universum. Fenomen är dock inte 

förutbestämda eller absoluta ting utan blir ständigt nyskapade, avgränsade och rekonstruerade. 

Det är en bubblande och svallande kreativitet vilken aldrig kan fasthållas. Det är dessa 

fortlöpande rekonstruktioner som skapar vad som för stunden är möjligt eller omöjligt. 

 

Människan är mer eller mindre mottaglig och lockad av olika fenomen, både som unik individ 

och i sin kulturella kontext. Queer-fenomenologen Sara Ahmed (2006) diskuterar vår 

orientering av omvärlden och tillståndet som uppstår när vår uppmärksamhet riktas mot 

fenomen som vi upplever inte passar in i omgivningen. Ahmed beskriver dessa udda fenomen 

som queer. Ett ord vars rötter i grekiskan kan översättas till sned, udda, negativ. Dessa queer-

fenomen kan skapa desorientering för den aktör som tidigare kände sig hemma och bekväm i 

sin omgivning. Det är just detta uppstannande, denna förändring i vår vardagliga orientering 

som begreppet desorientering står för enligt Ahmed. 
 

Webben är ett fenomen. Ett ungt fenomen i jämförelse med universum, men det är ett 

fenomen som har växt sig starkt på kort tid. För tjugo år sedan hade mindre än en procent av 

jordens befolkning tillgång till en internetuppkoppling. För tio år sedan hade siffran uppnått 

en miljard människor och förra året, 2014, hade tre miljarder människor tillgång till internet 

(http://www.internetstatistik.se). I och med webbteknikens utveckling har arbetet med, och 

intresset för, att ljudlägga webbapplikationer ökat. Sökmotorer tillåter användaren att söka 

med sin röst, webbläsare2 erbjuder syntetiska röster som navigerar användaren fram och inom 

sociala medier3 används notifikationsljud4 för att uppmärksamma användaren om nya 

händelser.  

 

Denna undersökning kommer i stor utsträckning att använda begreppet ljudwebb. Ett begrepp 

vilket kan jämföras med ljudfilmen som fick sitt namn i och med övergången från stumfilm 



till ett medvetet arbete med ljud till rörlig bild (Dykhoff, 2002). Ljudwebben används i denna 

undersökning för att undvika att fastna i en representation av webben som ett tyst fenomen. 

För att tackla frågan om ljudwebbens existens och utvecklingsmöjligheter i ett bredare 

perspektiv avser denna undersökning att utsätta begreppet för ett filosofiskt test.  

 

Ljudlagda webbapplikationer är fortfarande ett queer-fenomen. Ett fenomen som sticker ut 

mot andra webbsidor och som tillfälligt bryter användarens känsla av orientering. De är en 

minoritet gentemot de tysta webbapplikationerna. Därför ämnar denna undersökning att 

genom modern teknik för ljudhantering inom webben gestalta känslor av orientering och 

desorientering.  

 
2.2 Frågeställning 
Hur kan fenomenet ljudwebb gestalta tillstånden orientering och desorientering? 
 

2.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att utforska modern webbteknik för ljudhantering samt vilken 

roll ljud kan ha i relation till användarens upplevelse på webben. Detta genom att använda 

filosofiska begreppen fenomen, orientering och desorientering för att kunna se ljudwebbens 

möjligheter ur ett större perspektiv. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som ämnar att ge en djupare förståelse av 

undersökningens område. Avsnitt 3.1 Agential Realism & Queer Fenomenologi är en 

fördjupning av undersökningens filosofiska perspektiv. Avsnitt 3.2 Ljudwebb undersöker 

tekniska möjligheten att integrera ljud på webben, efterfrågan av ljud på webben och hörselns 

egenskaper. 

 

3.1 Agential Realism & Queer Fenomenologi 
I denna undersökning grundar sig begreppet fenomen på Niels Bohr och Edmund Husserls 

filosofier främst genom nutida efterträdare som Karen Barad och Sara Ahmed. I Karen Barads 

(2007) bok Meeting the Universe Halfway berättar hon om den danske fysikern Niels Bohr 

vars tankar inspirerade henne att ta fram sin filosofi Agential Realism. Bohr som var aktiv 

under början av 1900-talet ifrågasatte den klassiska vetenskapliga synen av att det som 

observeras och utrustningen som observerar skulle befinna sig i olika världar. Han använde 

sig därför av termen fenomen för att förklara att interaktionen mellan det som observeras och 

utrustningen tillsammans skapar helheten - fenomenet. 

 

Barad spann vidare på Bohrs fenomen. Till skillnad från Bohr anser Barad att det inte bara är 

utrustningen som används vid ett experiment som bör tas med i beräkningen, även personen 

som utför experimentet är delaktig i det fenomen som skapas vid interaktionen som uppstår i 

experimentet. För att etablera tanken om att vi människor också är en del av fenomen har hon 

tagit fram begreppet intra-aktion vilket ersätter interaktion. Enligt Barad förutsätter 

interaktion att fenomen existerar före sitt möte där de blandas i skapandet av ett nytt fenomen. 

Barads intra-aktion menar att inget existerar före dess intra-aktiva tillblivelse. Bilen som är 

slarvigt parkerad längs med vägen, brevbäraren som i rask takt promenerar förbi och vinden 

som leker med flaggan på flaggstångens topp. Inget av dessa fenomen existerar före sitt intra-

aktiva konstruerande. De materialiseras hela tiden vid varje intra-aktion och får då sina 

tillfälliga avgränsningar och karaktärsdrag. 

  

Since individually determinate enteties do not exist, measurments do not emerge an 

interaction between separate enteties; rather, determinate enteties emerge from their 

intra-action. I introduce the term ”intra-action” in recognition of their ontological 

inseparability, in contrast to the usual ”interaction,” which relies on a metaphysics of 



individualism (in particular, the prior existence of separately determinate enteties). A 

phenomenon is a specific intra-action of an ”object” and the ”measuring agencies”; 

the object and the measuring agencies emerge from, rather than precede, the intra-

action that produces them (Barad, 2007, s. 128). 

 

Med förklaringen att den ständiga intra-aktionen hela tiden rekonstruerar fenomen vill Barad 

få forskningsvärlden att sluta använda representationer. Representationer beskriver fenomen 

som absoluta och unika sanningar uppbyggda helt oberoende av varandra. Detta gör att vi tar 

en del kunskap för givet och riskerar att missa underliggande lärdomar. Barads kritik mot 

representationer återfinns också inom fenomenologin. Den moderna fenomenologin 

härstammar från början av 1900 talet i och med den tyske matematikern och filosofen 

Edmund Husserls arbete (Giorgi & Giorgi, 2003). I Leo Kramárs (2013) översättning av 

filosofen Jan Patočkas analys av Husserl så beskrivs hans fenomenologi som en filosofi som 

anser att sann kunskap kan tillgodogöras i ett närvarande tillstånd där vi ser vår omgivning 

och dess fenomen för vad de verkligen är och inte för dess representationer. Sanningen finns 

inte i blott språkliga meningar. Patočka tar upp exemplet med biologins tidigare antagande att 

det endast fanns vita svanar tills plötsligt den svarta svanen upptäcktes. Sanningen står att 

finna i de varseblivningar5 vi tar del av när vi i ett närvarande tillstånd orienterar oss i 

universum. 

 

Den nutida fenomenologen och professorn i ras och kulturella studier Sara Ahmed (2006) har 

analyserat Husserls orientering i sin bok Queer Phenomenology. Hon frågar sig åt vilket håll 

Husserl vänder sig i sin orientering. Om han vänder sig mot vissa fenomen under sitt 

skrivande, vad säger det då om hans fenomenologi? Ahmed tar del av Husserls anteckningar 

där han beskriver hur han orienterar sig i sitt arbetsrum. Hur han först ser skrivbordet som han 

sitter vid och hur han vidare lokaliserar objekt i sin närmaste omgivning. Ahmed beskriver en 

förväntan att en filosofs arbete börjar här vid det egna skrivbordet där pennan och pappret 

ligger redo att skriva på. Detta kännetecknar, enligt Ahmed, en filosof som känner sig 

“hemma” i den omgivning där den bedriver sitt yrke. Detta är något Ahmed kritiserar i 

Husserls fenomenologi. Den yrkar på att vi ska vara närvarande och se allt för vad det 

egentligen är, men detta kräver en viss trygghet, en känsla av att passa in. I och med detta är 

inte Husserls fenomenologi en filosofi kring den fria orienteringen för alla, utan bara för dem 

som har rätt att vara i rummet. Fenomen som inte är välkomna i rummet sticker ut. Ahmed 



beskriver dessa udda fenomen som queer. Det som är queer kan skapa desorientering för den 

aktör som tidigare kände sig hemma och var bekväm i rummet. Ahmed tar med dikten 

Tableau skriven av den afro-amerikanska poeten Countee Cullen från 1928 för att förklara 

desorientering. Tableau beskriver en svart och en vit pojke som unisont går i armkrok. Detta 

leder till att folk i omgivningen slutar med sina sysslor och stirrar på dessa två pojkar som 

utan svårighet har mage att bete sig på detta vis. 

 

Locked arm in arm they cross the way, 

The black boy and the white, 

The golden splendor of the day, 

The sable pride of night. 

From lowered blinds the dark folk stare, 

And here the fair folk talk, 

Indignant that these two should dare 

In unison to walk. 

Oblivious to look and work 

They pass, and see no wonder 

That lightning brilliant as a sword 

Should blaze the path of thunder. 

(Cullen, 1928, refererad i Ahmed, 2006, s. 168).  

 

Ahmed beskriver känslan av desorientation som att marken under ens fötter försvinner. Likt 

sjösjuka då den solida grunden har bytts ut mot havets dynamiska vågor. Känslan av att känna 

sig hemma och förstå sig på sin omvärld är som bortblåst. Ahmed är av uppfattningen att 

desorientering är viktig och att vi kan lära oss av det. Även om världen för en stund vänds upp 

och ner och du tappar fotfästet, vilket i värsta fall kan leda till en långvarig kris, så kommer 

förmodligen känslan av desorientering att passera. Marken under dina fötter återuppstår och 

du hittar tillbaka till fenomen som passar in i din orientering. När du väl återfått en känsla av 

att passa in i din omgivning kan du vara en kunskap rikare. 

 

3.2 Ljudwebb 

Avsnitt 3.2.1 Tekniska möjligheter tar upp hur de tekniska möjligheterna till att arbeta med 

ljud på webben fått en positiv utveckling och drar paralleller mellan denna och utvecklingen 



av filmens teknik på 1930-talet. Avsnitt 3.2.2 Kommersiell efterfrågan presenterar den 

efterfrågan som marknadsföringen uppfattar att konsumenten har på ljud inom webben. 

Avsnitt 3.2.3 Hörselns egenskaper förklarar några av de unika egenskaper vår hörsel har. 

3.2.1  Tekniska möjligheter 

Precis som dagens webb har även fenomenet film varit tyst en gång i tiden, i alla fall 

någorlunda tyst. Klas Dykhoff (2002), ljudläggare och professor vid Dramatiska Institutet, 

sätter dock situationstecken kring ordet “stumfilmstiden” i sin bok Ljudbild eller Synvilla. Det 

har enligt honom aldrig existerat en strikt stumfilmstid. När en film visades på en större 

biograf i staden kunde en hel orkester med ett genomarbetat arrangemang ackompanjera 

filmen. När samma film spelades upp på landsorten kunde det handla om en ensam pianist 

som, beroende på omständigheter och dagsform, ackompanjerade filmen efter bästa förmåga. 

“Regissören hade egentligen mycket liten kontroll över hur filmen lät, och man kan därför 

anta att han eller hon inte ägnade ljudet så stor uppmärksamhet (Dykhoff, 2002, s.17).” 

Tack vare teknikens utveckling gick det, från och med slutet av 1920-talet, att spela upp ljud 

som var helt synkront med bilden. Detta sporrade regissörer som Fritz Lang och Orson Welles 

att börja undersöka de nya möjligheter som öppnat upp sig. Det har dock inte varit en rakt 

uppåtgående framgångskurva från ljudfilmens begynnelse fram till idag när ljud-designer och 

kompositörer belönas med stora priser och bemärkelser. Under den intra-aktiva 

materialiseringen av fenomenet ljudfilm skapades det först en stark desorientering hos vissa. 

Kritiker menade på att “[...] stumfilmen, som på bara 30 år utvecklats till en egen konstart, 

nu förstördes av dialog. Istället för att berätta historierna med bilder och avancerade 

montage, började man plötsligt visa bilder på människor som talade, och valde på så sätt bort 

allt som ansågs vara filmiskt (Dykhoff, 2002, s. 28).” 

 

Möjligheten att arbeta med ljud på webben fanns redan innan de moderna webbteknikernas 

utveckling. Med hjälp av utomstående verktyg som Flash, som applicerats in i 

webbproduktionen, har element som innehållit ljudläggning placerats in i webbapplikationer. 

Dock var detta inte ett optimalt verktyg för mer avancerad ljudläggning av webbapplikationer 

då Flash belastar processorn6 och kräver att användaren har installerat ett insticksprogram7 

innan det kan användas (Smus, 2013). I och med utvecklingen av webbspråk som HTML8 och 

JavaScript9 har läget dock förändrats.  



Undersökningen tog del av flera forskningsartiklar från Stanford Universitys Center for 

Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) som visar på att utvecklingen av 

webbläsare och webbspråk, som HTML och JavaScript, har skapat större möjligheter än 

någonsin till att arbeta med ljud på webben (Borins, 2014; Choi & Berger, 2013). I och med 

lanseringen av HTML5 2007 publicerades även HTML-taggen10 audio (<audio>). 

Audiotaggen ger ett mindre krävande och mer intellektuellt alternativ för uppgifter som direkt 

uppspelning, hantering av olika filformat, uppladdning och repetitioner av ljud än vad de 

tidigare utomstående verktygen gjort (Smus, 2013). 

Samma år som HTML5 lanserades, ägnade musikproducenten Paul Hoffert (2007) ett helt 

kapitel åt musikproduktion mot webben i sin bok Music For New Media. Enligt Hoffert 

kommer det att finnas enorma arbetsmöjligheter för kompositörer inom webben det närmaste 

decenniet. Sedan Google-anställda Chris Rogers publicerade sitt JavaScript-bibliotek Web 

Audio API vid 2011 har ytterligare möjligheter öppnats (Choi & Berger, 2013). Web Audio 

API ger utvecklare möjlighet att arbeta med ljud på ett lika avancerat plan som inom 

musikmixning med effekter som reverb11, dynamik, panorering12, filter etcetera (Smus, 2013). 

3.2.2  Kommersiell efterfrågan 

Ljudwebben med de tekniska möjligheter som finns idag har börjat behandlas inom den 

akademiska världen och många artiklar som undersökningen tagit del av kring området är 

skrivna under de senaste åren. Däremot har kombinationen av ljud och bild och dess påverkan 

undersökts under en längre tid inom sinnesmarknadsföringen. En bransch som har växt sig 

stark genom att konsumenten allt mer upphört att konsumera av ett fysiskt behov till att 

istället handla för att få en upplevelse (Clement, 2007). Marknadsföringsprofessorn Bertil 

Hultén (2011) diskuterar vikten av multisensoriska upplevelser alltså upplevelser som 

engagerar mer en ett av sinnena - hörsel, syn, smak, känsel och doft – samtidigt. Enligt Hultén 

kan företag använda sig av multisensoriska upplevelser för att skapa extra värde åt kunden 

och, som en effekt av detta, stärka sitt varumärke. 

Beteendevetenskapsdoktorerna Vilnai-Yavets och Rafaeli (2006) skriver i en artikel att ett 

virtuellt servicelandskap är den plats där en kund möter ett företag eller organisation på 

webben. I en annan artikel skriven av Parsons & Conroy(2006) där de undersöker kunders 

önskemål om ett virtuellt servicelandskap dras slutsatsen att konsumenten skulle uppskatta 

sensorisk stimulans när de besöker en nätbutik, vilket majoriteten av företagen inte matchar i 



nuläget. Detta är överraskande då det kan bidra till möjligheten att differentiera sig från 

konkurrenterna, vilket är en av marknadsföringens grundpelare (Schmitt, 2003). 

Att arbeta med ljud som en del inom marknadsföringen har företag sedan länge sysslat med 

enligt Hultén et al. (2011). Fei-Fei Cheng, Chin-Shan Wu och David C. Yen (2009) som 

forskat om beteende på webben menar på att musik och ljud inom marknadsföring påverkar 

kundens känslor och beteende. Cheng et al.(2009) tar upp atmosfären i nätbutiker och dess 

känslomässiga påverkan på kunden. Enligt dem är det svårt att applicera sinnena känsel, smak 

och lukt i det virtuella-servicelandskapet. Istället bör fokus ligga på att kombinera synen och 

hörseln och genom dessa förstärka kundens besök i nätbutiken. 

 

3.2.3  Hörselns egenskaper 

Denna undersökning har hitintills visat forskning som tyder på att tekniken för att arbeta med 

ljud på webben har förbättrats och att en efterfråga till att använda fenomen som ljudwebb 

existerar. Utöver detta finns även forskning som tyder på att många av webbens aktörer skulle 

dra nytta av att applicera ljud på webben. I boken Sinnesmarknadsföring (Hultén, Broweus & 

van Dijk, 2011) skriver de att hörselsinnet kan användas för att förmedla åsikter, argument 

och känslor. Vad är det då med vår hörsel som är så speciellt? 

Hulten et al. (2011) förklarar att hörseln hjälper oss att urskilja vår omgivning och påverkar 

individens psykologiska tillstånd genom att exempelvis bringa lugn och harmoni eller varna 

oss för fara. Vidare anser de att även om begreppen höra och lyssna kompletterar varandra så 

skiljer de sig åt. Vi använder örat för att höra vilket kan ses som en passiv handling, medan vi 

använder hjärtat för att lyssna vilket skapar en aktiv handling. Klas Dykhoff (2002) beskriver 

ett sådant exempel: “ När jag nu skriver detta på min dator hör jag förvisso ljuden från 

hårddisken och fläkten, men jag lyssnar inte på dem. Däremot lyssnar jag på små ljud i 

väggen som skulle kunna vara tecken på att vi har fått möss in i huset (Dykhoff, 2002, s. 59).” 

 

Dykhoff förklarar att vi hör när vi sover och ett foster hör och lär känna igen ljud långt innan 

födsel. Ljud har en stark förmåga att skapa associationer, de har en som han kallar, stor 

associationsyta. Han beskriver en scen som utspelar sig på en strand. Åskådaren ser en 

specifik strand med dess säregna karaktärsdrag. Fast ljudet av stranden, dess vågor, fåglar, 

vindsus påminner samma åskådare om en annan strand. En strand som frambringar minnen av 

en personlig upplevelse eller en plats från det förflutna. Det går inte att förutbestämma ifall 

denna upplevelse skapar en behaglig eller obehaglig orientering för åskådaren. Inom film 



används ljud till stor del för att påverka känslor och leda åskådarens uppmärksamhet genom 

tillstånd av orientation och desorientation.  

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen förklarat fenomenets roll inom filosofierna 

Agential Realism och Queer Fenomenologi. Hur fenomen ständigt rekonstrueras och hur 

denna rekonstruktion påverkar vår sinnesupplevelse. Med hjälp av denna vetskap har sedan 

begreppet ljudwebb analyserats. Vi ser en blommande teknisk revolution inom webbteknikens 

möjligheter att arbeta med ljud. Vi läser om en efterfrågan från konsumenten att få starkare 

sinnesliga upplevelser på webben och enligt forskarna i området är detta lättast att uppnå med 

hjälp av ljud. Slutligen har vi även fördjupat oss i hörseln, dess viktiga egenskaper hos oss 

och dess kopplingar till våra känslor. Denna kunskap visar på möjligheter att uppnå 

undersökningens frågeställning och dess undran om huruvida ljud på webben kan användas 

för att framkalla tillstånd av orientering och desorientering. Nästa kapitel kommer att beskriva 

vilka metoder och verktyg som har använts för att, med hjälp av ljudwebb, gestalta dessa 

tillstånd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Metoder & Verktyg 
 
I Kapitel Metoder & Verktyg presenteras de tillvägagångssätt som använts i den gestaltande 

produktionen för att tolka frågeställningen Hur kan fenomenet ljudwebb gestalta orientering 

och desorientering?. Avsnitt 4.1 Metoder tar upp de teoretiska metoder som legat som grund 

för gestaltningen. I Avsnitt 4.2 Verktyg presenteras de verktyg som använts för att uppfylla de 

krav som frågeställningen och metoderna ställt på produktionen. 

 

4.1 Metoder 
Avsnitt 4.1.1 Filosofi tar upp hur Agential Realism och Queer Fenomenologi har använts för 

att ta fram grundkonceptet kring frågeställning och gestaltning. Avsnitt 4.1.2 Filmljud 

beskriver hur gestaltningen tagit del av teori inom filmljudläggning för att uppnå 

frågeställningens krav på en varierad känsla av orientering och desorientering. Avsnitt 4.1.3 

Material Design beskriver designspråket som gestaltningen använde för sin visuella karaktär. 

 

4.1.1 Filosofi 
Den primära utgångspunkten för detta kandidatarbete har varit att undersöka samspelet mellan 

ljud och webb samt dess utvecklingsmöjligheter. För att undvika ett snävt tankesätt under 

processen togs beslutet att fördjupa kandidatarbetet med någon form av filosofi som 

ytterligare en stödpelare. Intresset hamnade hos Karen Barad (2007) och hennes Agential 

Realism som omvärderar mycket av dagens förutbestämda roller mellan dikotomier13 som 

mänskligt – omänskligt, natur – kultur etcetera. 

 

Det som gjorde starkast intryck i relation till undersökningen är hennes definiering av det 

intra-aktiva fenomenet. I undersökningens kontext ger denna teori en större insikt i den 

pågående rekonstruktionen av webben där ljudet sakta letar sig in. Denna förståelse belyser 

även min roll som forskare och mitt samspel med alla övriga aktörer inom fenomenet. Vi 

rekonstruerar tillsammans det tillfälliga fenomenet. 

 

Queer fenomenologins analys av den klassiska fenomenologins orientering och förklaringen 

till dess motsats, desorientering, har gett arbetet en ny infallsvinkel till gestaltningen och hur 

ljudwebben kan beprövas. Den har påverkat frågeställningen avsevärt och är den största 

anledningen till att undersökningen fördjupar sig i ljud inom film som arbetar mycket med 

ljudets orienterande och desorienterande förmågor. 



 
4.1.2 Filmljud 
Klas Dykhoffs (2002) tekniker och teorier, i hans bok Ljudbild eller Synvilla, har legat som 

grund för Fenomenofonens ljudläggning. Hans tankar och begrepp kommer att dyka upp vid 

upprepade tillfällen i undersökningen. Enligt Dykhoff har ljudet givetvis en mängd olika 

funktioner inom film, varav många går in i varandra. Ljudet kan användas för att leda 

åskådarens uppmärksamhet, exempelvis kan ett obehagligt ljud, som börjar spelas innan 

något oväntat ännu har skett i bild, utlösa en känsla av fara hos åskådaren som genast blir 

uppmärksam. Filmljudet har också i uppgift att betona och bryta rytm. Detta görs genom att ta 

fram en upprepande rytm vilket skapar en känsla av förutsägbarhet hos åskådaren. Genom att 

bryta takten eller ändra hastigheten på tempot kan mottagaren uppleva att den tappar kontroll 

vilket i sin tur kan skapa stress. Med hjälp av funktioner som dessa är tanken att 

undersökningen ska uppnå målet att gestalta orientering och desorientering. 
 
4.1.3 Material Design 

Produktionen använder sig av designspråket Material Design för att ta fram Fenomenofonens 

utseende och rörelser. Material Design är ett designspråk framtaget av Google 

(http://www.google.com/design). Målet med Material Design uttrycker Google på följande 

vis: ”Create a visual language that synthesizes classic principles of good design with the 

innovation and possibility of technology and science .(

http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html).” 

Material Design inspireras av jordens fysiska lagar och har som mål att projicera detta i en 

digital kontext. De digitala element som applikationer består av ska röra sig autentiskt. Ifall en 

knapp blir nedtryckt så ska det även visas visuellt genom att knappen åker ner för att efter 

tryckningen byta riktning igen och återgå till sitt ursprungliga läge. Detta är tänkt att förenkla 

navigeringen och användandet, eftersom gränssnittet14 agerar som vi har erfarenhet av i 

verkligheten. 

Dykhoff (2002) beskriver ur filmens perspektiv att det behöver vara ett samspel mellan bilden 

och ljudet för att ljudet ska fungera i scenen. Om inte scenografen är ljudmedveten läggs 

fokus endast på hur miljöerna ska se ut och inte på hur de ska låta. Är scenografen däremot 

ljudmedveten så appliceras element i scenen som kan ljudläggas exempelvis en fläkt i taket 

eller en brinnande brasa i den öppna spisen. Detta hjälper ljudläggaren att etablera olika ljud i 

miljön, och när det väl är gjort behöver vi inte se de här sakerna igen, utan vi “ser” dem när vi 



hör dem. Med Material Design får alltså produktionen även en möjlighet att ljudlägga bilden 

genom dess visuella rörelser vid interaktion. Det är en bra grund att stå på när mer abstrakt 

ljudläggning ska skapas till Fenomenofonens toner. 

4.2 Verktyg 
Avsnitt 4.2.1 Ljuddagboken tar upp det kreativa verktyg som använts under produktionsfasen. 

Avsnitt 4.2.2 Visuell gestaltning beskriver verktyg som använts för den grafiska 

produktionen. Avsnitt 4.2.3 Ljudverktyg beskriver de verktyg som använts till gestaltningens 

ljudproduktion. 
 
4.2.1 Ljuddagboken 

Undersökningens filosofiska val kräver att de verktyg som används till att utveckla idén 

bakom Fenomenofonen förespråkar närvaro och undviker representationer. För att uppnå 

detta använde sig undersökningen av en ljuddagbok. Idén med ljuddagboken kommer från 

den kanadensiske kompositören R. Murray Schafers (1992) bok Ljudbildning. Boken 

innehåller hundra olika övningar med syfte att göra läsaren mer närvarande i sin dagliga 

orientering kring fenomenet ljud. Övningen kring ljuddagboken handlar om att dagligen 

skriva om reflektioner kring ljud. Schafer ger några exempel på vad ljuddagbokens 

reflektioner kan innehålla: Vilket var det första ljudet du hörde idag? Vilket var det sista?, 

Beskriv en ljudupplevelse som fick dig att reagera. Detta ger en möjlighet att reflektera över 

den egna orienteringen och ger utrymme för tankar kring orsakerna som ligger bakom när en 

större eller mindre känsla av desorientering uppstår. Dock har denna undersökning inte 

slaviskt följt de riktlinjer som Schafer presenterar. Utöver olika ljudupplevelser har allmänna 

reflektioner under processens gång samt tankar kring visuell gestaltning även beskrivits i 

ljuddagboken. 

 

 

Bild 1 - Ljuddagboken 



 
Jag tänkte på klockan i rummet där jag sover. Mäktigt hårt ljud. Klockor kan vara väldigt 

auktoritära. Sovrummet i sig är ganska stort och kalt och innehåller mycket rumsklang. Jag 

har alltid i musikproduktioner tidigare använt rumsklanger för skapa distans från ljudet, men 

i detta fall gav det klockan och dess tickande en större kropp. (Ljuddagboken, 8 april, 

Sævarland, Reykjavik). 

 

För att underlätta arbetet med att hitta rätt ljudkällor till produktionen har även övriga utvalda 

övningar ur Ljudbild använts och nedtecknats eller sammanfattats i ljuddagboken. Det har 

handlat om övningar som att skriva upp vackra ljud som härstammar från mindre attraktiva 

fenomen eller ta en promenad och uppmärksamma omgivningens ljudbild etcetera. 

 

Under promenaden gick vi förbi en byggarbetsplats där en stor maskin höll på att borra i 

lavaberget. Ljudet som uppstod av detta var starkt och öronbedövande men samtidigt väldigt 

vackert.(Ljuddagboken, 31 mars, Norðurbakki, Hafnarfjörður). 

 

Enligt Dykhoff är det viktigt att experimentera och sträva efter att överraska sig själv när man 

tar fram ljud till produktioner. Liksom för Barad är det viktigt för honom att ljudläggaren inte 

faller in i tidigare representationer av hur fenomen låter. Han har inga absoluta svar på hur 

detta ska uppnås utan uppmanar ljudläggaren att alltid ha öronen med sig och vara 

uppmärksam på ljuden i sin omgivning något som ljuddagboken verkligen varit till stor hjälp 

med. 

4.2.2 Visuell gestaltning 
Med Material Design som designteori och ljuddagboken som kreativt verktyg tog 

undersökningen fram en visuell struktur till Fenomenofonen. 
 

 
 
Bild 2 – tidig skiss av Fenomenofonen från ljuddagboken 



Vikten i Fenomenofonen ligger på ljudet. För att det största fokuset skulle kunna riktas mot 

ljudet har ett front-end ramverk15 använts för den visuella delen av applikationen, något som 

har förkortat arbetstiden med den visuella designen. Ramverket som har använts heter 

Polymer vilket arbetar med Googles principer kring Material Design (https://www.polymer-

project.org). Dess stora utbud av olika element som knappar, ikoner och dialogrutor, och 

ramverkets förprogrammerade animationer till dess elements rörelser, har gett 

Fenomenofonen en visuell kropp och samtidigt uppmuntrat till ljudläggning. 

 

En annan intressant detalj med Polymer är att dess vision är att radikalt förändra hur 

webbapplikationer produceras. Med polymer kan användaren skapa egna HTML-

komponenter likt objekt inom objektorienterad programmering. Dessa komponenter skapas i 

individuella dokument där de även kan tilldelas utseende och funktion. Därefter kan de 

importeras in i huvuddokumentet och sedan användas som vanliga html-taggar med sitt 

specifika namn, vilket minimerar mängden kod och upprepningar. Själva beskriver 

arbetsgruppen bakom ramverket Polymer på följande vis:  

 

”Polymer is a pioneering library that makes it faster and easier than ever before to build 

beautiful applications on the web. Polymer is built on top of a set of powerful new web 

platform primitives called Web Components. Web Components bring unprecedented 

composability, interoperability, and consumability to the web platform. The result is a 

monumental increase in developer productivity.(

https://www.polymer-project.org/0.5/resources/faq.html)” 
 
4.2.3 Ljudverktyg 
 
Undersökningen har arbetat på olika sätt för att ta fram de ljud som Fenomenofonen 

använder. Dykhoff (2002) uppmuntrar ljuddesignern till att både spela in ljud själv och 

använda sig av ljudbibliotek för att ta fram ljud till sin produktion. Undersökningens egna 

inspelningar har skett successivt på olika platser under produktionens gång. För att ta upp 

ljuden har undersökningen använt en portabel mikrofon som kan drivas på batteri och 

erbjuder både egna inbyggda mikrofoner samt möjlighet att koppla in externa mikrofoner. 

 

Jag sitter vid fågeltornet och spelar in atmosfärsljud. Det är soligt och varmt och 

försommaren börjar ge sig tillkänna. Det är så vackert när fåglarna sjunger sin vårserenad 



medan den milda vinden smeker min kind. Jag ska ta tillvara på detta 

ögonblick.(Ljuddagboken, 21 april, Fågeltornet, Karlshamn). 

 

Mestadels har dock ljudbibliotek använts i produktionen. Dykhoff uppmanar ljudläggare att 

leta igenom ljudarkiv efter passande ljud och menar att det är ett bra sätt att överraska sig 

själv och hitta oväntade ljudkällor. Dessa kan användas i sin helhet eller som beståndsdel i ett 

ljud. Ljudbiblioteket som främst använts i gestaltningen är Soundsnap vilket är ett webbaserat 

ljudbibliotek som erbjuder en otrolig mängd varierande ljud genom sin prenumerationstjänst 

(http://www.soundsnap.com). Ljudkällorna håller hög kvalité vilket har gett Soundsnap stora 

kunder som BBC, Microsoft och Sony för att bara nämna några. 

För att programmera in och hantera ljuden i Fenomenofonen har Web Audio API använts. 

Web Audio API är, som tidigare beskrivits, ett JavaScript bibliotek som kan användas för att 

hantera ljud på webben. Google-anställda programmeraren Boris Smus (2013) har skrivit en 

bok med titeln Web Audio API som denna undersökning tagit del av för ytterligare förståelse 

kring biblioteket. Med hjälp av Web Audio API kan ljud laddas och spelas upp. Web Audio 

API erbjuder även möjligheter att bearbeta ljudkällorna. Likt en sequencer16 som används i 

ljudproduktion erbjuder Web Audio API mixningsverktyg som equalizer17 och 

kompressorer18 samt verktyg för olika effekter och rumsklanger. Utöver filmljudets 

funktioner ger dessa effekter större möjligheter att gestalta orientering och desorientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultat & Diskussion 

I kapitel Resultat & Diskussion presenteras resultatet av den gestaltande produktionen som 

utgått från att tolka frågeställningen - Hur kan fenomenet ljudwebb gestalta orientering och 

desorientering?. Denna följs av en reflektion kring undersökningen och dess olika lärdomar. 

Avsnitt 5.1 Fenomenofonen beskriver hur den slutgiltiga gestaltningen blev, vad den uttrycker 

och dess framtida utvecklingsmöjligheter. Avsnitt 5.2 Tankar om filosofin är en reflektion av 

de tankar som uppstått kring filosofin som använts under arbetets gång. Avsnitt 5.3 

Potentiella faror diskuterar de negativa konsekvenser som ljudwebben kan komma att ha på 

samhället. Avsnitt 5.4 Ljudwebbens framtid diskuterar hur ljudwebbens framtid kan komma 

att se ut. Avsnitt 5.5 Avslutande tankar tar upp författarens personliga tankar angående 

undersökningen. 

5.1 Fenomenofonen 
Fenomenofonen är en ljudinstallation vars syfte är att visa på möjligheterna som finns i att 

arbeta med ljud på webben utan insticks program som exempelvis Flash. Den primära 

målgruppen är webbprogrammerare med intresse för ljudwebb. Den sekundära målgruppen är 

personer med intresse för feministisk teknovetenskap och begrepp inom Agential Realism och 

Queer-fenomenologi. 

 

Fenomenofonen är uppbyggd av sexton tangenter innehållandes separata ljudkällor. När en 

tangent trycks ner ändras den grafiska ikonen på tangenten och dess ljudkälla spelas upp. När 

samma tangent trycks ner en andra gång återkommer den första ikonen och ljudkällan 

stoppas. 

 

 
Bild 3 – Fenomenofonen, den andra tangenten högst upp åt vänster är påslagen 



 
 

Under varje tangent finns en mindre knapp som leder till en mixningspanel. Med 

mixningspanelen kan varje ljud rekonstrueras med hjälp av verktyg som påverkar styrka, 

dynamik och effekter.  
 

 
Bild 4 – Fenomenofonen, mixningspanelen 
 

 

Fenomenofonen visar hur intra-aktionen av fenomen agerar. Beroende på vem som intra-

agerar med Fenomenofonen och de omständigheter som uppstår blir ljudet och känslan unik. 

Den är byggd för att vara så lös i tyglarna som möjligt vilket gör att intra-aktionen, i mitt 

tycke, både kan skapa desorienterande Queer-fenomen och orienterande behagliga fenomen. 

Vad som gör att en ljudatmosfär kan uppfattas som ett Queer-fenomen beror på olika saker 

som geografisk plats, kulturell-sociala kontexter, konventioner etcetera. Ett museum, där 

besökaren är beredd på att bli känslomässigt påverkad, kan ha hög toleransen till udda 

atmosfärer medan exempelvis en matbutik, där kunden önskar förutsägbarhet och där av inte 

är lika förberedd på udda inslag, kan ha lägre tolerans för Queer-fenomen. Dock beror det i 

slutändan på den unika individens personlighet och den tillfälliga sinnesstämningen ifall 

fenomenet uppfattas som queer eller inte. Det som en person kan uppfatta som orienterande 

kan vara desorienterande för en annan. 

 

Utöver den atmosfärliknande ljudbilden som Fenomenofonen generar så är de visuella 

händelser, som knapptryckningar och animationer, ljudlagda för att ge användaren bekräftelse 

på sitt agerande. Ljuden är subtila och tar inte för mycket plats vilket även noteras av Dykhoff 



(2002)  då detta skapar en positiv dynamik. Enkla ljud som syns i bild ger utrymme till dem 

ljud som sker utanför bild att vara mer abstrakta och ta mer plats. 

 

Det finns många utvecklingsmöjligheter till Fenomenofonen. Det skulle vara intressant att 

koppla in den inbyggda mikrofonen som dator och mobil erbjuder för att kommunicera och 

navigera i Fenomenofonen. Ytterligare skulle användaren kunna ladda upp egna ljud till 

Fenomenofonens tangenter. Användaren skulle kunna spara sin session för att ha möjlighet att 

återkomma senare eller för att ladda ner sin atmosfär som ljudfil. En annan 

utvecklingsmöjlighet som skulle vara väldigt intressant för undersökningens syfte vore att 

programmera en slumpfunktion som slumpar vilka ljud Fenomenofonens tangenter spelar 

upp. Dessa ljud skulle även kunna bytas ut varje gång användaren stoppar en tangents 

ljudkälla. Detta skulle kunna leda till att användaren aldrig kan lära sig systemet fullt ut och 

vara helt säker på vad som väntar vid nästa nedtryckning vilket underlättar möjligheten att 

skapa en känsla av desorientering. 

 

5.2 Tankar om filosofin 
Efter ett intra-aktivt möte mellan Agential Realism och Queer fenomenologi med begreppet 

fenomen som gemensam nämnare har undersökningens frågeställningen tagits fram. Frågan 

varför inte enbart en av filosofierna användes eller varför inte de sammanfördes till ett 

gemensamt namn, exempelvis Fenomenologi, har ställts under processens gång. Detta är ett 

beslut som tagits med anledningen av att Karen Barad (2007) specifikt skriver i Meeting the 

universe halfway att hennes fenomen inte i första hand är kopplat till fenomenologins 

närvarande orientering utan till Niels Bohrs vision av fenomen inom fysiken. Däremot visar 

dessa två filosofier många likheter som att undvika representationer, ifrågasätta objektivitet 

och främst att just ordet fenomen fått en central plats. 

Niels Bohr och Edmund Husserl var båda aktiva under förra seklets första hälft och vid 

närmare eftertanke var de relativt nära varandra geografiskt med sina danska respektive tyska 

nationaliteter. Det är mycket möjligt att deras vilja att öppna upp vetenskapen och ifrågasätta 

begrepp som objektivitet och dylikt var en trend i regionen under deras samtid. Detta under en 

tid som vi idag ofta påminns om för sitt homogena tankesätt som tillslut utlöstes i fascism och 

nazism. Husserl var något äldre än Bohr och gick bort året innan nazisterna tågade in i Polen, 

men hann ändå uppleva diskrimineringen som i slutändan nådde ofattbara höjder. Han 

förbjöds att fortsätta sitt arbete och fick inte längre lära ut på grund av sin judiska härkomst 



(Ahmed, 2006). På så vis fick Edmund Husserl också känna på den desorientering som Sarah 

Ahmed diskuterar. Niels Bohr som fortfarande var aktiv och hade ett forskningscentrum i 

Köpenhamn blev på grund av sitt judiska påbrå tillslut tvungen att fly Danmark 1943 (Barad, 

2007). 

Dagens medieteknik och feministisk teknovetenskap påminner mycket om förra seklets 

fenomeninriktade vetenskaper. Det går även att se Karen Barad och Sara Ahmed som 

efterträdare till Bohr respektive Husserl. I en mer global värld som dagens har de inte behövt 

samverka lika nära varandra geografiskt. De har fortfarande kunnat ta del av samma tankar 

och verkat i samma vetenskapliga kontext. En annan likhet är att det, då som nu, även 

existerar en mer nationalistisk och homogen mentalitet i det europeiska samhället som växer 

sig starkare för varje år. Saker ser ut som de gör pga. den ständiga intra-aktionen som skapar 

fenomenet och dess tillfälliga gränser, regler och tankar. Allting bryts hela tiden ner och 

rekonstrueras! Det går inte att förändra fenomenet universum helt själv, men det går alltid att 

ta vara på sin tillfälliga möjlighet till handling. Allt påverkas av allt annat i denna ständigt 

bubblande, svallande kreativitet som inte kan fasthållas eller stoppas. 

5.3 Potentiella faror 
 
Det går att se ljudwebben som ett queer-fenomen som fortfarande inte fått den fullständiga 

rätten att känna sig hemma inom webbens rum. Men i och med de experiment som nyfikna 

aktörer utövar så sker det en ständig utveckling av ljudwebben. Det kan vara ofrånkomligt att 

ljudet tar sig in i webben. Ljud har förmåga att påverka, som redan diskuterats, med dess 

möjlighet att nå användarens känslor (Hultén et al., 2011). Dessutom har hörseln viktiga 

egenskaper som kan användas för att navigera och fånga uppmärksamhet som det visuella 

saknar. Dykhoff (2002) tar upp ett bra exempel på detta när han nämner att vårt synfält är 

begränsat vilket gör att vi ser cirka 90 grader framåt, medan ljud kan uppfattas från alla 

riktningar. Med allra största sannolikhet kommer vi se att ljudet får en större roll inom 

webbproduktion i framtiden. 

 

Innan vi fortsätter att diskutera ljudwebbens potentiella framtid bör vi dock stanna upp och 

reflektera kring de mindre positiva sidorna av ljudwebbens påverkan. Låt oss till en början 

åka tillbaka till Danmark i början av 1940-talet där Bohr kämpade för att behålla sin vardag i 

Köpenhamn. Bohrs yngre kollega och skyddsling Werner Heisenberg hade tagit nazisternas 



parti vilket hade skapat en spricka mellan vännerna. I sin bok fördjupar Barad (2007) läsaren i 

deras relation när hon kritiserar pjäsen Copenhagen. Pjäsen skildrar när Heisenberg åkte för 

att besöka Bohr i det tyskockuperade Köpenhamn i september 1941. Varför besöket ägde rum 

är oklart; kanske ville Heisenberg varna Bohr för något; kanske var det en ren nöjesresa; 

kanske ville Heisenberg, som under den perioden var huvudansvarig i Tysklands 

vetenskapliga projekt att ta fram atombomben, ha några råd; Kanske ville han avråda Bohr 

från att gå till de allierade och deras atomvapensprojekt. I pjäsen föreslås det sistnämnda 

vilket Barad tvivlar på trovärdigheten till. Hur det än var så flydde Bohr tillslut och var även 

delaktig i Manhattanprojektet som tog fram de allierades atomvapen. 

 

Även om det föregående stycket kan framstå som en dramatisk inledning till att ta upp farorna 

med ljudwebben så är det ett viktigt inslag i diskussionen. Vetenskap och forskning bör alltid 

ifrågasättas och inte ses som totala sanningar. Dagens teknik kan användas för att skapa större 

trygghet i samhället. Vi kan lättare nå varandra genom mobiltelefoner för att höra att allt är 

under kontroll. Det finns kameror som tar upp film vid oroliga platser vilka kan minimera 

hotfulla situationer etcetera. Men detta säkerhetssamhälle kan även ses som 

integritetsberövande. För varje år som går, varje teknologiskt framsteg som görs blir det 

lättare och lättare att kontrollera samhället genom övervakning. Det behöver inte vara så att 

detta skulle ske i praktiken, men det går att leka med tanken. Mobilers mikrofoner skulle 

kunna användas för att avlyssna, datorns kamera skulle kunna användas för att se och 

webbens information skulle kunna användas för att avläsa. Det är svårt att säga vad just 

ytterligare teknik inom ljudwebb skulle kunna leda till för kontrollskapande 

användningsområden. Kanske kommer det att erbjudas tjänster där ens röst exempelvis 

fungerar som navigeringsinstrument. På sätt skulle din röst kunna lagras och avläsas i värsta 

fall manipuleras i ett negativt syfte. 
 
Utöver sådana spekulationer om det mänskliga kontrollbehovets risker så finns det även risk 

för negativ psykologisk påverkan av ljudwebb. Föreställ dig att du sitter på bussen djupt 

uppslukad av tankar kring vardagliga sysslor. Plötsligt hörs en mobilsignal som är lik din 

egen och du slits tillfälligt ur dina tankar. En form av desorientering sker innan du hinner få 

kontroll över omständigheterna och antingen svarar eller upptäcker att en medresenär tar fram 

sin mobil och svarar. Dykhoff (2002) diskuterar det nersmutsade ljudlandskapet och drar 

paralleller till vårt visuella landskap som är överrepresenterat i dagens samhälle. Vi har skapat 

en sorts vana och orientering kring ringsignaler i dagens samhälle och i och med ljudwebben 



kommer vårt dagliga ljudlandskap att bli ännu mer påverkat. Det är ännu oklart hur vi 

kommer orientera oss kring detta. Vem vet, i framtiden kanske det kommer att skrivas poesi 

om den underbara tid då webben var tyst och alla var fria. 
 

5.4 Ljudwebbens framtid 
Paul Hofferts (2007) tankar kring musikproduktioner för webben nämndes redan tidigare i 

undersökningen. Hans tankar kring en musiklagd webb i framtiden förstärks av forskare inom 

sinnesmarknadsföring som specifikt ser potential inom webbhandel. I framtiden har 

förmodligen de flesta företag någon form av musik i deras virtuella servicelandskap likt i den 

fysiska världen där företag använder sig av detta för att närma sig kunden på ett personligt 

plan och bygga på sitt varumärke (Ha, Kwon & Lennon, 2007). Differentiering är som 

tidigare berättats positivt i ett marknadsföringssyfte (Schmitt, 2003). När någon webb-butik 

har provat att använda musik med framgång, är det sannolikt att konkurrenterna snabbt tar 

efter trenden. 

 

Men det är antagligen inte bara musik som ska in på applikationerna. I framtiden kommer det 

förmodligen fortfarande att existera bankapplikationer, och informationsplatser på webben. 

Även om sådana applikationer också skulle kunna implementera musik så kommer den med 

största sannolikhet inte ta lika mycket plats som i en klädesbutik då dessa applikationer 

förväntas ha en mer ordningsam struktur. Men subtila effektljud vid användarintegration och 

när användarens uppmärksamhet behöver påkallas kan förstärka deras användarvänlighet och 

varumärke. Troligen kommer sådana applikationer även att använda sig av dialog som 

komplement till långa textstycken eller för navigering.  

 

Hoffert (2007) förutspår stora jobbmöjligheter för kompositörer och ljudläggare. Han menar 

att det inte bara är de nya applikationerna som ska ljudläggas utan även de gamla vilket 

markant utökar jobbmöjligheterna. Det är dock inte säkert att alla ljudläggare och 

kompositörer som kommer att arbeta inom webben förstår sig på webbprogrammering. Detta 

kommer att kräva nya moment inom webbutvecklingen. Precis som Dykhoff (2002) beskriver 

hur regissören och klipparen, som ofta redan arbetat med filmen i flera månader innan 

ljudläggaren kopplas in, berättar sina visioner och svarar på ljudläggarens frågor i en 

ljudgenomgång så kommer programmerare, projektledare och ljudläggare att behöva hålla en 

bra kommunikation för att arbetet ska bli fruktsamt. Dock är det enligt Hoffert (2007) bättre 

ifall kompositören förstår sig på tekniken både för att det kräver mindre yttre resurser och för 



att den då har större förståelse av ljudverkens möjligheter och begränsningar. Vissa 

webbyråer och liknande företag kommer förmodligen även att anställa ljudprogrammerare på 

heltid. Med hänsyn till detta bör webbprogrammering läras ut eller kunna väljas till i 

utbildningen för ljuddesigners och kompositörer. 

 

Hur blir det då med webbens möjligheter att medvetet arbeta med ljudets desorientering? 

I modern film arbetar man väldigt mycket med desorientering. Som sinnesmarknadsföringen 

bekräftat är differentiering viktigt och även om det är lätt att differentiera sig bara genom att 

använda ljud i dagens webb kommer kraven att bli högre när det har blivit standard med 

ljudwebb. Då får ljudwebben större utrymme till utveckling och det kommer förmodligen att 

arbetas mer med medveten desorientation för att sticka ut och skapa intresse hos kunden. Det 

går att uppnå stark effekt endast med visuella element, men integreras ljud till applikationen 

kommer effekten att mångdubblas (Hultén et al., 2011). Dykhoff (2002) menar att ljudet har 

en tvetydighet som bilden saknar, och detta gäller det att lära sig att utnyttja. Att vi slutar 

handla enbart på grund av fysiska behov och istället söker kundupplevelser behöver inte 

betyda att ljudet endast ska skapa en känsla av trygghet utan desorientation är i allra högsta 

grad en upplevelse. När något är nytt och ovant är det spännande och intressant och därför bör 

det gå att även arbeta med ljud på ett desorienterande sätt inom webben i framtiden. 

 

5.5 Avslutande tankar 
Detta arbete har analyserat vad Karen Barad (2007) menar när hon skriver att forskaren är en 

del av fenomenet den observerar. Denna undersökning har inte producerats av mig som 

auktoritär och utomstående forskare utan jag har själv rekonstruerats av arbetet. Att nämna 

alla personer, känslor, toaletter, väder, tågbiljetter, pennor, binära koder och 

internetanslutningar vågar jag mig inte på i rädsla av att glömma något eller någon. Därför 

måste jag passa på att tacka allt och alla som varit med att konstruera denna undersökning.  

 

Under kandidatarbetets process har en del personer uttryckt sitt tvivel till forskningsområdet 

med olika argument. Det finns personer som trivs med webben som ett tyst fenomen där de 

söker information, och det finns de som menar att det har gjorts försök förut som misslyckats 

och mest skapat irritation. Jag förstår dessa argument i mångt och mycket. Jag kan inte själv 

påstå att jag kommer njuta av ett mer påverkat ljudlandskap i min vardag. Men samtidigt har 

jag en vision och tro till att många vackra fenomen skulle kunna se dagens ljus genom en mer 



ljudlagd webb. Ljud har så magiska krafter och skulle kunna användas positivt för att berika 

mänsklighetens kultur och dess möjligheter att utrycka sig.  

 

Barad (2007) har fått mig förstå att webben inte är ett förhistoriskt objekt som ser ut som det 

alltid har gjort och alltid kommer att göra. Själv har jag blivit mer uppmärksam på, och sett 

fler möjligheter till, ljudläggning inom webben tack vare denna undersökning. Detta beror 

självklart på många saker. Material Design och liknande designspråk börjar få makt, något 

som jag tror sker mycket i och med starka pådrivande aktioner från Google. 

 

Dock tror jag även att mitt arbete med de olika filosofierna kring fenomen och de närvarande 

reflektionerna, i ljuddagboken, gjort mig mer uppmärksam på min omgivning och allt det 

magiska som ständigt uppstår runtomkring oss. Därför går det inte att säga något absolut om 

webben då den är under ständig förändring. Ljudet har lyckats och misslyckats med att bli en 

stark komponent inom fenomenet webben. Möjligheter sitter inte stilla. Allt kan hända. 

Orientering är också ett fenomen som är under ständig förändring och rekonstruering. Det 

som är desorienterande idag kan vara orienterande imorgon. 

 

Vad roligt att se att du funnit arbetet så intressant så att du nått ända hit. Det har varit en ära 

att utföra denna undersökning.  

Fenomenofonen säger tack. Författaren säger tack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordlista 
 
1. Applikationer = en typ av datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. 

2. Webbläsare = Webbläsare är program som tolkar och återger kodade dokument.  

3. Sociala medier = Applikationer med vars hjälp människor kan interagera i sociala nätverk.  

4. Notifikationsljud = Ljud som uppmärksammar användaren om en ny händelse. 

5. Varseblivning = Psykologisk term, avser nervimpulsernas intryck av sinnenslig stimuli.  

6. Processor = Den enhet som exekverar (utför) program i en dator.  

7. Insticksprogram = Datorprogram som inte körs fristående utan behöver utomstående hjälp.  

8. HTML = Det märkspråk för hypertext som webbapplikationer är skrivna i. 

9. JavaScript = Ett dynamiskt skriptspråk som används för webbapplikationers funktioner.  

10. Html-tagg = Talar om för webbläsaren vilken information som ska presenteras. 

11. Reverb = En effekt inom ljudtekniken som skapar en simulering av ett rums efterklang.  

12. Panorering = Används i flerkanalig ljudteknik för att lägga ett ljud olika starkt i högtalare.  

13. Dikotomier = Uppdelning av en helhet i två icke överlappade delar.  

14. Gränssnitt = Den del av applikationen som visas på skärmen för användaren.  

15. Front-end ramverk = en uppsättning tjänster/regler för applikationens visuella element 

16. Sequencer = ett verktyg inom ljudproduktion för modulering/kontroll av ljudinformation 

17. Equalizer = Ett ljudtekniskt verktyg som kan ändra volymen i utvalda frekvensområden. 

18. Kompressor = Ett ljudbearbetningsverktyg för att trycka ihop en ljudsignals nivåer.  
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