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Abstrakt 
Det finns ljud som är på väg att försvinna i takt med teknologins utveckling. Dagens ungdomar har 

aldrig hört ljud från den äldre teknologin, som den äldre generationen har fått växa upp med såsom 

skrivmaskinen, modemet m.m. Dessa produkter gav ifrån sig ett speciellt ljud som numera inte hörs 

lika mycket idag. Men vad händer när tekniken utvecklas till den grad att ljud blir en 

säkerhetsfråga? Förutom teknikljud finns det ljud från förhistoriska och nyligen utdöda djur som 

forskare har lyckats återskapa genom studier av kvarlevornas anatomi. Idag är dessa djurs ättlingar 

också på väg att försvinna på grund av människans destruktiva handlingar som skövling av skogar 

och förorening av hav. Hur kommer skogarna och haven låta när djurlivet försvinner därifrån? Vad 

säger det oss om ekosystemets hälsa? 

Detta kandidatarbete handlar om att finna både utdöende och utdöda ljud och implementera 

dem i en stad, där man kan få ta del av gamla och utdöda ljud som antingen ingen eller väldigt 

få har hört. Genom tidigare forskning, fältarbete och ljudbearbetning har jag försökt besvara 

den produktiva frågan: Hur kan man skapa en ljudmiljö med utdöende och utdöda ljud i 

digitala medier? Utifrån denna frågeställning har jag även undersökt: Hur påverkas vi och vårt 

samhälle vi lever i av saknaden av ljud? 

Nyckelord: ljudekologi, ljuddesign, teknik, historia, level design 

Abstract 
There are sounds that are about to disappear as technology develops. Today's youth have 

never heard sounds from the older technology that the older generation has grown up with 

such as the typewriter, the modem etc. These products emitted a special sound which now are 

not heard as much today. But what happens when technology evolves so much that sound 

becomes a safety issue? Aside to technology sound, there are sounds from prehistoric and 

recently extinct animals that scientists have succeeded in reviving through studying the 

remains anatomy. And today, these animal's decedents are also disappearing due to man's 

destructive actions that devastates forests and pollutes oceans. How will the forests and the 

oceans sound like when the animal life disappears? What does that tell us about the health of 

the ecosystem? 

This Bachelor thesis project is about to find both dying and extinct sounds and implement 

them in a city where you can take part of old and extinct sounds that either no one or very few 

have heard. Through previous research I've tried to answer the productive question: How can 

you create a sound environment with dying and extinct sounds in digital medias? On this 

issue, I've also examined: How are we and our society we live in affected by the lack of 

sound? 

Keywords: sound ecology, sound design, technology, history, level design  
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1. Inledning 

Minns du surrandet från telefonmodemet när man skulle ut på internet? Eller den skrälliga 

ringsignalen från bakelittelefonen? Eller de monofoniska, melodispelande ringsignalerna från 

mobiltelefonen? Under 1900- talet började man konstruera och utveckla apparater som 

fortfarande lever vidare än idag och fortsätter att utvecklas. Produkter som mobiltelefonen, 

datorn, MP3- spelaren, stereon och TV:n är efterträdare till telefonen, skrivmaskinen, radion, 

grammofonen och filmprojektorn. I och med att tekniken har utvecklats har även det 

karaktäristiska ljudet från föregångaren försvunnit. Tänk att aldrig mer få höra surrandet från 

modemet när man kopplar upp sig till internet via telefonnätet eller de monofoniska 

ringsignalerna från en mobiltelefon. 

 

Men förutom teknikljud finns det ljud som inte längre existerar och som är på väg att 

försvinna. De som är sedan länge borta är läten från till exempel dinosaurier, dronten och 

andra utdöda djur. Tack vare forskning av kvarlevornas anatomi har forskare lyckats 

rekonstruera stämbanden och idag kan man höra hur dessa djur lät en gång i tiden i filmer, 

dokumentärer, museer och föreställningar. Men hittills har man bara lyckats hitta en bråkdel 

av arterna som dog ut för flera miljoner år sedan. Det kan alltså finnas hundratals läten som 

ingen har hört ännu. 

 

När man pratar om djur kommer man att tänka på deras naturliga habitat som skogar, sjöar, 

hav, berg, glaciärer, öknar och vildmarker. Platserna är många och flera av dem hotas av 

förstörelse på grund av människans destruktiva handlingar och klimatförändringar. Detta leder 

till att djuren antingen dör eller tvingas flytta. En naturlig plats kan berätta mycket om dess 

hälsa om man lyssnar.  

 

I detta kandidatarbete ville jag ta ett annat steg in på ljuddesign där jag får vara ljudarkeolog 

och ta fram ljud som man sällan hör i vardagen. Med hjälp av dagens teknologi har jag 

införlivat alla dessa ljud i ett spel där man får uppleva dem på en och samma plats. Detta 

medför att man får större insikt om hur ljud faktiskt påverkar oss när vi får höra skillnaderna 

mellan gammal och nytt och levande och dött. Förutom teknik- och miljöljud får man även 

höra läten från diverse förhistoriska och nyligen utdöda djur som människan både har hört en 

gång i tiden och som aldrig har hörts. Det blir både nostalgiskt och historiskt.  
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2. Problemområde 
I det här kapitlet presenterar jag uppsatsens bakgrund samt redogör för vissa begrepp som är 

relevanta för läsaren. Kapitlet är uppdelat enligt följande: bakgrund, frågeställning och syfte. 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen. 

2.1. Bakgrund 
Musikern, naturforskaren och ljudbildsteknikern Bernie Krause (Irvine, 2012) har rest världen 

runt och spelat in över 15,000 olika djurläten världen över och på platser som idag inte 

existerar längre. Det är på grund av förstöring av naturliga habitat, skogsbränder, tjuvjakt, 

bushmeatjakt och sjukdomar med dödlig utgång som djur som tigern, lejonet, gorillan, 

orangutangen och hajen är på väg att försvinna. Tänk att aldrig mer få se ett lejon eller en 

gorilla och höra dess mäktiga rytande och vrål, även om dessa ljud är väldokumenterade i TV- 

produktioner.  

 

Men det är inte bara djurlätena som är på väg att försvinna utan också deras naturliga habitat. 

Uppskattningsvis har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit under de senaste 

100 åren (Världsnaturfonden, 2013) och djurlivet med det. Idag finns det organisationer som 

engagerat kämpar för att stoppa skövlingen av regnskogen och rädda djuren. Det finns alltså 

en chans att denna ljudmiljö överlever. 

 

Än idag finns det ljud som är på väg att försvinna ur våra vardagliga liv. Skrivmaskinen, 

modemet, skivspelaren, VCR- spelaren, filmprojektorn är några typer av äldre teknologi vars 

ljud anses klassiska och nostalgiska. Den yngre generationen idag är uppvuxna med snabbt 

bredband, platt- TV, MP3- spelare, smartphones, surfplattor m.m. Den äldre generationen är 

uppvuxna med den äldre teknologin och några av föregångarna anses fortfarande vara bättre 

än sina efterträdare som mobiltelefonen.  

 

Detta faktum att tekniken utvecklas och föregångarens karaktäristiska ljud försvinner brukar 

nämnas på hemsidor och i TV. I ett avsnitt i den amerikanska TV- serien "Alla Älskar 

Raymond" råkar Raymond ha sönder en av sin fars vinylskivor. Fadern vägrar att lyssna på 

CD och får Raymond att leta infernaliskt efter samma vinylskiva på loppisar och gamla 

skivaffärer. Raymond försöker övertala sin far att lyssna på musik på en CD genom att spela 

upp en CD version av vinylskivan men fadern säger att det låter fruktansvärt. Efter att ha fått 

tag på vinylskivan lyssnar fadern på den och det blir äntligen ro i huset.  
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Grundaren till "Museum of Endangered Sounds", Brendan Chilcutt, skapade denna hemsida 

med en samling av utdöende ljud. Han säger (http://savethesounds.info/):  

 

"Imagine a world where we never again hear the symphonic startup of a Windows 95 

machine. Imagine generations of children unacquainted with the chattering of angels lodged 

deep within the recesses of an old cathode ray tube TV. And when the entire has adopted 

devices with sleek, silent touch interfaces, where will we turn for the sound of fingers striking 

QWERTY keypads? Tell me that." 

 

I takt med att allt fler börjar tänka mer på miljön och klimatpåverkan utvecklas tekniken just 

för att vara mer miljövänlig. Bilen är ett sådant exempel. Nu börjar allt fler införskaffa en 

eldriven bil som låter tystare och inte släpper ut giftiga ämnen som bland annat skadar 

levande organismer och orsakar försurning och övergödning. Men eftersom dessa eldrivna 

bilar låter tystare blir det en säkerhetsfråga om bilens ljud. Om en synskadad korsar en väg 

finns det en stor risk för en allvarlig olycka, eftersom bilen inte ger ifrån sig mycket ljud och 

den synskadade inte kan hoppa undan. Flera biltillverkare har tagit åt sig detta problem och 

har låtit skapa ljud som låter som en vanlig bil. Idén om att ljudlägga en bil som låter som 

fågelkvitter eller lövprassel är för orealistiskt. Vi är vana att höra det klassiska "vroom 

vroom" ljudet när vi ser en bil i rörelse eller när motorn är igång (Tschampa, 2014, 

www.businessweek.com). 

 

Sammanfattningsvis är ljud ett fenomen som inte kan ignoreras. Överallt tänker man på det 

när man ska utveckla fordon, redskap, elektronik etc. För de som har använt föregångarna till 

den utvecklade tekniken, finns föregångarens ljud alltid i minnet. När de hör det igen blir det 

ett "nostalgiskt ljud". För den yngre generationen, som är uppväxta med ny teknik som låter 

mindre eller är helt tyst, ser de dessa gamla ljud som historia.  

 

För ljuddesigners inom film- och spelbranschen skulle detta kunna vara något att utnyttja i 

sina produktioner. Med datateknik kan man förändra och skapa ljud. Varför inte använda 

dessa nostalgiska ljud till att skapa en ljudmiljö och effekter i en digital medieproduktion för 

att dessa ljud ska få leva vidare? Spelmarknaden är enormt stor och på många 

elektronikprodukter som datorer, smartphones och bärbara spelkonsoler kan man spela spel. 

För att kunna nå ut till den yngre generationen kan man göra ett spel där ljuddesignen består 

av nostalgiska ljud. För att kunna skapa fler ljud kan man förändra ljudets karaktär och det 

kan låta som något helt annat. En ljuddesigners jobb är i grunden att skapa och formge ljud. 
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2.2. Frågeställning 
Då detta kandidatarbete handlar om att finna utdöende och utdöda ljud och sedan införliva 

dem i en digital media lyder min produktiva frågeställning: Hur kan man skapa en ljudmiljö 

med utdöende och utdöda ljud i digitala medier? 

 

Förutom en produktion har jag även undersökt hur dessa utdöende ljud påverkar oss och vårt 

samhälle. Min undersökande frågeställning lyder: Hur påverkas vi och vårt samhälle vi lever i 

av saknaden av ljud? 

 

2.3. Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur avsaknaden av ljud från äldre teknologi påverkar 

oss och vårt samhälle. Hur har avsaknaden av dessa ljud redan påverkat oss och samhället vi 

lever i? Hur kommer det att låta i framtiden?   

 

2.4. Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogör jag de begrepp som är relevanta för läsaren. 

 

2.4.1. Ljuddesign och dess tre pelare 
Ordet "design" är ett lånord från det engelska språket och som betyder formge, designa, skapa 

eller konstruera (Språkförsvaret, 2014).  

 

Enligt Association of Sound Designers är designa ljud att skapa och formge en ljudbild som 

kan vara för en produkt, ett varumärke eller en miljö. Det handlar om att påverka användarens 

upplevelse via hörseln och som ljuddesigner kan man också bestämma hur ett ljud ska låta 

(http://www.associationofsounddesigners.com/whatis). 

 

Andy Farnell (2010) säger att ljuddesign är en struktur som bärs upp av tre pelare: den 

fysiska, matematiska och psykologiska. Tillsammans med dessa tre pelare bildar de ett tak, 

tekniken, som håller upp designkupolen. Den fysiska pelaren handlar om det fysiska 

ljudfenomenet. Ljud är mekaniska vågor som kan färdas genom alla former av materia som 

gas, vätska och fasta föremål. Däremot kan ljud inte färdas genom vakuum. Materian som 

stöder ljudet och får det att fortsätta att röra sig kallas medium. Den matematiska pelaren är en 
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viktig del för att förstå hur den digitala datorn fungerar. Datorn är ett essentiellt verktyg som 

används för att efterlikna verklig dynamik. Algoritmer och ekvationer som gäller massa, 

avstånd, energi etc. används för att bestämma vissa parametrar för kodning av olika ljud. 

                        

             
                 Fig.1 Teoretiska grunderna för tekniken inom ljuddesign. 

  (bilden är avritad ur boken Designing Sound) 
 

Till sist kommer den psykologiska pelaren som handlar om hur människan påverkas av ljud. 

Hörseln är ett av våra fem sinnen och det vi hör kan påverka oss både psykiskt och fysiskt. 

Ljud kan få oss att bli lugna, glada, stressade, ledsna, arga osv. och beroende på ljudstyrka 

och frekvens kan vi känna smärta, illamående och hjärtklappningar. Hur man tolkar och 

uppfattar ljud är en integrerad del av designprocessen. Den subjektiva karaktären av 

psykoakustik kan inte diktera kodning av digitalt ljud men det måste följas för att uppnå ett 

tillfredställande resultat. Dessa tre pelare stödjer processen för utformningen och tekniken 

med ljuddesign. Att forma ljud kräver en process av dekonstruktion, analys av dess fysiska 

bas och vår erfarenhet av dem. (Farnell, 2010, s. 7- 8) 
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2.4.2. Nostalgiska ljud 
Nostalgi [-gi'] s. -n  

melankolisk längtan hem el. tillbaka, trånsjuka  

Källa: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 

 

Just begreppen "nostalgiska ljud" eller "retroljud" är kanske några begrepp man inte använder 

vardagligt och vetenskapsmässigt men när man får höra ett speciellt ljud tänker man tillbaka 

till en tid då man ofta fick höra det ljudet. Det kan vara i hemmet, på jobbet eller på en 

speciell plats utomhus. På diverse bloggar där man pratar om ljud som är på väg att försvinna 

är det väldigt många som brukar kommentera vilka ljud de saknar och vilka de inte saknar. 

Men det är inte bara privatpersoner som bloggar om dessa retroljud utan även i 

tidningsartiklar pratar man om gamla teknikljud som många av dagens ungdomar kanske 

aldrig har hört.  

 

I PC För Alla (Jenselius, 2013, www.pcforalla.idg.se) säger skribenten Michael Jenselius att 

ljud har en otrolig förmåga att ta oss tillbaka i tiden. Under årens lopp har våra teknikprylar 

utmärkt sig för sina unika ljud som satt sina spår djupt in i benmärgen. I en lista med 19 ljud 

nämner han ljud som tar oss tillbaka i tiden: floppydiskläsaren, modemet, Windows startljud, 

monofoniska ringsignaler från mobiltelefoner, upptaget- signalen när man försöker ringa 

någon, matrisskrivaren, diaprojektorn, stencilatorn, SVT:s testsignal, VHS- spelaren, 

filmprojektorn m.m. Bland kommentarerna står det: 

 

""Eftersom de flesta av oss inte ändrar standardljudet borde du kunna känna igen dig i det 

här klippet." Om man inte var helt döv var det första man gjorde att stänga av allt startljud 

och dylikt hette." /Nils 

"Jag brukar alltid ha kvar startljudet, jag tycker det låter trevligt. Alla andra systemljud går 

dock bort." /Zider 

"Använder fortfarande modemljudet som ringsignal." /Varazir 

"Ah...modemljudet. Härlig nostalgi... När man hade hört det tillräckligt många gånger så 

hörde man när uppkopplingen skulle misslyckas.." /Varg i Veum 

"Jag blir lite tårögd när jag tänker på Amigans diskettljud. Så mycket mjukare än PC. Fick en 

flashback när jag upptäckte ett spel till Playstation, där de använt just Amigaljudet."  

/Norbert Nowak 
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2.4.3. Ljudlägga ny teknik 
I och med att tekniken fortsätter att utvecklas i rasande takt runt om i världen fokuserar man 

även på ljudmiljön. Bilen börjar man se allt mer som en hälso- och klimatfara och man har 

sedan länge fått fram en eldriven bil som inte släpper ut avgaser och låter väldigt tyst.  

 

I Business Week (Tschampa, 2014, www.businessweek.com) skriver man om elbilen. 

Elbiltekniken har kommit långt under årens lopp, både inom batterikapacitet och räckvidd. 

Men bilarna släpper nästan inte ut något ljud vid låga hastigheter och det kan utgöra en fara 

för cyklister och fotgängare. “If a silent electric vehicle knocks over an elderly person or a 

child, it’s not worth the risk. It happens often enough in urban areas that people are stepping 

into the road without looking." sager Neil King, analytiker vid Euromonitor International i 

London i England. Synskadade kan vara de mest utsatta. Om en synskadad person går över en 

väg skulle bilisten inte kunna bromsa i tid. Att lägga till syntetiska motorljud skulle kunna 

bidra till att lösa säkerhetsfrågan och skydda biltillverkarnas satsningar på elbilar. 

 

Ljudteknikern på Daimler, Christoph Meier, tillbringar mycket av sin tid på att försöka 

minska bullret från bilmotorerna. Men på de nya modellerna var han tvungen att tänka 

tvärtom: att skapa ljud. Han sager: "People expect some exterior noise from a vehicle, because 

we all grew up with the ‘vroom vroom’ of combustion engines." Det han menar är att folk är 

vana vid att höra ett brummande ljud komma från en bil och när man ser en bil komma vill 

man höra ett ljud komma från den som sedan avtar när den kör ifrån en eller stängs av. Hittills 

har Meier och hans team skapat ett "klangfullt spinnande" på Daimlers el- smarta stadsbilar. 

Tonhöjden på de tvåsitsiga är högre än motorn i ett konventionellt fordon. Mercedes SLS 

AMG Coupé Electric Drive har utrustats med skrovligare toner för att återspegla dess kraft. 

Renault erbjuder tre billjud som kunderna kan välja till sin Renault Zoe: ren, glam och sport. 

Nissan Leaf, den mest sålda elbilen i världen, kommer också att utrustas med konstgjorda 

ljud. BMW vill behålla ljudet från sina elfordon i mindre skala och kommer att lägga till ljud 

om lagen kräver det. VD:n för Tesla Motors, Elon Musk, säger att eldrivna bilar ska utvinna 

"ett trevligt klingande ljud" som en mild varning till folk i närheten istället för att låta precis 

hela tiden. På Daimlers elbilar är motorljud standard i USA och Japan men är ett tillval i 

Europa. I Tyskland kostar det alternativet ytterligare 180 euro som läggs till på en elbil för 

23,680 euro.  
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Till skillnad från Renault, som utrustar sina elbilar som Zoe, Kangoo och Twiz med 

motorljud, tillåter de inte kunderna att stänga av ljudet manuellt. För andra tillverkare är 

dilemmat fortfarande att hitta det rätta ljudet. “Simply imitating the sound of a combustion 

engine was not an option. We discarded ideas of giving electric vehicles sounds such as birds 

twittering or leaves rustling." sager Ralf Kunkel, chef för akustik vid Volkswagen's Audi 

enheten som utvecklade en ton för A3 E-tron plugin- hybriden. 

 

Elfordon är huvudsakligen tysta vid hastigheter långsammare än 30 kilometer (19 miles) per 

timme. Högre hastighet och däck- och vindljud börjar uppstå. Att lägga till motorljud vid låga 

hastigheter kan bidra till att undvika olyckor. Det undergräver också ett unikt 

försäljningsargument för elfordon. “One of the big competitive advantages of electric vehicles 

is their soundlessness. It’s a justified goal to have quieter cities." sager Stefan Bratzel, chef 

för Center of Automotive Management University of Applied Sciences i Bergisch Gladbach i 

Tyskland (Tschampa, 2014, www.businessweek.com). 

 

Det finns inga formella uppgifter om personskador som orsakats av elfordon men EU tar hotet 

på allvar och man har föreslagit en lagstiftning som gör akustiska varningsljud obligatorisk. 

Ett FN-råd för transportfrågor har diskuterat gemensamma regler som förväntas utfärda 

riktlinjer år 2014, enligt den tyska fordonsföreningen Verband der Automobil (Tschampa, 

2014, www.businessweek.com). 

 

2.4.4. Återskapande av ljud i djurriket 
Stephen L. Brusatte (Brusatte, 2012) berättar att ben inte bara är föremål utan komponenter i 

ett dynamiskt skelett som är integrerat med andra anatomiska system såsom muskler, inre 

organ och hud. Fossila ben har därför potential att ge information om mjukdelar som sällan 

bevaras som fossil. Muskler och senor är fästa till ben ofta på ett förutsägbart sätt och formen 

av skelett avgör storleken och placering av organ. Även höljet kan ha en nära 

överensstämmelse med ben; några fjädrar fäster sig till vissa ben och hud och keratin ligger 

ofta över benets yta vilket ger en karakteristisk struktur. Detta låser upp en kraftfull och 

lockande möjlighet. De sedan länge förmultna mjukdelarna av dinosaurier kan härledas 

genom hänvisning till deras ben. Dock måste detta förfarande göras med försiktighet då 

mjukdelar är svåra att rekonstruera och det är alltför lätt att falla in i en vana att gissa var en 

muskel eller ett organ kan ha placerats baserat enbart på ytliga behandling av benanatomi.  



Nostalgiska Ljud  Sofia Pripp Lundmark 

 
11 

Det bevarade fylogenetiska1 fästet  har vuxit fram som en tydlig ram för att rekonstruera 

mjukdelar i utdöda djur med hänvisning till både hårda vävnader och kunskap om anatomi 

hos levande släktingar. Det räcker alltså inte att bara gissa att sådana strukturer är direkt 

relaterade till mjuk vävnad utan detta måste visas genom hänvisning till levande organismer. 

(Brusatte, 2012, s. 66). 

 

Dinosaurierna är sedan länge borta men man kan ändå få en föraning om hur de lät tack vare 

forskning. Men än idag finns det djur som är på väg att utrotas och deras läten kommer vi bara 

kunna höra från TV, ljudinstallationer och spel.  

 

På tidningen Wireds hemsida (Cheshire, 2012, www.wired.co.uk) skriver man om designern 

Marguerite Humeau som i februari 2011 kontaktade flera forskare där hon skrev i ett mejl att 

hon ville skapa en orkester av utdöda djur. Ett år senare hade hon samarbetat med över hundra 

paleontologer, zoologer, biologer, logopeder, radiologer, veterinärer, kirurger och ljudtekniker 

för att skapa stämbanden från tre förhistoriska djur till en utställning: mammuten, 

entelodonten och ambulocetus. Bernard Buigues, en fransk utforskare, gav Humeau bilder 

från en magnetkameraundersökning av kvarlevorna hos en 10,000 år gammal mammut.  

Humeau kombinerade dessa bilder med fossildata från digimorph.org för att skissera en 

design som hon konverterade till en digital 3D- framställning och förverkligade denna design 

med polyuretanskum genom en CNC- maskin för att skapa en fysisk 3D- modell. Försedd 

med silikonmembraner för att simulera stämband, de färdiga huvudena, struphuvudena och 

luftrören som är anslutna till en luftkompressor, spelar installationerna ett stycke som är 

komponerat av forskaren Julien Bloit från IRCAM som är ett forskningsinstitut inom ljud och 

musik (Cheshire, 2012, www.wired.co.uk). 

 

2.4.5. Naturens röst 
Akira Mizuta Lippit (2008) säger att avsaknaden av djur framkallar en känsla av panik för 

jordens minskande resurser. Djur avtar i skuggorna av livsmedel och miljöförstöring orsakad 

av människan. Med den mänskliga civilisationens framgång och global kolonisering är arter 

och klimatgynnande platser på väg mot utplåning. Förmodligen har moderniteten kostat 

existensen av dess mångfald och påfrestat jordens förmåga att upprätthålla liv. Mänsklig 

utveckling sammanfaller alltid med en återgång av naturen och dess värde - djurliv, vildmark, 

den mänskliga naturen osv. Samtidigt gör moderniteten, det vill säga den fortsatta mänskliga   

utvecklingen, att djuren är kvardröjande i världen (Lippit, 2008, s. 1). 
                                                             
¹ Fylogenetik = studerande om en arts utvecklingshistoria 
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Bernie Krause har sedan 1968 rest världen över och spelat in läten från flera olika djur och 

miljöljud från olika platser. Totalt har han spelat in cirka 1,500 djurläten och i sitt arkiv har 

han över 4,500 timmars inspelat material, bland annat läten av bergsgorillor från Rwanda. 

Mer än hälften av Krauses inspelningar kommer från platser som idag är helt tysta eller inte 

existerar i samma form. Innan hans otroliga resa började arbetade han som musiker i 

kvartetten The Weavers. Krause var en av de första som använde en Moog och 

experimenterade med syntar. Krause växte upp i ett hem utan husdjur, vilket han saknade, och 

vid 30 års ålder insåg han hur mycket han hade missat (Irvine, 2012, www.edition.cnn.com). 

Krause berättar att vid en inspelning av naturljud tillsammans med sin kollega Paul Beaver för 

albumet "In The Wild Sanctuary" hade han sin akustiska uppenbarelse. Det blev en 

livsförändrande händelse som gjorde att han tillbringade allt mer och mer tid ute i fält. Vid en 

resa till Kenya 1983 utvecklade han en teori som motsvarade hans strävanden. Han upptäckte 

att rösterna från enbart djuren var som musik och insåg att genom att lyssna på denna orkester 

av djurläten kunde man avgöra platsens hälsa. Detta "biofoni", som Krause kallar det, kan 

fungera som en markör för ett ekosystems hälsa (Krause, 2012). 

 

Idag vid 70 års ålder håller Krause fortfarande på med fältinspelning och fångar in 

ljudlandskap med digitala inspelare i sina fickor eller små mikrofoner som är fästa vid axlarna 

för att undvika att väcka oönskad uppmärksamhet. Från ljud som inger primal rädsla till 

fascination, det han hör lyckas alltid överaska och förbrylla honom. Även de minsta djuren 

kan ge ifrån sig ljud, från havsanemoner till även virus. Varje levande organism skapar en 

akustisk signatur som gör den unik och speciell. Ett levande korallrev är fyllt av ljud medan 

ett korallrev under stress eller döende är helt tyst och det enda som hörs är vågorna som 

skvalpar ovanifrån. Krause säger att denna tystnad av naturen är inte bara alarmerande för 

naturen men ohälsosam för människor. Förlusten av skogar, som människor kan bo i, är 

djupgående. Det finns ett inslag av stress, som har införts i våra liv, eftersom vi inte längre 

kan höra rösterna som berättar om en plats, en del av dess andliga och kulturella rötter. När 

dessa rum försvinner är det som att vi förlorar en del av vårt hem (Irvine, 2012, 

www.edition.cnn.com). 

 

2.5. Sammanfattning av Tidigare Forskning  
Tidigare forskning visar att det finns ett stort engagemang inom avsaknad av ljud och 

ljudmiljöer. Det är framförallt något som påverkar oss och för kommande generationer. I vår 

moderna vardag har tekniken utvecklats på ett sådant sätt att föregångarens karaktäristiska 

ljud har börjat glömmas bort. Teknikljuden som försvinner är sådana som den äldre 

generationen har fått växa upp med men som den yngre generationen kanske aldrig har fått 
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höra. Idag har vi snabbt bredband, smartphones, MP3- spelare m.m. men alla dessa 

nyutvecklingar är efterträdare till en äldre teknologi.  

 

I samma takt med teknikens utveckling påverkar den dessutom ljudmiljön som omger oss. 

Den kan utvecklas till ett skede som gör att den blir tystare eftersom man vill reducera 

störande ljud. I slutändan märker man att ljud behövs för att indikera den nyutvecklade 

teknikens närvaro för de som har försämrad syn och förlitar sig på sin hörsel. Annan ljudmiljö 

som påverkas av tekniken är vår planets ekosystem. Skogar, vildmarker och korallrev är några 

att nämna vars hälsa påverkas negativt av klimatförändringar och förstöring. Dess ljud kan 

identifiera dess hälsa och om dess djurliv försvinner finns det ingen som kan ta hand om den. 

I sinom tid dör ekosystemet och dess ljudmiljö försvinner. Samtidigt kan tekniken hjälpa med 

att bevara miljön, dess djurliv och ljudmiljö för kommande generationer. Samt att tekniken 

används för att skapa objekt som kan få oss att uppleva ljud från levande organismer som en 

gång har existerat. På detta sätt skapas nya ljud som en gång har ljudit i världen men som våra 

förfäder aldrig kan ha hört och som vi nu får uppleva. Genom tekniken kan ljud skapas, 

utvecklas och bevaras för framtida lyssning av oss och för kommande generationer. 
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3. Tillvägagångssätt 

I det här kapitlet presenterar jag mitt tillvägagångssätt samt de metoder jag har använt mig 

av under de olika delarna i kandidatarbetet. Ljudtekniska termer och begrepp som inte 

används i vardagligt språk förklaras i den bifogade ordlistan. 

3.1. Introduktion 
Jag ville med detta kandidatarbete undersöka hur ljudmiljön faktiskt påverkar oss och vårt 

samhälle och sedan föra in denna undersökning i en produktion i form av ett spel. I denna 

level, eller bana, får spelaren gå omkring och interagera men fokuset ligger i att lyssna. 

 

Ljudmiljön består av både originalinspelningar och modifierade ljud som är redigerade och 

mixade i Pro Tools. Det finns även musikstycken som är nedladdade från YouTube. Allt 

grafiskt material är mestadels nedladdat från spelprogrammet Unitys egen hemsida på Asset 

Store, archive3d.net och tf3dm.com. Men en del objekt är också skapade i Unity för att sedan 

få en textur som kommer från ett nedladdat objekt, en medföljande texturmapp i Unity, ett 

självtaget fotografi eller en nedladdad bild gjord av en vän.  

 

Eftersom jag arbetade självständigt skötte jag leveldesignen, det vill säga uppbyggnaden av 

spelbanan, själv. Sedan implementerade jag alla de ljud som jag införskaffade antingen från 

mitt eget ljudbibliotek, Sony Sound Effects mappen vi på Digital Ljudproduktion blev 

tilldelade i början av vårt första skolår eller från internet på hemsidor som freesound.org där 

man kan ladda ner ljudfiler som andra har lyckats spela in och laddat upp, soundbible.com 

och YouTube.   

 

3.2. Konstruktion av level 
På tidningen Helsingborgs Dagblads hemsida (Ransheim, 2014, www.hd.se) intervjuar man 

miljöpsykologen och forskaren Östen Axelsson som berättar att på grund av att allt fler väljer 

att bosätta sig i städer får de utstå med högljudd trafik och buller som påverkar dem psykiskt 

och får dem även att sova dåligt, bli lätt irriterade och kan även leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det man borde göra var att kunna maskera eller spela upp lugnande ljud som 

fågelkvitter för att förbättra trivselmiljön i städerna (Ransheim, 2014, www.hd.se). 

Detta lilla men ändå betydelsefulla faktum är något som man kan ha med i en stadsbana och 

då kan man experimentera med att försöka införliva mer naturljud till en annars högljudd 

stadsmiljö.  
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Men hur kan man göra en spelbana där man kan gå runt och lyssna på ljud?  

Ett spelprogram som jag är van att arbeta i är Unity. I Unity kan man bygga sin egen spelbana 

och ett implementerat audiellt material blir en ljudkomponent där man kan editera 

komponentens egenskaper som volym, panorering, placering m.m. Dessutom behöver man 

inte kunna grafisk design och göra egna 3D- modeller utan man kan ladda ner modeller från 

Asset Store på Unitys hemsida eller andra hemsidor där man kan ladda ner 3D- modeller som 

man sedan laddar upp till sitt Unity projekt.  

 

Efter att ha laddat ner olika objekt och banor från diverse hemsidor som Asset Store på Unitys 

hemsida, tf3dm.com och archive3d.net hade jag en bana föreställande en stad där man kan gå 

runt i en utomhusmiljö med flera kvarter och en park, gå in i olika byggnader och överallt 

kunna lyssna på olika ljud och även på musik som spelas upp tillsammans med ett nostalgiskt 

ljud. Projektets och banans namn blev City of Nostalgia (Nostalgistaden) eftersom det handlar 

om att gå runt och lyssna på ljud som i många fall kan ses som nostalgiska. Andra ljud kanske 

man inte ser som nostalgiska men det kan komma att bli i och med att tekniken fortsätter att 

utvecklas och förbättras för att vi ska kunna hantera dem bättre. Det handlar om ljud som 

redan anses vara nostalgiska och ljud som kan komma att bli nostalgiska. Samt att man får 

höra ljud som man har lyckats rekonstruera och som vi får höra idag. Ljud som människan 

aldrig har hört tidigare och som inte kan ses som nostalgisk utan historisk. 

 

3.3. Ljudarkeologi och ljudläggning 

Några av de första ljuden jag kom att tänka på som var på väg att försvinna var ljudet från 

modemet och skrivmaskinen. Men när jag började fördjupa mig i området med ljud som är på 

väg att försvinna var det många som kom med förslag på ljud som de antingen var glada över 

att vara borta eller som de faktiskt saknade. Oavsett vad de tyckte var det ändå ett speciellt 

ljud och något som man kunde använda för att skapa en ljudmiljö bestående av nostalgiska 

ljud men även andra ljud som var på väg att försvinna som ljudet av en regnskog och ett 

levande korallrev. Andra ljud som kom från djur, både utrotningshotade och utdöda, kunde 

man också införliva i City of Nostalgia.  

 

Det första jag gjorde var att leta efter ljud att spela in. Problemet var att just för att det är ljud 

från gammal teknik som inte används lika mycket numera som förr kunde man inte få tag på 

alla ljud och spela in själv. Jag fick då vända mig till internet och gå till freesound.org. Men 

ibland hade jag turen att hitta gammal teknik vars karaktäristiska ljud jag kunde spela in. 
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Det första ljudet jag spelade in var en gammal LM Eriksson telefon. Dessvärre kunde jag inte 

få igång den och spela in dess ringsignal då det inte fanns något telefonjack tillgängligt. Jag 

kunde då bara spela in ljudet av när man lyfte och lade på luren och när man roterade 

fingerskivan. Ringsignalen fanns dock att ladda ner från Freesound. Nästa ljud jag spelade in 

var en Antares skrivmaskin. Bläcket hade torkat sedan länge och kunde inte användas för att 

skriva men det gick att trycka på tangenterna och flytta på pappershållarestången för att få 

med det plingande ljudet av när man bytte rad. Annat ljud jag spelade in var de monofoniska 

ringsignalerna och pip- ljuden från en mobiltelefon av märket Nokia 3310. Förutom 

ringsignalerna fick jag också med ljudet av knapptryckningarna som man faktiskt inte hör 

mycket idag i samband med pekskärmarna på smartphonen.  

 

Fler ljud kunde jag inte hitta och fick i slutändan vända mig till internet för att hitta resten av 

de ljud jag använde. De hemsidor jag vände mig till var freesound.org, soundbible.com och 

YouTube samt använde några ljud ur mappen Sony Sound Effects. 

 

I följande kapitel kommer jag berätta mer om ljuden och hur jag har redigerade dem innan 

implementeringen i City of Nostalgia.  

 

3.3.1. Utomhus  
Ute i staden finns det mycket att se och höra. Det är träd som rör sig i en vind som är gjord 

med komponenten Wind Zone i Unity och om det finns träd som rör sig i vinden vill man 

höra en vind. Jag började experimentera med ljudet av radiobrus som jag laddade ner från 

Freesound. Radiobrus låter snarlikt som en stormvind och med den effekt- och ekogivande 

modulen TL Space kunde man förstärka den effekten. Man kunde lägga till en mängd olika 

reverb som gav ljudet en efterklang och andra effekter och det fanns flera stycken som gjorde 

att radiobruset kunde låta mer som en vind. Med en equalizer, som jämnar ut volymen i 

frekvensområdet på ljudet, drog jag ner på de låga och höga frekvenserna för att det skulle 

låta mindre brutalt.  

 

För att det ska verka som att det är någon som går i staden vill man höra fotsteg som kommer 

från spelaren. Att spela in fotsteg är något som kräver en viss teknik då man ska spela in 

någon som går på stället. Det gäller att inte stampa för när vi går sätter vi ner hälen först och 

sedan resten av foten i en rullande rörelse. I det här fallet är fotstegsljud det enda som inte är 

vare sig ett döende eller utdött ljud då ljudet kommer från en person som alltid finns. Ljudet 

av ens steg följer en vart man än går och kommer aldrig att försvinna. Då jag inte hade lyckats 
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spela in tillräckligt välgjorda fotstegsljud på asfalt, trä, grus och gräs fick jag importera 

fotstegsljud från Sony Sound Effects. Innan jag importerade fotstegen till Unity mixade jag 

om dem med en equalizer för att få fotstegsljuden att låta lättare och det skulle inte verka som 

att spelaren var en stor person.  

 

I parken finns en stor sjö med en fontän centrerad. Till sjön valde jag att lägga till en 

inspelning av havsvågor som jag hade spelat in några år tidigare på Salvikens Strandängar 

som är ett naturreservat lokaliserat mellan Vikhög och Barsebäcksverket i västra Skåne. 

Ljudmiljön där är bevarat just för att det är naturskyddat område men platsen har förändrats 

genom åren på grund av stormar vilket gör att stränderna förstörs och ljudmiljön förändras. 

Sand spolas upp som gör att vattennivån sjunker och det blir mindre vågor och därför kan 

detta ljud snart vara borta från platsen. Havsvågorna lät dock för brutal för denna lilla insjö 

och jag minskade på de låga frekvenserna med en equalizer vilket fick vågorna att låta mindre 

samt att det tog bort eventuella vindpustar som blåste in i mikrofonen. Dessutom spelas ljudet 

av en livfull skog med fågelkvitter upp när man är i parken. Detta ljud spelade jag in i 

Sandskogen i Löddeköpinge för några år sedan. Mängden träd i Sandskogen har under de 

senaste åren gått ner på grund av kraftiga stormar och nedhuggningar för att ge plats åt nya 

fastigheter. Samtidigt har ljudet av den bullrande motorvägen närliggandes framhävts mera 

vilket göra att de ljud som finns i skogen hörs mindre.  

 

För att få med faktumet att ljud börjar bli en säkerhetsfråga i och med elbilens utveckling som 

Tschampa skriver om i Businessweek (se s. 9 om ljudläggning av elbilen) ville jag ha med 

bilar som gav ifrån sig olika ljud. Det blev en samling av motorljud från bilmodeller och 

andra fordon som Porsche, Lamborghini, Ford Mustang, Rolls- Royce, en vanlig kombi, 

Mercury, en London bus och en lastbil som jag hittade på Freesound. Men jag valde även att 

ha med ljudet av fågelkvitter för att testa hur man skulle reagera om man fick höra en bil som 

lät som en kvittrande fågel. Detta fågelläte är ett klipp ur skogsljudet jag lade till i parken och 

jag behövde bara komprimera de höga tonerna i ljudet med en kompressor, som jämnar ut 

dynamiken i ljudet, för att inte skada hörseln. Samtliga billjud var inspelade i närheten av 

bilens motor vilket medförde ett lågfrekvent buller. Detta löstes genom att sänka de låga 

frekvenserna med en equalizer. Till sist ville jag ta några av de ljud som jag hade modifierat 

och lät två av de tolv bilar jag hade få avge ljudet av en modifierad klocka. En bil fick dock 

vara helt tyst för att simulera det faktiska ljudet av en elbil.  
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Slutligen lade jag till två musikstycken till två av stadens restauranger. Här valde jag att lägga 

till en vinylspelare och två stora högtalare som skulle spela upp två olika låtar var. På den ena 

restaurangen spelas "That's Amore" av Dean Martin och på den andra spelas "Moon River" av 

Henry Mancini. Först mixade jag musiken med en equalizer och lade till både hög- och 

lågpassfilter och höjde mellanregistret för att skapa effekten av att musiken kommer från en 

radio. Till musiken lade jag till det rispiga ljudet från en vinylspelare för att det skulle antyda 

att musiken kom ifrån vinylspelaren.  

 

Detta var utemiljön i City of Nostalgia. Den första platsen du kommer till och får uppleva hur 

bytet av ljudmiljöer påverkar oss. Från att gå längs vägar med bilar som ger ifrån sig olika 

ljud, vindljud och musik till att sedan kunna besöka en park med lugnt vatten och fågelkvitter.   

 

3.3.2. Modern Office och Old Office 
I dessa två byggnader är det tänkt att man ska få lyssna på ljud från både gammal och nyare 

teknik. Gammal teknik som skrivmaskinen, bakelittelefonen och nyare teknik som man inte 

hör lika ofta idag som matrisskrivaren och videobandspelaren. Byggnaderna valde jag att 

kalla Modern Office och Old Office där varje byggnad hade gammal respektive ny teknik. 

Tack vare tidigare forskning hade jag fått många förslag på teknikljud som man sällan hör.  

 

I Modern Office kommer man först till en hall där det står ett elskåp som förser all teknik med 

ström och ovanpå elskåpet står en svart låda med en textur. Lådan ska föreställa ett modem 

som ansluter datorerna till internet och modemljudet laddade jag ner från Freesound. Sedan 

drog jag ner på de höga frekvenserna med en equalizer i ljudbearbetningsprogrammet Pro 

Tools för att det brusiga ljudet som man hör i slutet inte skulle påfresta hörseln. Efter hallen 

kommer man till ett lunchrum med ett kök och bord med fyra stolar. Vid bordet får man se på 

TV och ovanpå TV:n står en bandspelare. Till bandspelaren laddade jag ner ljudet av en 

bandspelare som användes när ett band spelades upp och spolades framåt och bakåt. Detta 

ljudklipp hade flera händelser i sig och jag valde att klippa bort stora delen av ljudklippet och 

behålla ljudet av när bandspelaren förbereder ett band, spolar tillbaka och stoppas. En bit från 

lunchrummet sitter en diaprojektor i taket med avsikt att visa bilder på en duk som hänger på 

väggen. Det visas inga bilder men ljudet av bildbytet i diaprojektorn laddade jag ner från 

Freesound och klippte i ljudfilen för att få enbart tre bildbytesljud. 
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Slutligen kommer man till två kontor som ligger bredvid varandra. Båda kontoren är försedda 

med tre datorskärmar med tillhörande hårddisk och det är härifrån man får höra modemet som 

kopplas upp till internet. Det ena kontoret har en matrisskrivare och ljudet av en 

matrisskrivare som skriver ut ett papper laddade jag ner från Freesound och klippte i Pro 

Tools för att ljudet inte skulle spelas upp för länge. Det andra kontoret har en mobiltelefon 

liggandes på skrivbordet med ringsignalen Nokia Tune från mobiltelefonen som jag hade 

spelat in samt ljudet av en upptaget- signal som jag laddade ner från Freesound som spelas 

upp efteråt. I Pro Tools fick jag dra ner på de höga frekvenserna för att reducera brusljudet 

som låg i bakgrunden av ringsignalen. 

 

I Old Office är inredningen ungefär densamma som i Modern Office men då försedd med 

äldre teknik. I detta lunchrum finns samma bord och stolar men istället för TV står en gammal 

radio. Det gamla ljudet av bruset kombinerat med en enda frekvenston, kallat sinuston, som 

panorerar mellan olika tonlägen när man växlade mellan radiokanalerna är något man inte hör 

lika ofta idag. På detta brus fick jag dra ner på de låga frekvenserna med ett högpass filter för 

att det inte skulle bli för basigt som om det kom från en bashögtalare, även kallat en 

subwoofer. I köket finns en vattenkokare som ger ifrån sig ett visslande ljud när vattnet blir 

varmt och eftersom visslandet blev gradvis högre använde jag mig av en kompressor för att 

sänka volymen på de höga frekvenserna, vilket gjorde att vid högsta tonläget var visslandet 

inte lika påfrestande för hörseln. Bredvid köket hänger en gammal väggklocka med en pendel 

som svänger sida till sida. Det tickande ljudet laddade jag ner från Freesound och lät dra ner 

på de låga frekvenserna för att det inte skulle låta som en stor golvklocka. Istället för en 

diaprojektor står en gammal filmprojektor riktad mot en likadan filmduk som i Modern 

Office. Återigen visas inget på duken men här hör man surrandet från kameran. Bredvid 

filmprojektorn står en gammal kamera vars ljud jag laddade ner från Freesound. Dessvärre 

följde det med ett surrande ljud i bakgrunden på ljudfilen som lät som en neonlampa. Med 

equalizern lade jag ett lågpassfilter som filtrerade bort surrandet samt höjde volymen på 

mellanregistret för att få ljudet att låta mer tydligt.  

 

Slutligen kommer man till kontoren som båda är försedda med en skrivmaskin och 

bakelittelefon. Skrivmaskinens ljud hade jag spelat in själv och även här uppstod det brus i 

bakgrunden. Jag fick då dra ner på de låga frekvenserna vilket också gjorde att 

tangenttryckningarna lät lättare. Bakelittelefonen spelar först upp ljudet av när luren lyfts upp 

och nummerskivan roteras innan telefonen sedan ringer och luren läggs på. Bruset från 

inspelningen reducerade jag med equalizern och på ringsignalen drog jag ner på de höga 

frekvenserna för att det inte skulle låta alltför högt.  
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Detta var Modern Office och Old Office. Båda byggnaderna ligger nära spelarens startplats 

och spelaren kan redan i början få lyssna på gamla teknikljud som anses vara nostalgiska av 

den äldre generationen och som kan vara något helt nytt för den yngre. Då man får chansen att 

få lyssna på teknikljud från tidigt 2000- tal och äldre till sent 1800- tal och framåt kan man 

även jämföra och lyssna på hur mycket föregångaren till tekniken vi är nästan beroende av 

idag en gång har låtit.  

 

3.3.3. Tropic & Aqua och Lost Nature 
Bernie Krauses forskning om hur ekosystemet hälsa påverkar ljudmiljön har fått stor 

uppmärksamhet runtom i världen, främst i USA. Hans teorier och fakta är av stor betydelse 

för ekologistudier. Ljudet av en frisk regnskog kan en dag bara vara ett minne blott och det 

som återstår är en stum regnskog utan ett rikt djurliv. Som med Modern- och Old Office 

gjorde jag även här två byggnader där man kan lyssna och jämföra två olika ljud från samma 

plats. I dessa två hallar får man inte bara höra ljudet av en frisk och en döende regnskog utan 

också från ett akvarium med varsitt friskt och döende korallrev. Båda hallarna fick namnen 

Tropic & Aqua och Lost Nature där båda miljöerna är inredda på samma sätt men 

växtligheten och vattenmiljön skiljer åt både ljud- och utseendemässigt. 

 

Till Tropic & Aqua laddade jag ner ljudet av en regnskog med en del fågelljud i sig från 

Soundbible. En del av fågelljuden lät dock väldigt nära och därmed väldigt högt och då 

använde jag mig av en kompressor för att sänka de höga tonerna i ljudet när det behövdes.  

Till akvariet i bortre änden av hallen laddade jag ner ljudet av ett fiskfyllt korallrev från 

YouTube som också var i mycket bra ljudkvalité. Till koralljudet ville jag dessutom få med 

mer marina djurläten och lät därför ladda ner valsång från en hemsida kallat 

oceanmammalinst.com (förk. Ocean Mammal Institute) och lät valsången få framträda 

emellanåt i bakgrunden. Valar är ett av de marina djuren i världen som är utrotningshotade på 

grund av valjakt, förgiftning från oljeutsläpp, kollisioner med fartyg och blir strandade.  

 

I Lost Nature bytte jag ut den fågelrika regnskogen mot ljudet av syrsor som spelar under 

kvällstid som jag spelade in sommaren året innan. Då fåglar och andra insektsätande djur 

skulle lämna sina hem om det blev förstört skulle det leda till att insekterna kunde föröka sig 

då det inte finns några rovdjur som livnär sig på dem. Därför blev det givet att ladda ner en 

tyst skog med syrsor som spelade. Till akvariet laddade jag ner ljudet av ett döende korallrev 

från internet och här såg jag till att förstärka ljudet av koraller som knäppte och minskade 

ljudet av vågorna med hjälp av equalizern. Eftersom koraller förser småfiskar med föda är 

risken stor att fiskarna antingen flyttar eller dör av svält när korallerna blir sjuka av 
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föroreningar som blockerar solljuset. Om det inte finns några fiskar finns det ingen mening 

för valar och andra marina djur som äter fisk att stanna kvar och flyttar till mer fiskrika 

områden.  

 

Detta var Tropic & Aqua och Lost Nature. Två likadana miljöer men två olika situationer som 

gör att ljudmiljön förändras drastiskt och får oss att inse hur stor betydelse ljudet av en plats 

har. Bortsett från den tropiska delen av världen kan vi även relatera regnskogen med en vanlig 

skog som vi lever i. Om man befinner sig i en skog kan man höra en del insekter och många 

olika sorter fåglar och däggdjur som lever där. Överallt i världen finns det levande platser vars 

ljud kan indikera om ekosystemet mår bra eller dåligt. Det handlar om att lyssna.   

 

3.3.4. Zoologic Sound Museum 
När man nu har pratat om ljud från teknik och miljöer kan man osökt tänka på den största 

ljudkällan som försvinner från en utemiljö: djurens läten. Då djurens habitat skadas eller 

förstörs kan de inte längre vistas där på grund av brist på mat eller skydd. Det drastiska man 

får göra då är att fly eller stanna kvar och kämpa för att överleva. Några djur som idag är 

utrotade på grund av människans handlingar är bland annat den kinesiska floddelfinen, 

garfågeln, huiafågeln, pungvargen, jättehjorten, vandringsduvan m.m. Dessa djur gav alla 

ifrån sig ett unikt ljud och samtliga finns dokumenterade i filmklipp och ljudinspelningar. 

Andra har man lyckats rekonstruera genom att studera kvarlevorna och djurens ättlingar. 

Bortsett från dessa utdöda djur fanns det en gång i tiden varelser som levde på Jorden och som 

människa aldrig har hört och som inte finns dokumenterade. Dinosaurierna dog ut långt innan 

människan utvecklades och lämnade havet för att börja vandra på land. Under denna tid hade 

de djur som överlevt den globala katastrofen som orsakade dinosauriernas bortgång fortsatt att 

utvecklas och de efterlämningar man har funnit hittills har man studerat för att få veta mer om 

dess kroppsbyggnad, utseende, läte, levnadssätt och relationer till dess ättlingar som lever 

idag.  

 

På hemsidan Designing Sound² berättar ljuddesignern till filmen Jurassic Park, Gary 

Rydstrom, om hur han gjorde lätena till dinosaurierna i filmen. Regissören Steven Spielberg 

sa till Rydstrom att han skulle göra ljud till dinosaurierna och ville att det skulle låta ungefär 

som rytandet från filmerna med Godzilla och Rodan fast större, djupare och mer levande.  

 

 

² = http://designingsound.org/2009/11/the-sound-design-of-jurassic-park/ 
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Eftersom man idag inte vet exakt hur dinosaurierna lät fick Rydstrom experimentera med 

olika djurläten. Tillsammans med sin assistent, Chris Boyes, åkte de runt och spelade in allt 

de stötte på tills de hade fått ett präktigt ljudbibliotek med djurläten som de gillade. Med hjälp 

av datorn kunde de modifiera samtliga ljud för att skapa nya som ingen hade hört tidigare. 

Som ett exempel använde Rydstrom läten från en delfin och en valross för att skapa vrålen till 

Velociraptorerna.  

 

Men hur kan man vara säker på att dinosaurierna i Jurassic Park lät på ett sådant sätt? På 

National Geographics hemsida (Switek, 2013, www.nationalgeographic.com/news) säger 

forskaren John Hutchinson att dinosauriernas läten, utseenden, motorik och levnadssätt inte 

var långt ifrån sanningen till det man har tolkat hittills, åtminstone när det gäller 

Tyrannosaurus Rex (Switek, 2013, www.nationalgeographic.com/news). 

 

Därför har jag valt att även ha med samtliga dinosaurieläten till City i Nostalgia. För att man 

ska få lyssna på utdöda ljud laddade jag ner en stor byggnad med flera glasfönster och fyllde 

den med diverse 3D- modeller och tavlor med bilder på olika utdöda djur. Denna byggnad 

fick namnet Zoologic Sound Museum där man kunde få se hur dessa varelser såg ut och få 

lyssna på deras läten. På bottenvåningen får man se en Deinonychus, en Parasaurolophus, en 

Pteranodon som hänger i taket, en mammut och en sabeltandad tiger. Alla deras läten hittade 

jag på YouTube från diverse dokumentärklipp och samlingar från filmer.  

 

Deinonychusens  läte hittade jag ur en dokumentär som fanns på YouTube och klippte ut ett 

lämpligt läte. Parasaurolophusens läte är sannerligen speciellt då den ger ifrån sig sitt ljud från 

näsborrarna och från hornet den har på huvudet. På grund av huvudets utformning färdades 

luften genom flera vägar och ut från hornet vilket gjorde att dess läte lät ungefär som en 

trombon. Detta läte hittade jag på YouTube från en dokumentärfilm och jag drog ner volymen 

på de låga frekvenserna med en equalizer för att det inte skulle mullra för mycket. Till 

Pteranodonen hittade jag flera olika läten på YouTube men valde ett långt högfrekvent skri 

som jag mixade om med equalizern för få det att låta tydligare.  

 

Mammuten låter väldigt snarlikt en elefant men en aning mörkare. Dess trumpetande fann jag 

i en dokumentärfilm på YouTube och mixade om i Pro Tools med equalizern genom att höja 

de höga frekvenserna för att förtydliga ljudet. Den sabeltandade tigern var nästan lika stor 

som lejonet och den hade ett lejonliknande läte som lät något lägre i tonläget. Ljudfilen 

laddade jag ner från en dokumentärfilm på YouTube och klippte ut ett skrämmande rytande.  
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På övervåningen hade  jag valt att hänga upp bilder på samtliga utdöda djur. Den första tavlan 

man får se när man kommer upp från trappan visar en bild av den kinesiska floddelfinen. 

Trots att det finns dokumentationer av floddelfinen var det ändå extremt svårt att hitta en 

ljudfil med dess läte. Jag hittade till slut ett godkänt klipp och sänkte de höga och låga 

frekvenserna för att det inte skulle låta basigt och samtidigt inte låta visslandet skada hörseln. 

Nästa tavla man kommer till visar en bild på dronten. Upptäckten av drontens kvarlevor 

skedde i början av 2000- talet och man spekulerar mycket om hur dess läte kan ha låtit. 

Eftersom dronten är nära släkt med duvan är det möjligt att den kan ha låtit ungefär som en 

duva vid ett lugnt tillstånd och skrikit till som en gås eller en svan som dess storlek kan 

antyda. Ur en dokumentär om dronten hittade jag ett bra klipp med båda lätena från dess olika 

sinnesstämningar och reducerade bakgrundsljuden från ljudfilen med equalizern.  

 

På en annan vägg får man se en bild på garfågeln. Precis som med dronten finns det inga 

dokumentationer av garfågelns läte men man tror att den kan ha låtit ungefär som en tordmule 

fast mörkare. Jag laddade då ner lätet av en tordmule från xeno-canto.org där man kan lägga 

upp och ladda ner fågelläten helt gratis och ändrade tonläget för att det skulle låta mörkare. 

Bredvid garfågeln hänger en bild på huiafågeln. Denna fågel levde i Nya Zeeland och 

maorifolket jagade den för dess fjädrar som bars på huvudbonader och för att veta var dessa 

fåglar befann sig kunde maorierna imitera dess läte. Återigen fanns det inget dokumenterat av 

huians läte men en grupp människor gjorde en expedition till Nya Zeeland år 1909 och 

spelade in när en maoriman vid namn Henare Haumana imiterade fågeln. Denna 

ljudupptagning var dessvärre av låg kvalité men det man gjorde då var att vissla och jag 

provade själv att imitera huians läte. Efter några övningar hade jag fått till riktigt bra 

imitationer och spelade in dem med min Zoom H4N och reducerade de höga frekvenserna då 

mina visslingar blev höga.  

 

Nästa bild man får se i museet föreställer jättehjorten. Som tur var fanns en dokumentärfilm 

om detta majestätiska djur på YouTube och där hittade jag ett ställe i filmklippet där man får 

höra en jättehjort bröla. Ljudet klippte jag ut och lät minska bakgrundsljudet med equalizer. 

Nästa tavla man kommer till visar en bild på kvaggan. Eftersom den var nära släkt med 

stäppzebran kunde jag ladda ner lätena från en stäppzebra från YouTube. Bredvid kvaggan får 

man se en bild av vandringsduvan. Även här vet man inte säkert hur vandringsduvan kan ha 

låtit men på Birdsong Nature Center hade man studerat lätena till vandringsduvans närmaste 

släkten och låtit rekonstruera dess läte. Ljudkvalitén var inte särskilt bra men genom att klippa 

ut lätena, dra ner på de låga och höga frekvenserna och höja på mellanregistret fick jag bort 

det värsta av bakgrundsljudet. För att dölja resterande bakgrundsljud lade jag till lövprassel. 
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Slutligen kommer man till den sista tavlan som visar det sista djuret i museet, nämligen 

pungvargen. Den sista pungvargen dog ut 1936 i fångenskap på Hobart Zoo i Australien och 

dokumentation jag kunde hitta av den var ett filmklipp från 1933 som saknade ljud. 

Lyckligtvis hade Thylacine Research Unit lyckats hitta två inspelningar med pungvargens 

skall och ett av dem delade de med sig för välden att lyssna på. Ljudkvalitén må ha varit dålig 

men det gick att höra hur skallet lät.  

 

Detta var Zoologic Sound Museum. Ett museum där utdöda djurs röster återigen får höras av 

oss och som ger en insikt om att människan tänker på djurens överlevnad när deras tid väl 

börjar rinna ut. Idag finns det flera arter som är på väg att försvinna och deras läten med dem. 

Tänk att aldrig mer få höra ett lejon som ryter i Afrikas savanner, en gorillas vrål i 

Amazondjungeln eller det lugna ljudet av valsång som hörs under havet.  
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4. Resultat och Diskussion  

I det här kapitlet redovisar jag resultatet från undersöknings- och produktionsdelen. Samt 

reflekterar och diskuterar kandidatarbetet i sin helhet. 

4.1. Undersökningen 
Resultatet av undersökningen visar att många tar bristen på ljud från levande organismer, 

tekniken vi använder oss av och de ekosystem som fortfarande existerar på vår planet på stort 

allvar eftersom ljud är något som existerar hela tiden och som man inte kan ignorera. Från att 

väcka gamla minnen till att upplysa oss om vad som faktiskt är på väg att försvinna är ljud en 

stor talare som vi alltid hör men man sällan tänker på att lyssna.  

 

De ljud som kan väcka minnen är från diverse produkter som vi har använt under vår uppväxt 

och som idag har utvecklats för att reducera störande ljud och vara mer stilren, kompakt och 

användarvänligare. Denna utveckling har gjort att produktens karaktäristiska ljud antingen har  

förändrats helt eller är helt stum. När man sedan får se och höra produkten man en gång har 

använt vaknar gamla minnen till liv och man kallar det för ett nostalgiskt ljud. En del ljud har 

man till och med börjat återanvända mer och mer just för nostalgins skull. Några exempel att 

nämna är mobiltelefonens ringsignaler. Ända sedan mobiltelefonen kunde spela upp 

polyfoniska ringsignaler och ljudinspelningar har man kunnat använda ringsignalen från en 

bakelittelefon som mobilens ringsignal. Likadant är det med de monofoniska ringsignalerna 

som finns på de äldre modellerna. Andra ljud en del gärna använder som ring- eller 

meddelandesignal till sin mobiltelefon är ljud från bland annat modemet och skrivmaskinen. 

Till mobiltelefonens inbyggda kamera kan det inkludera slutarljudet från en gammal kamera 

när man tar ett fotografi. 

 

Under forskningen om teknikljud finner man annan teknik vars ljud måste finnas närvarande 

för säkerhetens skull. De ljud som utvinns ur elbilarna varierar beroende på biltillverkare och 

vad de har för villkor till kunden, vilket gör att de samtidigt får en ny försäljningsteknik: man 

kan införskaffa en elbil som låter på ett sådant sätt som man finner tillfredställande. Men en 

ljuddesigner och ljudtekniker måste tänka på den psykologiska aspekten när man gör nya ljud 

till fordon. De ska höras tydligt och samtidigt inte uppfattas som störande för allmänheten och 

man ska även kunna höra skillnaden mellan en elbil och en bränsledriven bil. Det gäller att 

experimentera tills man finner det ljud som anses vara lämpligt att höras på vägarna utan att 

skapa förvirring för synskadade och cyklister. Denna teknik skulle kunna komma att användas 

till andra fordon som lastbilar, motorcyklar och kanske även flygplan när man väl har 

utvecklat en liknande metod för att göra dem bränslesnåla och miljövänliga. 
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Om man lämnar tekniken åt sidan återstår planetens egna symfoni av ljud. I flera digitala 

medier kan man idag höra ljudet av till exempel en regnskog i TV, film, spel och 

ljudinspelningar till CD- skivor och dylikt. När man sedan besöker en regnskog kan 

ljudmiljön uppfattas på ett annat sätt än vad man har hört i dokumentärer. Bristen på platsens 

djurarter inger en känsla av övergivenhet och tomhet. Utan dem blir det även svårare för 

ekosystemet att utvecklas, föröka sig, växa och kunna hållas rent. I sinom tid förtvinar denna 

plats samtidigt som den blir förstörd av människans destruktiva handlingar och 

klimatförändringar. Det förstärker intrycket ytterligare när man inte bara får se dess tillstånd 

utan också lyssnar. Från en livfull plats med ett livfullt djurliv, grönskande växter och friskt 

porlande vatten till en kusligt tyst gravplats med inget annat än död och förruttnelse. Denna 

ljudmiljö är ytterst alarmerande och påminner oss om att ta vara på våra naturliga resurser och 

värna om miljön. Dess ljudmiljö tar trots allt längre tid för sig att återbringas än vad det tar för 

platsen att återställa sig. Som Lippit antyder är naturen både beroende och hotad av den 

mänskliga utvecklingen. Teknik används för att förstöra men också förändra och skapa till det 

bättre, till naturens fördel och som vi kan ta del av.  

 

Överallt i världen finner man nya utdöda arter som en gång har vandrat på vår jord. 

Kunskapen om hur dessa varelser en gång har levt och, framförallt, hur de lät och såg ut kan 

vi ta del av från media och litteratur. Forskning av kvarlevorna resulterar att vi kan utforma 

kvarlevornas inre organ och på detta sätt rekonstruera dem för att få höra deras läten. Utifrån 

det får vi även mer förståelse om hur de kommunicerade. Studier av kvarlevornas närmaste 

släktingar har även dem kunnat tillhandahålla information om deras förfäders karaktäristiska 

läten. Trots alla denna forskning och studier tror man att man bara har lyckats hitta en bråkdel 

av alla djurarter som finns i världen. Det kan röra sig om upp till hundratusentals arter som vi 

ännu inte har sett och hört. I väntan på att dessa arter ska upptäckas fortsätter tekniken 

utvecklas och nya ljud skapas och gamla ljud återupplivas. Denna form av forskning är något 

som fascinerar alla och inspirerar formgivare och konstnärer till att formge dessa ljud till nya 

audiella material till diverse produktioner inom ljuddesign, musikproduktion och 

ljudinstallationer. 

 

Resultatet av undersökningen har givit mig en ännu större insikt om hur ljud påverkar oss och 

vad samhället gör som resulterar i att både vi och platser påverkas av samhällsinriktade beslut. 

Den mänskliga utvecklingen påverkar de ljud som omger oss och vi börjar nu bevara den för 

kommande generationer och i digitala medier för att återanvända dem. Det räcker inte med att 

enbart titta på skärmen på TV- apparater, datorer, mobiltelefoner, surfplattor och bärbara 

spelkonsoler och lyssna på de ljud som spelas upp därifrån. Oftast är dessa ljud inspelade vid 
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en tidigare tidpunkt och ljudkällan kan ha förändrats sedan dess. Ljudkällan har troligtvis inte 

förändrats oerhört drastiskt men det varierar beroende på ljudkällans plats. Hur som helst 

finns det de som gärna ser att ljud från utdöda djur, gammal teknik och ekosystem bevaras för 

kommande generationer och kan dessutom återanvändas för framtida produktioner inom 

digitala medier och nyutvecklad teknik. 

 

4.2. Produktionen 
Som produktion till mitt kandidatarbete valde jag att göra ett spel, som går ut på att utforska 

och lyssna på ljud från samtliga tekniska produkter, naturliga platser och utdöda djur. Genom 

att skapa ett litet samhälle där allt audiellt material består av ljud från gammal teknik, 

utemiljöer, djurläten med mera får man höra en samling av utdöda och utdöende ljud på 

samma plats. Det är ljud som kan bidra till fascination, eftertanke och nostalgi.  

 

Utomhus hör man olika ljud som stadens elbilar utvinner, allt från olika modeller och fordon 

till modifierade och surrealistiska ljud till tystnad. Deras uppgift är att upplysa lyssnaren att 

man kan ljudlägga ny teknik för att bidra till, som i detta fall, trafiksäkerheten. Samt att man 

får uppleva hur det känns att få höra ljud från naturen som porlande vatten och fågelkvitter 

när man byter sceneri, från stadens ljud till naturljud. Syftet med dessa skiftningar mellan 

ljuden är att man ska få röra sig i stadens kvarter för att sedan känna lugnet som brukar uppstå 

när man vistas i en naturlig miljö.  

 

I kontorsmiljöerna Modern Office och Old Office får man lyssna på ljud från teknik som 

sällan används idag. Ljuden man får lyssna på i dessa rum ska förmedla en känsla av nostalgi 

och ge en återblick till när man senast använde produkten och alltid hörde dess karaktäristiska 

ljud varje gång produkten användes. En annan produkt som kan inge en känsla av nostalgi 

finns lokaliserat utanför kontoren som samtidigt spelar upp musik. 

 

I hallarna Tropic & Aqua och Lost Nature lyssnar man på skillnaderna mellan två ekosystems 

ljud beroende på deras hälsotillstånd. Dessa ljud ska upplysa om att man kan höra hur ett 

ekosystem mår och ge en större insikt om hur världens ekosystem ser ut idag. 

 

I byggnaden Zoologic Sound Museum får man lyssna på ljud från förhistoriska till nyligen 

utdöda djur. Dessa ljud har man kunnat rekonstruera utifrån forskningar och studier av 

djurens närmaste släktingar. Ljuden från dessa varelser ska inge en känsla av fascination och 

samtidigt får man läsa ett kort stycke fakta om varje djur och hur de dog ut. Samtliga djur dog 
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ut på grund av människans handlingar och man blir samtidigt påmind om att det än idag 

försvinner flera olika djurarter runt om i världen. Samtliga djur är ättlingar till de utdöda 

djurarterna och det bildar en form av en ond kedja där även de utdödas efterlevare riskerar att 

gå samma öde till mötes.  

 

Samtliga grafiska objekt gjorde dock att det ibland uppstod fördröjningar, speciellt i Modern 

Office och i Old Office där alla ljudtillagda objekt hade för hög upplösning. I sin tur gjorde 

det att kameran fick längre tid på sig att rendera det som visades i bild. Lösningen till detta 

hade varit att göra egna grafiska objekt och implementera dem i projektet. Dessvärre saknade 

jag kunskapen om att skapa egna tredimensionella objekt med ett 3D- modelleringsprogram 

till dator och den enda lösningen var då att ladda ner grafiska objekt från internet.  

 

Att programmera i Unity var sällan nödvändigt men det uppstod tillfällen då det blev det. 

Exempelvis behövdes koder som gjorde att det spelades upp olika fotstegsljud beroende på 

vilket material spelaren gick på och kunna spela upp ett bakgrundsljud när man gick in ett 

rum eller en plats. Till bilarna var det tänkt att de skulle köra omkring på stadens vägar men 

på grund av att koderna jag använde inte var funktionella var jag tvungen att utesluta dem och 

lät bilarna vara stillastående vid sidan av vägarna eller stå vid ett trafikljus med en röd 

ljussignal. Lösningen här hade varit att själv skriva koderna men på grund av brist på kunskap 

om programmering var detta inte möjligt.  

 

Trots en del smärre felaktigheter i spelet är jag i överlag mycket nöjd med resultatet av 

produktionen. Dessutom har jag utvecklat mina kunskaper om level design, att kunna animera 

objekt och hittat enormt hjälpfulla koder som fungerar till de audiella faktorerna i att 

ljudlägga en spelbana i Unity. Målgruppen var främst riktad till barn och ungdomar men det 

kan även vara en positiv upplevelse för vuxna att få lyssna på ljud från gammal teknik som en 

gång i tiden har använts. Att skapa en spelproduktion gjorde det mer lättillgängligt för många 

att ta del av upplevelsen än om man skulle gjort en film eller en hemsida. En film spelar 

endast upp ljud som är placerade på samtliga ställen i tidslinjen beroende på vad som händer i 

bild. En hemsida skulle troligtvis bli alltför identisk med hemsidan http://savethesounds.info/ 

där användaren spelar upp ljuden genom att klicka på bilder. Jag anser att jag har lyckats 

förmedla de audiella budskapen som varje kapitel i undersökningen har visat och därmed 

kunnat förmedla något som rör oss och samhället samt kunna göra en lämplig produktion 

anpassad för många datoranvändare där användarfunktionerna inte är alltför komplicerade.  

 



Nostalgiska Ljud  Sofia Pripp Lundmark 

 
29 

4.3. Vikten av förberedelse och feedback 
En aspekt av vikten att förbereda sig dyker upp när jag ser tillbaka redan under 

undersökningen. Innan jag påbörjade produktionen valde jag redan då att ta fram diverse 

teknikljud och naturljud genom sökning på internet och fältarbete. Anledningen till detta var 

att se till att få mycket tid till konstruktionen av spelbanan som möjligt. Det resulterade i att 

jag fick mer tid till att konstruera spelbanan, implementera samtliga objekt samt få mer tid till 

att korrigera eventuella defekter som uppstod.  

 

Under undersökningen fick jag många värdefulla råd av både handledare, studenter och familj 

om vilka ljud man sällan hör idag och som en del kunde anses vara nostalgiska. Ofta ledde 

dessa förfrågningar till diskussioner om hur tekniken såg ut i dagsläget och hur mycket vi hör 

idag av teknikens utveckling samt vad för ljud man saknade att höra.  

 

Vid produktionens början hade jag et antal idéer om hur spelbanan skulle se ut rent visuellt. 

Det kunde vara flera olika banor som man satte ihop och man förflyttades mellan banor och 

lyssnade på diverse utdöda och utdöende ljud. Spelet kunde bestå av realistiska banor som en 

stad, en djungel, en undervattensvärld och dylikt men också mer surrealistiska som en grotta 

fylld med kristaller och en fantasy inspirerad skog. Då detta skulle bli mer tidskrävande och 

påkostande rekommenderade mina handledare att antingen ljudlägga en redan komplett 

spelbana eller ta en bana och göra något stort med det. I slutändan gjorde jag en stad med flera 

element med sina unika ljud. 

 

4.4. Slutord 
Under kandidatarbetet har jag försökt upplysa viktiga frågor om vad som sker i världen och 

hur det kan komma att låta i framtiden när ljudmiljön påverkas av den mänskliga 

utvecklingen. Samt att utforska hur tekniken låter idag och vad den kan användas till för att 

återbringa utdöda ljud. Som en produktion valde jag att göra ett spel där det går ut på att 

utforska och lyssna. 

 

Michael Jenselius (http://pcforalla.idg.se) skrev i följande artikel om klassiska teknikljud som 

man kan ha glömt bort: "Ljud har en otrolig förmåga att ta oss tillbaka i tiden. Under årens 

lopp har våra teknikprylar utmärkt sig för sina unika ljud som satt sina spår djupt in i 

benmärgen". Detta anser jag vara en bra dokumenterad sammanfattning om vad utdöende ljud 

kan få oss att tänka och känna. När vi hör dessa unika ljud igen förs vi tillbaka i tiden till då vi 

har varit i närheten vid användningen av dessa produkter och fått höra hur de låter. För den 
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yngre generationen kan det vara något helt nytt som de aldrig har hört och det leder till 

fascination och ett intresse om att vilja veta mer om ljudkällan.  

 

Tekniken är en del av den mänskliga utvecklingen och för naturen är det både positivt och 

negativt. Bernie Krause (http://edition.cnn.com) sager: "The quieter the natural world 

becomes the more pathological we become as a culture". Det han menar är att ju tystare 

världen blir desto sämre kommer vi att må. Ljud från naturen har en terapeutisk förmåga som 

hjälper oss att lindra stress, huvudvärk, oro och får oss att hamna i ett lugnare och harmoniskt 

tillstånd. Befinner man sig på ett naturområde kan man lyssna efter detta "biofoni", som 

Krause kallar det, och genom det kunna uppfatta hur platsen mår, även om det skulle se friskt 

ut. För vad är en tyst skog, ett ljudlöst korallrev eller en tystlåten glaciär?  

 

En händelse som uppstod under produktionen var att jag fick höra talas om ett projekt kallat 

"Work with sound" som samordnas av Arbetets Museum i Norrköping. Fem andra museer 

runt om i Europa samarbetar med Arbetets Museum och projektet handlar om att spela in 

utrotningshotade ljud från industrisamhället och sedan samla dessa ljud i en databas. Ljuden 

ska vara fria att användas, även för kommersiellt bruk. Under två års tid kommer insamlingen 

att ske och förutom att dokumentera ljuden för eftervärlden kommer man även att se om ljudet 

skiljer sig beroende på land. Hur låter till exempel en vattenkokare från Finland jämfört med 

en från Belgien? Arbetets Museum har en hemsida för de som är intresserad av att veta mer 

om Work with sound (http://www.arbetetsmuseum.se/). 

 

Framtiden för det högljudda samhället vi lever i ser ut att bli tystare men många vill bevara 

det gamla för kommande generationer. Vi vill reducera störande ljud för att skapa en 

bekvämare arbets- och bostadsmiljö men samtidigt måste vi ändå ha ljud i närheten för att 

förenkla orienteringen och identifiering för de synskadade samt kunna upplysa om ljudkällans 

närvaro ännu tydligare. Då ligger fokuset i att skapa ljud som är mer behagligare för hörseln 

och som är urskiljbart. Det blir en ny utmaning för ljudteknikerna som måste anpassa det 

nyskapta ljudet för både miljö och individer. Det kan innebära att man blir tvungen att skapa 

nya ljud som ska verka mindre störande och samtidigt göra det enkelt för lyssnare att kunna 

identifiera ljudets ursprung. Kommer ljudet från ett stort fordon? Eller kommer det från en 

reklamskylt? I framtiden kan det även komma att höras nya ljud som man lyckas rekonstruera 

utifrån nya fynd man finner vid utgrävningar och genforskningar. De fynd man har av 

förhistoriska och andra utdöda djurarter är bara en bråkdel av det som kan ha levat på vår 

planet. Man finner flera nya arter varje år och om 100 år har vi möjlighet att se och höra 

hundratalas nya arter. Kanske har man hittat mytomspunna djur som Loch Ness- odjuret, 
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Bigfoot och Storsjöodjuret. Till denna nya form av ljuddesign där man skapar och formger 

ljud ger det nya idéer och inspirerar andra ljuddesigner inom digitala medier till att skapa nya 

ljud för att använda till flera produktioner inom video, webb och spel. Ljudets framtid är fylld 

av nya upptäckter, möjligheter och upplevelser som kommer att ha en stor inverkan på våra 

liv i flera år framöver.    
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Ordlista 

3D- modell - tredimensionellt objekt som skapas i en dator. Dessa objekt kan vara 

animationer eller stillbilder vars vanliga användningsområden är för webben, dataspel eller 

filmer. Idag finns 3D- skrivare som skriver ut fysiska 3D- modeller som kan användas till 

konstruktioner av bland annat vapen och proteser. 

 

CNC- maskin - används i tillverkningsindustrin som styrs av ett datorsystem kallat CNC 

(Computer Numerical Control). Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade 

delar både tvådimensionellt och tredimensionellt.     

 

Equalizer (förk. EQ, engelska för "utjämnare") - ett ljudtekniskt verktyg där man kan höja 

och sänka volymen i ett utvalt frekvensområde i ljudet. Man brukar dela in ljudet i 6 områden 

som alla har sin karaktär och vars volym man kan höja och sänka: djupbas (16- 35 Hz), bas 

(35- 120 Hz), lågt mellanregister (120- 400 Hz), mellanregister (400- 2,000 Hz), högt 

mellanregister (2,000- 5,000 Hz) och diskant (5,000- 20,000 Hz). Med ett lågpassfilter 

dämpar man de höga frekvenserna och med ett högpassfilter dämpar man de låga. 

 

Frekvens - antal svängningar ljudet gör på en sekund. En svängning är då ljudets energi går 

upp och ner. Frekvens mäts i Hetrz (Hz) och det mänskliga örat kan uppfatta 20- 20,000 Hz. 

Om ljudets frekvens är hög uppfattar örat det som en hög ton och vid en låg ton är det färre 

svängningar per sekund. 

 

Kompressor - ett ljudbearbetningsverktyg för att ljudnivåmässigt komprimera en ljudsignal. 

Genom att använda en kompressor kan man få en jämnare dynamik i ljudet. Kompressorn har 

flera parametrar som man kan ställa in. När man använder en kompressor ställer man in olika 

parametrar för att ändra på dynamiken. Threshold (tröskelvärdet) bestämmer när kompressorn 

ska börja arbeta. Ratio (proportion) säger till kompressorn hur hårt den ska pressa 

ljudsignalen. Attack är hur snabbt kompressorn ska börja arbeta när ljudet går över 

thresholdnivån. Release är hur snabbt kompressorn ska släppa upp kompressionen när ljudet 

går under thresholdnivån. Knee får kompressionen att tillämpas gradvis vilket kan ge en 

hårdare eller mjukare övergång för ljudet när det passerar tröskelvärdet. Output/Gain säger åt 

kompressorn hur mycket ljudsignalen ska förstärkas efter att den har blivit komprimerad.     
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Monofoni - musikteoretisk term för enstämmig sats eller oackompanjerad melodi. En 

flerstämmig sats med flera melodistämmor kallas polyfoni. I dagens mobiltelefoner spelas 

vanligtvis polyfoniska ringsignaler. 

 

Pro Tools - digitalt ljudbearbetningsprogram. Används i stor omfattning för ljud inom film, 

television och spel och vid musikproduktion. 

 

Sinuston - ren ton som består av en enda frekvens.  

 

Subwoofer (bashögtalare) - högtalare som återger låga frekvenser mellan 20 och 150 Hz. 

Med ett 5:1 högtalarsystem menas 5 antalet högtalare och 1 antalet subwoofers. 

 

TL Space - modul, eller plug- in, som används inom ljud och musik för att lägga till reverb 

(eko eller efterklang) och effekter.  

 

Unity - spelmotor och ett utvecklarprogram för datorspel som kan publicera spel för 

Microsoft Windows, Mac OSX, iOS, Android, Xbox, Playstation 3 och Nintendo Wii. 

 

Wind Zone - komponent i Unity som skapar en visuell vindeffekt som kan få till exempel 

träd att röra sig. 
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