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Soundscape design handlar om att aktivt planera 
och gestalta ljudmiljöer i våra städer, men också i 
våra rurala rekreationsområden. När ljud diskuteras 
bland politiker och tjänstemän är det oftast i nega-
tiva ordalag; ljuden måste stängas ute, ljudnivån 
måste sänkas. Ordet ljud byts ut mot ordet buller 
och blir en förorening som människor måste skyd-
das ifrån; likt en anstormande fiende stängs det ute 
med vallar, plank och murar. 

Ovanstående lösning är otillfredsställande, och be-
handlar inte problemet vid dess källa. Den moderna  
staden, med dess dominerande ljudkälla fordons-
trafiken, ljuder högt och oavbrutet. I decennier har 
forskare hävdat att människan successivt har slu-
tat att lyssna på detta monotona och ointressanta 
trafikbrus, och vår hörsel har blivit underprioriterad 
våra andra sinnen. 

Hur ska vi då behandla problemet vid dess källa? 
Ljudnivån är hög i dagens städer, och effekterna som 
en hög ljudnivå kan ha på människor är bevisad och 
ska inte förringas. Men att sänka ljudnivån ner till 
uppsatta riktvärden är långt ifrån en komplett lösn-
ing. Att sänka volymen på ljud som är ointressanta, 
monotona och som ingen lyssnar på ökar ju inte 
ljudmiljöns kvalitet? 

Detta arbete syftar till att undersöka ljudmiljön i 
Linnéparken i Halmstad, analysera den och se hur 
den påverkar sina besökare. Detta är en park som av 
Halmstad kommun är utpekad som högljudd, med 
en närliggande trafikled och järnväg. Av visuella skäl 
är inte traditionella bulleråtgärder önskvärda, och 
detta arbete syftar därför också till att föreslå en för-
bättring av ljudmiljön med andra åtgärder: design av 
Linnéparkens soundscape. 

Arbetet består av en fallstudie, och genom ljud-
nivåmätningar, observationer, intervjuer och en 
ljudinstallation undersöks och analyseras Linné-
parkens ljudmiljö. Detta resulterar i designprinciper, 
som ligger till grund för ett förbättringsförslag av  
ljudmiljön. Förslaget ger ett av många svar på frågan 
om hur det istället för traditionella bulleråtgärder 
går att öka våra ljudmiljöers kvalitet: för in trevliga 
ljud som parkens besökare kan lyssna på istället för 
trafikens oavbrutna och monotona brus. 
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Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, och 
bara i Sverige lever idag över två miljoner människor 
med ljudnivåer utomhus som överskrider riksda-
gens riktvärden. Denna exponering kan leda till flera 
negativa hälsoeffekter, såsom trötthet, hörselbes-
vär, stress och högt blodtryck. Variationerna är dock 
stora i hur människor påverkas av detta oönskade 
ljud, och kan till exempel bero på olika attityder till 
ljudkällan eller om den förekommer tillsammans 
med vibrationer (Naturvårdsverket 2011a). 

I vilken miljö vi vistas när vi utsätts för det oönskade 
ljudet spelar en viktig roll för hur det påverkar oss. 
Tar vi en promenad bredvid en hårt trafikerad väg 
förväntar vi oss höga ljudnivåer, men vistas vi i re-
kreationsområden förväntar vi oss en tystare miljö 
och blir mer känsliga för dessa oönskade ljud.  Men 
enligt vem är ljudet oönskat? Det som för den ene 
uppfattas som oljud kan för den andre vara musik. 
Här spelar även skillnaden mellan att höra och 
lyssna en stor roll – vi känner kanske alla igen oss 
i lättnaden som uppstår när till exempel kylskåpet 
plötsligt tystnar, men när det var igång så är det inte 
säkert att vi varken hörde det eller att det störde 
oss. Hörselintrycken prioriteras inte alltid i vårt med-
vetande, men ljuden finns ändå där och påverkar 
oss på olika sätt (Cerwén 2010, 4). Ljud blir till buller 

när vi slutar att lyssna, när vi försöker ignorera det 
oönskade ljudet (Hellström 2003, 16).

När buller behandlas hos politiker och tjänstemän, 
så sker det till stor del med defensiva strategier:  
bullerplank, bullervallar och tjocka väggar och fön-
ster. Det är alltid ljudens negativa kvaliteter som 
lyfts fram. Dessa ljud, som direkt behandlas som 
oönskade, besitter dock kvaliteter som på ett posi-
tivt sätt kan bidra till den urbana miljön (Hellström 
2003, 11ff). Stadens ljud tillhandahåller informa-
tion - att höra en framrusande buss kan förhindra 
allvarliga olyckor. Stadens ljud skapar atmosfär och 
stämning – fjärran polissirener i natten förstärker 
känslan av att befinna sig mitt i staden. Stadens ljud 
ger staden liv och energi – torgets myller av röster 
och kuststadens fiskmåsskrin bidrar starkt till själva 
essensen av det urbana. 

Ovanstående väcker frågor och funderingar. Av häl-
soskäl finns riktvärden som måste följas, men av 
såväl praktiska som estetiska skäl är fysiska buller-
åtgärder inte alltid önskvärda. Vill vi hägna in våra 
torg, bygga murar kring uteserveringar och uppföra 
plank runt våra parker? Öppna platser, siktlinjer och 
även stadens ljud är kvaliteter som alla bidrar till 
en positiv upplevelse av staden. Samtidigt behövs 

även platser med en låg ljudnivå, men är verkligen 
våra städer rätt arena för dessa platser? Hälsoeffek-
terna av höga ljudnivåer ska inte förringas, men de 
flesta människor vill ha ljud omkring sig. Total tyst-
nad är ofta inte önskvärt, i total tystnad blir krop-
pens egna ljud näst intill skrämmande. Hjärtats slag 
ekar i öronen och andetagen kan upplevas som 
stressande. 

Att aktivt arbeta med platsers ljudmiljö är viktigt. 
Det finns flera sätt att vända en otrevlig och högljudd 
stadsmiljö till en trevlig och välljudande upplevelse, 
utan att använda sig av stora fysiska bulleråtgärder. 
Forskningen om städers soundscapes eller ljudland-
skap är relativt ny för många, men erbjuder många 
möjligheter till att skapa en god och trevlig ljudmiljö 
utav en tidigare monoton och högljudd miljö. Elekt-
roniska ljudinstallationer, ljudgenererande material 
och objekt samt manipulationer av befintliga ljud; 
möjligheterna är många, och kan användas för att 
till exempel maskera oönskade ljud eller förflytta 
åhörarens fokus från otrevliga till trevliga ljud. 

Ljudmiljöer är platsspecifika, och varje urban plats 
har en egen karaktäristisk ljudidentitet. Som nämnts 
ovan behöver en plats med en trevlig ljudmiljö inte 
vara tyst eller lågmäld, utan platsens ljudidentitet 
bestäms snarare av hur väl kopplade ljuden är till 
åhörarens uppfattning av platsen. Med andra ord 
handlar platsers ljudidentitet om hur väl ljuden ger 
stöd åt händelser, verksamheter och funktioner på 

Bakgrund
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platsen. Ljuden är en del av den fysiska miljön och 
av människorna som vistas i den (Hellström 2007, 
5). Ljudmiljön är således en av arkitekturens grund-
stenar i det att ljud hjälper oss i vår tolkning och 
förståelse av den fysiska miljön, samt hur vi orien-
terar oss i den (Hellström 2001, 1). 
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Byggnationen av Nissastrand i Halmstad är ett förtät-
ningsprojekt, och sedan byggnationerna startade 
2004 har en stor del färdigställts. Dessa förtätnings-
projekt har flera fördelar, till exempel ur klimatsyn-
punkt, men de har även nackdelar. Förtätningen av 
våra städer kan negativt påverka deras ljudmiljöers 
kvalitet, allt eftersom bebyggelsen och trafiken 
växer sig tätt inpå parker och centrala rekreations-
miljöer. Miljöer med hög ljudkvalitet är en sinande 
resurs i dagens urbana miljöer, och behöver plan-
eras och designas (Soundscape Conference 2010).

Nissastrand inhyser en nyanlagd park som heter Lin-
néparken. Längs parkens västra sida passerar Gam-
letullsgatan, som utsätter husfasaderna på motsatt 
sida av gatan för en ekvivalent ljudnivå mellan 63-
66 dB(A) (SWECO VBB AB 2003, 56). Med ekvivalent 
ljudnivå menas en viss tidsperiods medelljudnivå 
(se mer under avsnittet “Teorier och begrepp”). En-
ligt Naturvårdsverket (2005, 8) bör den ekvivalenta 
ljudnivån under parkers besökstid ligga 20 dB(A) 
under omgivande gators ljudnivå, eller högst på 
45-50 dB(A). Linnéparken överskrider således rek-
ommenderade ljudnivåer för stadsparker. Utöver 
Gamletullsgatan passerar även järnvägen strax öster 
om parken. Enstaka bebyggda villatomter samt ett 
bullerplank skärmar idag av parken från järnvägen, 

men eventuellt kommer parken i framtiden expan-
dera österut och då hamna precis intill järnvägen 
(Melin p.c., se även “ETAPP 2” i illustrationsplanen 
ovan). I parkens östra del finns ett system av kullar, 
som delvis har en bullerdämpande funktion. Huru-
vida fler bulleråtgärder planeras är oklart, men i ge-
staltningsprogrammet för parken står att parken ska 
avgränsas mot gatorna med häckar, murar och plan-
teringar (Nyréns Arkitektkontor 2003, 60). Av tryg-
ghets-, trevnads- och tillgänglighetsskäl kan den här 
typen av inhägnader innebära problem, då parken 
idag är en väldigt öppen plats – en kvalitet värd att 
bevara.

 
Miljöer med hög ljudkvalitet är en sinande resurs i 
dagens urbana miljöer, och Linnéparken är ett ex-
empel på en stadspark med en ljudnivå som mar-
kant överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. I 
parkens gestaltningsprogram skrivs att parken ska 
inhägnas och avgränsas mot gatorna, men en sådan 
avgränsning är av flera skäl inte är önskvärd. Ljud-
miljön måste förbättras på andra sätt, genom att 
planeras och designas.
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Syftet med detta arbete är att undersöka Linnépark-
ens ljudmiljö; hur denna uppfattas av och påverkar 
parkens besökare samt vilka ljudnivåer parken 
utsätts för. Vidare syftar arbetet till att utforma ett 
planförslag, i vilket parkens utformning utvecklas 
och dess ljudmiljö planeras och designas.

Linnéparken med omgivande gator samt järnvä-
gen är arbetets geografiska avgränsning. Arbetets 
teoretiska avgränsning innefattar Björn Hellströms 
avhandling Noise Design, genom vilken CRESSON-
institutets teorier kommuniceras. Till detta kommer 
teorier och metoder ur Per Hedfors avhandling Site 
Soundscapes – landscape architecture in the light of 
sound samt ur Raymond Murray Schafers bok The 
Soundscape - Our Sonic Environment and the Tuning 
of the World.

Avslutningsvis så kommer inte parkens fysiska ut-
formning tillägnas mer fokus än det den får i mitt 
planförslag och de nya element som detta medför.

Syfte och avgränsning
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Under detta avsnitt kommer de institutioner och/
eller forskare som bedriver forskning inom ämnet 
beskrivas, samt varför eller varför jag inte använder 

mig av dem i det fortsatta arbetet.

 
WFAE står för World Forum for Acoustic Ecology 
och är en internationell paraplyorganisation, vars 
medlemsorganisationer är inriktade på interdisci-
plinära studier av vetenskapliga, sociala och kul-
turella aspekter av den naturliga och den av männi-
skan skapade ljudmiljön (WFAE 2000, 2). De arbetar 
för att skärpa medvetenheten om och förståelsen av 
ljuden omkring oss, att bevara och skydda naturliga 
soundscapes och tysta platser samt att designa och 
skapa goda ljudmiljöer (WFAE 27/3 2012).

WFAE använder sig av två huvudbegrepp: sound-
scape och acoustic ecology, ibland även kallat 
ecoacoustics. På svenska används ofta begreppet 
ljudlandskap och det andra direktöversätter jag till 
akustisk ekologi. Ljudlandskap definieras som ljud 
hörda i en reell eller virtuell miljö, samt vissa musik-
kompositioner, särskilt musikgenrer som använder 
sig av natur- eller miljöljud (Wrightson 2000, 10; 
Hellström 2003, 15). Begreppet akustisk ekologi 
är mer svårdefinierat och kritiserat, men handlar 

om relationen mellan en miljös ljudlandskap och 
lyssnaren. Centralt inom forskningen om akustisk 
ekologi är hur medvetna vi som lyssnare är om den 
akustiska miljön runt omkring oss (Wrightson 2000, 
10). 

Hildegard Westerkamp, kompositör och en av förfat-
tarna i WFAE:s tidskrift Soundscape-The Journal of 
Acoustic Ecology, menar att forskare inom akustisk 
ekologi lyssnar på världen ur ett ekologiskt perspek-
tiv på samma sätt som en biolog tittar på världen 
ur ett ekologiskt perspektiv. Detta ekologiska pers-
pektiv på ljudlandskap pekar på hur föroreningen av 
dessa är lika mycket ett miljöproblem som förore-
ningen av vår luft och vårt vatten (Westerkamp 
2008).  

Filosofin bakom begreppet akustisk ekologi kommer 
från kompositören och WFAE-medlemmen Ray-
mond Murray Schafer, som menar att vi skulle lyssna 
på den akustiska miljön som musik, en musik som vi 
själva ansvarade för. I sin bok The Soundscape - our 
sonic environment and the tuning of the world från 
1977 tog han fram en grundläggande terminologi 
för ljudlandskapen: bakgrundsljud definierades 
som grundtoner – en liknelse till musik där grund-
tonen är den ton kring vilken en skala, ett ackord 

eller en låt utgår ifrån. Ljud i förgrunden definierade 
han som signaler, avsedda att dra till sig uppmärk-
samhet. Det sista begreppet, soundmarks (som en 
liknelse till landmarks eller landmärken), används 
för att beskriva de ljud som karaktäriserar och gör 
en plats eller ett samhälle unikt. Schafer menar att 
när detta soundmark har identifierats förtjänar det 
att bli skyddat (Schafer 1977, 9f). Schafers termi-
nologi kan användas för att förklara hur ljudet av en 
specifik plats kan uttrycka platsens identitet på sam-
ma sätt som till exempel lokal arkitektur eller lokala 
seder och bruk (Wrightson 2000, 10).

Schafer och WFAE menar att sedan industrialismen 
gjort sitt intåg, har många unika ljudlandskap förs-
vunnit till förmån för den nutida stadens homogena 
ljudlandskap, vars ständigt närvarande grundton är 
trafiken. Begreppen high fidelity (hi-fi) och low fidel-
ity (lo-fi) används för att beskriva skillnaden mellan 
pre-industrialismen och postindustrialismen. Hi-fi 
står för en balans mellan ljudnivå, rytmer och vari-
ation; en djup ljudmiljö med en känsla av bakgrund 
och förgrund och där ljud mer sällan överlappar var-
andra – diskreta ljud hörs tydligt på grund av en låg 
ljudnivå i omgivningen. Lo-fi står för motsatsen, och 
karaktäriseras av en mer eller mindre konstant och 
oföränderlig ljudbild, en ljudvägg av lågfrekventa 
ljud som effektivt stänger ute andra ljud och isol-
erar lyssnaren från sin omgivning (Schafer 1977, 43; 
Wrightson 2000, 10f; Hellström 2007, 3). 
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Kendall Wrightson (2000, 12), WFAE-medlem, me-
nar att allt eftersom våra ljudlandskap försämras, 
minskar vår medvetenhet för subtila ljud. Enligt 
Wrightson blir resultatet av detta att

“[...] the meanings sound holds for the listener in 
contemporary soundscapes tend to be polarised 
into extremes—’loud’ and ‘quiet’; noticed or un-
noticed; good (I like) or bad (I don’t like)” (Wright-
son 2000, 12).

Dagens lo-fi-ljudlandskap har enligt Wrightson in-
genting att ge, vilket har resulterat i att ljud blir 
något som vi försöker stänga ute. Detta görs antin-
gen genom fysiska bulleråtgärder, eller så används 
ljud för att blockera andra ljud, till exempel musik. 
Wrightson menar att denna konstanta strid mellan 
oönskade ljud och ljud för att maskera de oönskade 
ljuden leder till att det urbana ljudlandskapets ljud-
nivå höjs med 0,5 till 1 dB per år (Wrightson 2000, 
12). 

Wrightson framhäver att dagens stressrelaterade 
sjukdomar och besvär vittnar om den urbana män-
niskans försök att anpassa sig till en urban livsstil, 
alltid fylld av stadens lo-fi-ljudlandskap – en ljud-
miljö som aldrig ger möjlighet för människan att 
“processa” sina tankar och känslor. Användandet 
av ljud som ett slags smärtstillande medel mot sina 
oönskade och obekväma tankar och känslor ger en-
ligt Wrightson den urbana människan en illusion 
av att kunna kontrollera dessa känslor. Den urbana 

människan framhåller staden och dess ljud som at-
traktiva och fulla av fart och aktiviteter – och natu-
rens hi-fi-ljudlandskap framhålls av samma männis-
ka som tråkiga och tomma på liv, då livet har kommit 
att förknippas med staden. Wrightson hävdar att 

“[...] the hi-fi environment represents a deep 
psychological fear for anyone whose purpose 
(consciously or unconsciously) is to avoid their 
feelings. In a wide variety of psychotherapeutic 
experiences, I have witnessed many times—in 
myself and others—how being quiet tends to 
bring emotions to the surface” (Wrightson 2000, 
12f). 

WFAE är inte enbart en forskningsorganisation, utan 
många av medlemmarna kallar sig också för musiker 
och kompositörer. Av skäl som presenteras tillsam-
mans med genomgången av Björn Hellström nedan 
så utgår jag inte så mycket från WFAE. Ett fåtal spo-
radiska källhänvisningar till WFAE kommer att fin-
nas, dock av mer jämförande eller exemplifierande 
karaktär.

CRESSON står för Centre de recherche sur l’espace 
sonore et l’environnement urbain och är ett institut 
som bedriver interdisciplinär forskning om arkitek-
tur, stadsmiljö och ljud i Grenoble, Frankrike. De un-
dersöker kvalitativa aspekter i ljud och stadsmiljö, 
men har sällan eller aldrig publicerat sin forskning 
internationellt, utan allt är på franska. Detta gör att 

forskning från CRESSON väljs bort av språkliga skäl, 
förutom det som Björn Hellström översätter och för 
vidare genom sin forskning.

 
Björn Hellström är arkitekt och forskare i ljuddesign 
vid Konstfack i Stockholm, och har studerat vid CRES-
SON. I sin avhandling Noise Design (2003) presen-
terar han kvalitativa metoder för analys av urbana 
ljudmiljöer, metoder utformade av Pascal Amphoux, 
forskare på CRESSON. Hellström introducerar även 
begreppet noise design, som ett alternativ till sound-
scape-rörelsen och WFAE. Utgångspunkten för detta 
begrepp är att den vanliga definitionen för noise el-
ler buller (att buller är oönskat ljud, se “Bakgrund”) 
inte är helt tillfredsställande. Anledningen till detta 
är att bedömningen av vad som är oönskat ljud och 
inte är en subjektiv bedömning, och att begreppet 
noise eller buller är mer än bara ett ljud. Hellström 
frågar sig: 

“[...] according to who is noise ‘unwanted’? It 
thereby becomes clear that the term noise sig-
nifies something more than itself; it is a product 
triggered by a certain activity, which is either 
wanted or unwanted according to the listening 
context” (Hellström 2003, 10).

Hellström ifrågasätter, liksom CRESSON, några av 
WFAE:s grundidéer, och menar att de med begrep-
pet akustisk ekologi förespråkar en estetisk och 
fenomenologisk synvinkel, och utelämnar struk-
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turella, rumsliga och sociala aspekter av ljud och 
ljudmiljöer. Hellström menar vidare att det i WFAE:s 
pre-industriella och pro-ekologiska synsätt går att 
urskilja en kritik mot modern teknologi och den 
urbana livsstilen, en idealism som enligt honom är 
orealistisk. I sin föreställning om ekologi generalis-
erar WFAE, enligt Hellström, på ett problematiskt 
sätt individuella erfarenheter till gällande standard 
(Hellström 2003, 15ff; Hellström 2007, 3). 

Varje urban plats har enligt Hellström en egen karak-
täristisk auditiv identitet (Hellström 2007, 4). Be-
greppet auditiv kan jämföras med begreppet visu-
ell, som innebär det vi kan uppfatta med synen; på 
samma sätt innebär auditiv det vi kan uppfatta med 
hörseln. Begreppet identitet kan uppfattas både ur 
en objektiv och subjektiv synvinkel, men enligt Hell-
ström också ur en inter-subjektiv synvinkel, där det 
uppstår konsensus bland lyssnarna och ett ljud blir 
allmänt accepterat som till exempel bra eller dåligt. 
Som nämnts tidigare behöver inte en plats som 
“låter bra” vara tyst, utan det kan vara en plats där 
ljuden enligt vår uppfattning av platsen verkar passa 
in och stödja platsens verksamheter och funktioner 
(Hellström 2007, 4).

Begreppet noise, eller buller, är ett kvantitativt mått 
på ljudnivå. Ljudens sammanhang är i en sådan mät-
ning inte inräknade. Hellström framhåller att ljudens 
kvalitativa dimensioner – som kan vara negativa 
och/eller positiva – måste tas med i beräkningarna. 

Det finns ingen ljudmiljö som passar alla platser – 
ljudmiljön är en produkt av den fysiska miljön och 
de människor och aktiviteter som finns däri (Hell-
ström 2007, 5). 

I sin avhandling översätter Hellström viktiga delar 
av CRESSON:s arbete, bland annat Pascal Amphouxs 
kategorisering av olika ljud och Jean-Franҫois Augo-
yards ljudeffekter. Dessutom presenterar han den 
franske kompositören och forskaren Pierre Schaef-
fers olika lyssnarperspektiv. Dessa kommer använ-
das för att beskriva Linnéparkens ljuds egenskaper.

 
Hedfors är landskapsarkitekt och forskare vid Sverig-
es Lantbruksuniversitet i Ultuna, och i sin avhandling 
Site Soundscapes - landscape architecture in the 
light of sound utgår han från att landskapsarkitekter 
i sitt arbete har möjlighet till att ta hänsyn till ljud, 
och att olika ljudkällor är objekt som kan planeras. 
Hedfors argumenterar för att ljuden på en plats inte 
uppstår av en slump, utan att ljudet är en budbärare 
med berättelser om landskapet, om våra aktiviteter 
och om ljud förknippade med liv och rörelse. Målet 
med hans avhandling var således att ändra synen på 
ljud från dagens trubbiga behandling av ljudmiljöer 
till ett synsätt där ljuden ses som resurser som kan 
designas och planeras i våra utemiljöer. En viktig 
del i Hedfors arbete var utvecklingen av metoder 
och verktyg för framtida professionellt arbete med 
ljudmiljöer, eftersom att det inom landskapsarkitek-

turen knappt fanns någon forskning med fokus på 
ljud och därför heller ingen utvecklad metod (Hed-
fors 2003, 3, 9, 12, 69). 

I planerings- och designprocesser diskuteras vari-
ationer, kontraster och motsättningar, vilket gör att 
olika platsers identitet kan beskrivas. Till detta kan 
olika berikande uttryck och detaljer prägla platsen, 
till exempel upptäckter, mysterium, trygghet och 
tillhörighet. Hedfors menar att ljuddesign, eller au-
ditory design, inte har varit en medveten del i plan-
erings- och designprocesser, vilket har inneburit att 
ovanstående variation i uttryck och detaljer inte har 
gällt ljudmiljön. Ett första steg för att börja arbeta 
med detta även i ljudmiljön är enligt Hedfors att un-
dvika enformighet. Han framhäver att det inte råder 
enformighet mellan alla platsers ljudmiljö, men att 
dagens urbana och rurala miljöers uttryck karak-
täriseras av rationalism och att likheterna mellan 
dagens ljudmiljöer kan peka på en ökande globali-
sering som suddar ut de lokala identiteterna (Hed-
fors 2003, 59f).

Hedfors intervjumetod kommer användas i arbetet, 
och också ett av hans grundbegrepp: auditory ref-
uges (se “Teorier och begrepp”).

INLEDNING: Forskningsöversikt 15

PER HEDFORS



Under detta avsnitt tar jag upp arbetets teoretiska 
utgångspunkter, med avstamp i de institutioner och 
forskare som presenterades i avsnittet “Forskning-
söversikt”. Utförliga beskrivningar kommer göras 
av hur människan agerar i rollen som lyssnare, ber-
oende på vilken sorts ljud hon/han uppfattar. På 
vilket sätt ljudet uppträder i tid och rum påverkar 
likaså hur lyssnaren uppfattar ljudet, och kan till och 
med helt förändra lyssnarens upplevelse av rum-
met. 

Från tidigare presenterade forskare och institution-
er plockas ett vokabulär ut, ämnat att tydligt och 
ingående beskriva ljud och dess egenskaper allt eft-
ersom de dyker upp i det kommande arbetet. Olika 
teorier från olika forskare kopplas dessutom sam-
man och jämförs för att ytterligare tydliggöra det 
aktuella ljudets egenskaper.

I slutet av detta avsnitt förklaras begrepp som 
återkommande kommer att användas i arbetet och 

därför behöver förklaras.

 
Utgångspunkten för detta arbete är att tysthet inte 
är direkt sammankopplat med en positiv upplevelse 
av en ljudmiljö. Tvärtom så vill de flesta människor 

ha ljud runtomkring sig. En plats med en bra ljud-
miljö kan definieras som en plats där ljuden enligt 
vår uppfattning av platsen verkar passa in och stödja 
platsens verksamheter och funktioner (Hellström 
2007, 4). Hur vi upplever ljud handlar om ett sam-
spel mellan alla våra sinnen, om ljudets relevans i 
en given situation och också de associationer som 
ett specifikt ljud väcker hos olika människor. Detta 
kan exemplifieras med trafikljud, som på nära håll 
faktiskt ger oss livsviktig information om till exem-
pel ett framrusande fordon när vi ska passera ett 
övergångsställe, men på längre avstånd är trafiklju-
det helt irrelevant. Just detta är ett vanligt fenomen 
i våra städer: samspelet mellan hörseln och synen 
bryts i samma stund som den visuella kontakten 
med till exempel trafiken upphör, men ljudet stan-
nar kvar (Cerwén 2010, 4). Upplevelsen av en ljud-
miljö bestäms också bland annat av vilka ljud som 
ligger i förgrunden respektive i bakgrunden, det vill 
säga vilka ljud vi fokuserar på och inte. Detta kan ex-
emplifieras med följande:

Du går längs en grusväg som – på grund av en närlig-
gande men av några hus visuellt dold trafikled – har 
en ljudmiljö som karaktäriseras av högt trafikbuller. 
Det monotona ljudet från trafikleden fyller luften 
och överröstar de flesta andra ljud. Men alltefter-

som du tar steg efter steg på den här grusvägen, 
knastrar gruset under dina fötter. Detta ljud, som till 
skillnad från ljudet från den ej synliga trafikleden, 
kommer från en ljudkälla som är nära dig och som 
du kan se och också förväntar dig att få höra dessa 
knastrande ljud ifrån. Det som sker är att, trots den 
höga ljudnivån från trafikleden så hamnar det ljudet 
i bakgrunden då knastret från grusgången förbinder 
dig med platsen – grusgångens knaster skapar en 
rumslighet. Grusknastret skiljer sig ifrån trafikledens 
monotona ljudmatta på flera sätt: det är inte kon-
stant utan kommer bokstavligt talat stegvis, du kan 
se och själv interagera med och påverka ljudkällan 
samt att din fokus på grusknastret helt eller delvis 
kommer stänga ute ljudet från trafikleden. Du kom-
mer fortfarande att höra ljudet, men det är en stor 
skillnad mellan att lyssna på ett ljud och att bara 
höra det. 

Grusgången ovan är ett exempel på en plats där 
ljuden verkar passa in i och stödja platsens funk-
tion och material. Ljudet från när du går på gruset 
förankrar dig på platsen; hade dock ljuden från 
trafikleden varit så starka att grusknastret över-
röstades hade du tappat denna förankring. Upplev-
elsen av platsen hade då varit svag och svävande på 
grund av en ljudmiljö som hade karaktäriserats av 
ljud från andra platser. Enligt Hellström (2007, 4) 
har som nämnts tidigare varje plats en egen audi-
tiv identitet, en identitet som är unik och inte kan 

Teorier och begrepp

EN POSITIVT UPPLEVD LJUDMILJÖ
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användas för att beskriva någon annan plats. Grus-
gångens auditiva identitet karaktäriseras av gruskn-
aster som genom olika långa steg och möjligheten 
till att skrapa i gruset kan manipuleras av besökaren. 
Grusknastrets fysiska närvaro i rummet tvingar det 
monotona och osynliga trafikledsljudet att lägga sig 
i bakgrunden och under vissa stunder kommer det 
endast uppfattas passivt av åhöraren. 

För att kunna beskriva till exempel Linnépark-
ens ljudmiljö, krävs en mer utförlig beskrivning av 
användbara teorier och begrepp. Det finns vissa 
språksvårigheter med att beskriva ljud och ljud-
miljöer i ord, men olika teorier och modeller har 
tagits fram och nedan följer beskrivningar av dessa 
och hur de kan relateras till varandra. De första tre 
teorierna härstammar från Hellströms avhandling 
Noise Design (2003), och är presentationer av först 
den franske kompositören, ingenjören och forska-
ren Pierre Schaeffers teorier för olika lyssnarlägen, 
och därefter CRESSON-forskaren Pascal Amphouxs 
tre kategorier för olika ljuds egenskaper. Dessa tre 
kategorier kommer samtidigt att jämföras med R. 
Murray Schafers tre begrepp grundtoner, signaler 
och soundmarks som nämndes under avsnittet 
“Forskningsöversikt”. 

Den tredje teorin ur Hellströms avhandling är CRES-
SON-grundaren Jean-Franҫois Augoyards arbete 
med att definiera ljudeffekter, vilka kan användas 
som kvalitativa verktyg för att beskriva och utforma 

akustiska miljöer. 

Efter teorierna från Hellströms avhandling presen-
teras teorin om Auditory Refuges, eller auditiva 
tillflyktsorter, som presenteras i avhandlingen Site 
Soundscapes – Landscape architecture in the light 
of sound (2003) av Hedfors.

 
 
Pierre Schaeffer har definierat ett sorts lyssnarläge 
som han kallar för reducerat lyssnande. Detta be-
grepp relaterar till begreppet acousmatics, vilket 
härstammar från antikens Grekland där föreläsare 
ibland gömde sig bakom en gardin för att få åhörar-
na att fokusera på själva talet (Hellström 2003, 44f, 
71). Reducerat lyssnande handlar således om att 
fokus ligger på själva ljudet och inte dess källa eller i 
vilket sammanhang ljudet hörs.

Utöver reducerat lyssnande, har Schaeffer tagit 
fram fyra olika sätt att uppfatta ljud på. Dessa fyra 
lyssnarlägen går under det gemensamma begrep-
pet vanligt lyssnande, och presenteras nedan. Käll-
hänvisningen som är placerad efter punkt 4 innefat-
tar alla fyra punkterna. Exemplifieringen i de olika 
punkterna är dock min egen och är till för att ytter-
ligare förtydliga begreppens innebörd. Till sist så är 
det även min översättning från engelska, och jag up-
plevde vissa svårigheter med att hitta bra svenska 
motsvarigheter till vissa av de engelska begreppen, 

varför de fick stå kvar inom parentes.

1. LYSSNANDE (LISTENING)

Lyssnandet handlar om uppfattningen av ett ljud 
som kännetecknande för dess ljudkälla, det vill säga 
det som skapade ljudet. I exemplet med grusgången 
ovan uppfattades grusknastret som karaktäristiskt 
för en grusgång, du lyssnade på det och förstod rela-
tionen mellan ljudkällan och ljudet den gav ifrån sig.

2. HÖRANDE (HEARING)

Hörandet är den vanligaste ljuduppfattningen. Ofta 
lyssnar vi passivt på en ljudmiljö, utan att söka 
efter något speciellt ljud eller någon information 
som ljuden förmedlar. Detta kan exemplifieras med 
ljuden från trafikleden i exemplet med grusgången 
ovan: trafikleden hördes hela tiden – dina öron reg-
istrerar de inkommande ljudvågorna – men du lyss-
nar inte på det. 

3. DELTAGANDE (ATTENDING)

Deltagandet innebär att lyssnaren aktivt söker efter 
särskilda kvaliteter eller särskild information i speci-
fika ljud – lyssnaren arbetar selektivt. Detta kan ex-
emplifieras med när man på en högljudd tågstation 
försöker urskilja vad högtalarrösten säger om an-
kommande tåg.

VANLIGT OCH REDUCERAT 
LYSSNANDE
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4. FÖRSTÅELSE (UNDERSTANDING)

Förståelsen innebär att ljudet behandlas som en 
kod eller ett tecken, som sitter på viss information 
eller vissa värden. Detta kan exemplifieras med en 
bomsignal vid en järnvägsövergång, som dels varnar 
lyssnaren om eventuell fara, men som i en annan 
situation kan signalera att lyssnaren snart får kom-
ma in i ett varmt tåg och slippa stå och frysa på per-

rongen (Hellström 2003, 72f).

 
Amphoux har definierat tre miljömässiga mots-
varigheter till punkt 1-3 i Schaeffers lista. Dessa tre 
kategorier av ljud innehåller tids- och rumsaspek-
ter såväl som lyssnarens eget beteende. I presen-
tationen av dessa finns samma problem med rät-
tvisande svenska motsvarigheter till de engelska 
begreppen, så även här står de engelska begreppen 
kvar inom parentes. Tillsammans med de tre kat-
egorierna görs även jämförelser med Schafers tre 
liknande begrepp: grundtoner, signaler och sound-
marks.

LJUDSIGNALER (SONIC SIGNALS)

Amphoux kopplar samman ljudsignalen med Schaef-
fers lyssnarläge ”lyssnande (listening)” genom att 
koppla ljudsignalen till första person, det vill säga 
”jag lyssnar”. Amphoux menar att lyssnaren efter att 
ha uppfattat en ljudsignal lyssnar medvetet till lju-

det och händelsen som skapade det. Denna kategori 
handlar vidare om ett ljud som lyssnaren uppfattar 
på grund av antingen dess akustiska egenskaper (till 
exempel ljudets skillnad i intensitet) och/eller på gr-
und av att lyssnaren uppfattar ljudet som ovanligt. 
Ljudsignalen fångar på båda sätten vår uppmärk-
samhet och gör oss medvetna om en pågående ak-
tivitet eller händelse i vår omgivning. Ur tidsaspek-
ten kan ljudsignalen beskrivas som diskontinuerlig; 
den utlöses av en plötslig händelse som får oss att 
lyssna, oavsett om vi tidigare enbart lyssnade pas-
sivt på ljudmiljön (Hellström 2003, 75, 155). 

Schafers begrepp signal har i stort sett samma in-
nebörd; han beskriver dessa signaler som ljud i för-
grunden, till vilka lyssnaren medvetet lyssnar. Han 
menar att alla ljud kan lyssnas till medvetet och 
således bli en signal, men i sitt arbete avgränsar han 
sig till de signaler som lyssnaren måste lyssna på 
på grund av att de är varningssignaler eller signaler 
som bär på viktig information (Schafer 1977, 10) 

LJUDBAKGRUND (SONIC BACKGROUND)

Denna kategori av ljud lyfter fram andra ljud. Am-
phoux kopplar samman denna kategori med Schaef-
fers ”hörande (hearing)” genom att diskutera den 
utifrån tredje person: han/hon/den lyssnar, oavsett 
vad jag eller du gör. Ljudbakgrunden är inget som 
fångar vår uppmärksamhet – precis som Schaeffer 
menar så lyssnar vi oftast passivt på ljudbakgrunden 

– men så fort vi börjar lyssna på den så är den tydligt 
hörbar. När vi väl fokuserar på bakgrundsljuden, tar 
de direkt ett steg uppåt i ljudhierarkin och kan inte 
längre sägas ligga i bakgrunden. Ur tidsperspektivet 
kan ljudbakgrunden beskrivas som kontinuerlig, 
som varaktig (Hellström 2003, 76, 155f). Detta kan 
jämföras med trafikledsljudet i exemplet tidigare, 
som bestod av ett kontinuerligt och oföränderligt 
bakgrundsljud.

Schafer använder begreppet grundton för att beskri-
va ungefär samma ljud som Amphoux syftar på med 
begreppet ljudbakgrund. Schafer beskriver dem 
som ljudkompositionens ankare, eller grund, på 
vilken annat ljudmaterial kan röra sig och ljuda och 
på så sätt överskugga grundtonen (Schafer 1977. 9)

LJUDATMOSFÄR (SONIC AMBIENCE)

Denna kategori kopplar Amphoux samman med 
Schaeffers ”deltagande (attending)”, och Amphoux 
menar att det inte är nödvändigt att aktivt lyssna 
på ljudatmosfären för att uppfatta den. Amphoux 
definierar ljudatmosfären som kompositionen av de 
olika ljud som ger en plats dess karaktäristiska ljud-
miljö, dess atmosfär. Ur tidsperspektivet kan ljudat-
mosfären beskrivas som dynamisk, vilket innebär att 
det är ljudens föränderlighet, rytm, och rörelse som 
skapar en plats unika ljudatmosfär (Hellström 2003, 
76, 155f).

Amphouxs ljudatmosfär kan jämföras med Schafers 

TRE OLIKA KATEGORIER AV LJUD
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begrepp soundmarks, som Schafer beskriver som 
ljud som besitter kvaliteter som  gör en plats eller 

ett samhälle unikt (Schafer 1977, 10)

 
Augoyards arbete med ljudeffekter, utarbetat på 
CRESSON, är ett av få arbeten som har behandlat 
ljud och det akustiska rummet ur ett kvalitativt per-
spektiv, snarare än ett kvantitativt. Presentationen 
av ljudeffekterna i Hellströms avhandling är första 
gången som detta arbete översätts från franska. 
Ljudeffekterna är dels deskriptiva genom att de an-
vänds för att beskriva ljud och det akustiska rum-
met, men de är också operativa i det att den fulla 
förståelsen av ljudeffekterna kräver att de används 
och utforskas. Detta innebär att ljudeffekterna när 
de används samtidigt också upptäcks och uppfinns 
genom nya användningsområden och exempel. Av 
dessa skäl är inte ljudeffekterna framtagna för att 
lösa problem, utan för att bidra till förståelse av ljud 
och ljudens natur (Hellström 2003, 99f).

I bilaga 1 återfinns beskrivningar av de ljudeffekter 
jag har använt i detta arbete.

 
Ordet refuge i auditory refuges har jag översatt till 
tillflyktsort, en plats som erbjuder skydd. Hedfors 
definierar denna tillflyktsort som en plats där lyss-
narna upplever att det är de själva som har makten 
över ljudmiljön. En tillflyktsort är en plats vars ljud-

förklaringar. Kortfattat så är syftet med den logarit-
miska decibelskalan att mätningar av ljudnivån inte 
ska behöva hantera så stora numeriska tal. Vår hör-
tröskel – det vill säga det lägsta ljud kan vi uppfatta 
– är vid 0 dB. Vårt öras smärtgräns är 100 miljarder 
gånger starkare än hörtröskeln, och därför används 
en logaritmisk skala där alla ljudnivåer mäts i förhål-
lande till hörtröskeln vid 0 dB (Boverket 2009a). 

För ökad förståelse; en höjning av ljudnivån med 
8-10 dB upplevs som en fördubbling av ljudnivån, till 
exempel en höjning från 55 dB till 65 dB. Därför kan 
även små höjningar i ljudnivån vara tydligt märkbara 
och ibland störande (Boverket 2009a).
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AUDITIVA TILLFLYKTSORTER

LJUDEFFEKTER BEGREPPSFÖRKLARING

miljö skiljer sig från omgivningens genom att stå i 
kontrast eller i motsättning till denna (Hedfors 2003, 
60).

 
I det fortsatta arbetet kommer vissa begrepp och 
uttryck att användas, begrepp och uttryck som be-
höver definieras och förklaras.

DECIBELSKALAN

Ljudnivå, eller ljudtryck, mäts i decibel, dB. Decibel-
skalan är logaritmisk – men vad en logaritm är kom-
mer jag inte gå in på här då det skulle kräva ett helt 
eget avsnitt med avancerad matematik och långa 

Bild 7: Trafikverket 2010



MAXIMAL OCH EKVIVALENT LJUDNIVÅ

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån som upp-
mätts under en viss tid, och den genomsnittliga 
ljudnivån under samma tid kallas ekvivalent ljud-
nivå. Tillsammans kompletterar de varandra, och 
ger en bra uppfattning av en ljudnivå som kan vara 
föränderlig men ändå jämn över en längre tid, samt 
innehålla sällan förekommande men starka ljud-
nivåförändringar (Trafikverket 2010).

MÄTNINGAR I dB(A)

Hur starkt vi uppfattar ett ljud som beror dels på 
ljudtrycket, dels på ljudets frekvenssammansättning 
(Naturvårdsverket 2011b). För att mäta den frekven-
ssammansättning som ett människoöra uppfattar 
görs en vägning av ljudens frekvenssammansättning, 
så att den motsvarar örats uppfattningsförmåga. Den 
vanligaste vägningen kallas A-vägningen, och mät-
värden i denna vägning skrivs dB(A). A-vägningen 
används vanligtvis för mätning av trafikbuller, och 
den förstärker medelhöga frekvenser samt dämpar 
låga frekvenser. Dämpningen av låga frekvenser in-
nebär en viss risk att låga frekvenser från tung trafik 
ibland kan underskattas. En liten höjning i de låga 
frekvenserna kan innebära en märkbar störning för 
örat, utan att decibelmätaren ger utslag för öknin-
gen (Trafikverket 2010; Boverket 2009b).

LJUDMILJÖ

Begreppet ljudmiljö kommer användas som beskri-
vande alla ljud tillsammans som hörs på en plats. 
Begreppet kan jämföras med Amphouxs lyssnarkat-
egori ljudatmosfär eller Schafers soundmarks som 
båda beskrivits ovan. 

LJUDHIERARKI

Begreppet ljudhierarki kommer användas som 
beskrivande för en ljudmiljös interna ordning, det 
vill säga vilket ljud som låter mest, och därefter 
alla andra ljud ner till det som låter minst. Men det 
handlar inte nödvändigtvis om ljudnivå, utan också 
om vilket ljud som tycks dominera, och vilka ljud 
som bara förekommer stundtals och sporadiskt. 
Linnéparkens ljudhierarki kommer inte definieras, 
men begreppet kommer dyka upp i beskrivningar 
av ljudens egenskaper, och ofta tillsammans med 
ljudens förflyttningar inom Schaeffers lyssnarlägen 
och/eller Amphouxs ljudkategorier som beskrivits 
ovan. 

TONLÄGE

Tonläget kan också kallas tonhöjd, eller pitch, och 
beskriver en tons frekvens. Om till exempel en gi-
tarrsträng låter ostämd, och tonen den avger låter 
lite för ljus så har den en för hög tonhöjd. Gitarr-
strängens ton måste då sänkas och får då en lägre 
frekvens och således lägre tonhöjd eller tonläge. 

Då alla ljud har en frekvens eller en frekvenssam-
mansättning, kan detta begrepp användas på mer 
än bara rena musikaliska toner. Begreppet kommer 
återfinnas i beskrivningar av olika ljuds egenskaper.
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Detta avsnitt innehåller en presentation av de me-
toder jag använt mig av för att lösa det uppställda 
problemet. Först presenteras det tillvägagångssätt 
som är karaktäristiskt för en fallstudie. Själva me-
toderna i fallstudien är ljudnivåmätningar, observa-

tioner, intervjuer och en ljudinstallation. 

 
Jag har gjort en fallstudie på Linnéparken i Halm-
stad, ett tillvägagångssätt som inbjuder till att kom-
binera flera olika metoder. En studie av som i det 
här fallet en enstaka undersökningsenhet skapar 
möjligheter för att djupdyka i platsens problem och 
möjligheter, och samtidigt i viss mån generalisera 
utifrån det enskilda fallet. I vilken utsträckning detta 
är möjligt beror på flera olika saker. Generaliserbar-
heten kan anses öka om undersökningsenheten be-
sitter de specifika kännetecken som till exempel en 
teori kräver för att kunna prövas. Detta är fallet med 
Linnéparken, vilket gör den till en teoriprövande un-
dersökningsenhet. Generaliserbarheten kan också 
öka om undersökningsenheten är typisk för sin sort 
– det vill säga om Linnéparken kan anses typisk för 
mindre stadsparker. Om undersökningsenheten lik-
nar andra enheter som kunde ha valts, så kan också 
resultaten från fallstudien generaliseras till dessa 
andra enheter (Denscombe 1998, 60f, 65). Huru-

vida Linnéparkens fysiska utformning har något ge-
mensamt med andra mindre stadsparker är oklart  
– dock är det troligt att Linnéparkens ljudmiljö inte 
är unik, vilket utöver en teoriprövande undersökn-
ingsenhet också kan göra Linnéparken till en typisk 
undersökningsenhet.

Ovanstående konstateranden har utifrån Martyn 
Denscombes modell för fallstudier motiverat varför 
det är just Linnéparken som har behandlats. Men, 
snarare än att vara den faktiska anledningen till va-
let, har ovanstående bara ytterligare motiverat valet 
av undersökningsenhet. Den faktiska anledningen 
till att Linnéparken har undersökts är att den av 
Halmstad kommun är utpekad som en bullrig plats 
på vilken det är intressant att undersöka vad som 
kan göras för parkens ljudmiljö. 

 
Med anledning av avsaknaden av uppgifter kring 
Linnéparkens ljudnivå kommer jag att göra egna 
ljudnivåmätningar. Dessa kommer göras med en 
decibelmätare som heter “TES 1350 Sound Level 
Meter” och kommer gå till på följande sätt: denna 
decibelmätare uppdaterar det uppmätta ljudet lite 
snabbare än en gång i sekunden. Jag kommer att fil-
ma mätarens display under en minut, och får då 70 

mätvärden. Dessa kommer föras in i tabell och re-
dovisas med diagram. Men främst gör jag det under 
en minut för att det finns mycket som kan påverka 
ljudnivån, och ett enda mätvärde skulle inte ge en 
korrekt bild av Linnéparkens ljudnivå. Genom att 
istället ha 70 mätvärden kan jag räkna ut minutens 
ekvivalenta ljudnivå, och samtidigt också redovisa 
den maximala ljudnivån som uppmättes under mi-
nuten.

 

Inom samhällsvetenskapen finns det enligt Dens-
combe huvudsakligen två typer av observationer: 
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systematisk observation och deltagande observa-
tion (Denscombe 1998, 272f). Men min observation 
går inte att uteslutande placera i den ena eller andra 
kategorin, utan den har både likheter och olikheter 
med båda de två typerna. Min observation går ut på 
att lyssna på ljuden i Linnéparken, samt identifiera 
dess källor, riktning och relationer med varandra. 
Här är både synen och hörseln inblandade, vilket 
är en väsentlig del i varför det överhuvudtaget for-
skas om våra ljudmiljöer och ljuddesign. Sinnena är 
sammankopplade på flera sätt, och för en människa 
med fungerande hörsel och syn går det inte att helt 
stänga ute det ena sinnets intryck. Visst går det att 
blunda, eller hålla för öronen, men i vanliga situ-
ationer är detta i stort sett omöjligt. 

En observation av detta slag är en högst subjektiv 
företeelse. Mina erfarenheter och värderingar, samt 
psykologiska faktorer som är knutna till mitt minne 
och mina sinnen påverkar hur jag uppfattar observa-
tionsobjektet. Likaså vilket humör jag är på, om jag 
är hungrig och så vidare. Utöver detta så kommer 
alla mina sinnen att uppfatta flera olika saker samti-
digt, och saker jag ser eller lukter jag upptäcker kan 
direkt göra att jag glömmer att det är hörselintryck 
jag ska fokusera på. För att minimera detta infor-
mationsbortfall och också för att minska risken att 
extraordinära händelser i parkens omgivning ska 
påverka parkens faktiska ljudmiljö så utför jag tre 

observationer på tre olika dagar. 

De ljud som observeras har utförligt antecknats i re-
altid, det vill säga ofta samtidigt som jag fortfarande 
analyserade ljudet.

 
I Linnéparken har jag använt mig av en intervjume-
tod utvecklad av Per Hedfors och Per G. Berg. Me-
toden har publicerats i avhandlingen Site Sound-
scapes - landscape architecture in the light of sound 
som nämnts tidigare (se Forskningsöversikt). Hed-
fors & Berg benämner intervjumetoden som obser-
vational field interviews, vilket syftar på att intervjun 
är gjord på platsen som undersöks (Hedfors 2003, 
102f). I mitt fall har dessa intervjuer varit semistruk-
turerade på så sätt att jag har förbestämda frågor 
– framtagna och/eller inspirerade av Hedfors & Berg 
– som ska besvaras, men sättet det görs på beror till 
stor del på vem intervjupersonen är och vad denne 
har att säga. Huvudtanken med semistrukturerade 
intervjuer är att intervjupersonen fritt ska kunna 
utveckla sina idéer och utförligt svara på frågorna 
(Denscombe 1998, 234f). 

Intervjuerna är gjorda med slumpmässigt valda 
besökare till parken, och är tolv stycken till antalet. 
Under intervjun har jag antecknat rakt av det de 
sagt, ofta i deras egna talspråk, för att kunna citera 
och också efter intervjuerna kunna utläsa eventuel-
la underliggande meningar i deras svar.  En genom-

gång av intervjufrågorna, samt ett exempel på ett 
intervjuprotokoll presenteras i bilaga 2.

 
För att utreda möjligheterna till att förflytta männi-
skors uppmärksamhet från ett eller flera ljud till ett 
annat, eller för att få människor att börja fokusera 
på ett enstaka ljud, kommer jag göra en mindre lju-
dinstallation i parken. Omfattningen av den kommer 
till stor del påverkas av tekniska omständigheter. Det 
största problemet är det eventuella behovet av en 
strömkälla som är tyst; den får såklart inte förorena 
ljudmiljön med ljud som inte hör hemma i parken. 

Ljudinstallationen kommer testas på en testgrupp 
bestående av omkring fem personer. Tanken är att 
dessa ska få lyssna på ljudmiljön i dess naturliga till-
stånd, exempelvis genom att få diskutera frågorna 
jag använt i intervjuerna. Därefter startar jag ljudin-
stallationen och efter att ha lyssnat på den diskuter-
ar jag resultatet med testgruppen. 

Ljudinstallationen kommer bli platsanknuten, det vill 
säga motsvara ett ljud eller ett ljudande objekt som 
skulle kunna finnas eller rentav redan finns i parken. 
Anledningen till detta är att ljudinstallationen inte 
enbart ska påverka hörselsinnet och få testgruppen 
att isolera detta sinne, utan det ska påverka fler sin-
nen genom att tillhöra platsen.
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Mätningarna är fem till antalet, och gjorda på fem olika platser i parken. Detta 
skedde den 10 och 11 april, och de två dagarna hade en stor skillnad; den 10 april 
pågick det en ganska högljudd byggverksamhet sydväst om parken (se “Observa-
tioner”). Denna byggverksamhet påverkade tydligt parkens ljudnivå, vilket syns 
på de två inledande mätresultaten nedan.

Åt vilket väderstreck jag har riktat mätaren kommer att redovisas, men hur stor 
inverkan riktningen har på resultatet är oklart (se “Metoddiskussion”). Mätnin-
garna har skett under en minut, och utifrån minutens mätvärden räknas dess 
ekvivalenta samt maximala ljudnivå ut (för förklaring av begreppen, se “Teorier 
och begrepp”). Till de redovisade diagrammen nedan finns kompletta tabeller 
med alla mätningens 70 mätvärden, och dessa återfinns i bilaga 3.

Avsnittet avslutas med slutsatser och reflektioner kring resultatet. Här jämförs 
resultatet med dels Naturvårdsverkets rekommendationer för stadsparkers ljud-
nivå, samt med den av SWECO VBB AB uppmätta ljudnivån längs Gamletullsga-
tan.
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Mätningen gjordes stående i parkens sydvästra 
entré, med decibelmätaren riktat sydvästerut mot 
Gamletullsgatan. Detta skedde den 10 april, vilket 
var en blåsig dag. De högsta topparna i mätresul-
taten är orsakade av starkare vindbyar.

Ekvivalent ljudnivå: 64,9 dB(A). 

Maximal ljudnivå: 73,7 dB(A).
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Illustrationsplan: Tekniska kontoret, Halmstad kommun



Mätningen gjordes stående i en av parkens norra en-
tréer, med decibelmätaren riktat nord-nordost mot 
Nissabogatan. Detta skedde den 10 april, och därför 
är topparna i mätresultaten orsakade av vindbyar. 

Ekvivalent ljudnivå: 64,8 dB(A). 

Maximal ljudnivå: 72,4 dB(A).
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Illustrationsplan: Tekniska kontoret, Halmstad kommun



Mätningen gjordes stående i parkens nordöstra 
hörn, med decibelmätaren riktat västerut över 
parken. Detta skedde den 11 april, och jämfört med 
dagen före blåste det mindre och några nämnvärda 
toppar är inte registrerade. 

Ekvivalent ljudnivå: 58,1 dB(A). 

Maximal ljudnivå: 62,3 dB(A).
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Illustrationsplan: Tekniska kontoret, Halmstad kommun



Mätningen gjordes på en bänk i parkens stencirkel, 
med decibelmätaren riktad sydväst utöver parken 
och således också snett mot Gamletullsgatan. Detta 
skedde den 11 april, och jämfört med dagen före 
blåste det mindre och topparna i mätvärdena är 
istället sporadiska barnrop från lekplatsen norr om 
mätpositionen.

Ekvivalent ljudnivå: 51,9 dB(A).

Maximal ljudnivå: 59,3 dB(A).
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Illustrationsplan: Tekniska kontoret, Halmstad kommun



Mätningen gjordes mitt på parkens stora gräs-
plan, med decibelmätaren västerut över parken 
och således också rakt mot Gamletullsgatan. Detta 
skedde den 11 april, och jämfört med dagen före 
blåste det mindre och några nämnvärda toppar är 
inte registrerade. Fallet i början av diagrammet kan 
vara en kvarvarande registrering av min röst, och att 
decibelmätaren sakta föll till den faktiska ljudnivån 
istället för att direkt gå ner till den. Detta mätresul-
tat påverkar till viss del den ekvivalenta ljudnivån. 
Den maximala ljudnivån plockas bland mätvärdena 
som registrerades efter att registrerandet av min 
röst försvunnit (efter cirka femte mätvärdet).

Ekvivalent ljudnivå: 57,8 dB(A).

Maximal ljudnivå: 58,5 dB(A).
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Illustrationsplan: Tekniska kontoret, Halmstad kommun



Mätningarna från en bit in i parken – närmare 
bestämt mätningen från det nordöstra hörnet och 
mätningen från mitten av gräsplanen – gav resul-
tat av mycket mindre varierad karaktär. Detta beror 
troligen dels på ökad avstånd till Gamletullsgatan 
vilket gör att enstaka passerande fordon inte orsakar 
några större toppar i mätresultaten. Dessa mätnin-
gar gjordes dessutom den 11 april, och det pågick 
inte längre någon byggverksamhet på tomten i 
sydväst, samt att det blåste mindre än den 10 april.

De ekvivalenta ljudnivåerna från den 11 april är 
58,1 dB(A), 51,9 dB(A) och 57,8 dB(A). De maxima-
la ljudnivåerna är 62,3 dB(A), 59,3 dB(A) och 58,5 
dB(A). Således kan slutsatsen dras att Linnéparkens 
ljudnivå är högre än Naturvårdsverkets rekommen-
derade ljudnivå för stadsparker. De menar att den 
ekvivalenta ljudnivån under parkers besökstid bör 
ligga 20 dB(A) under omgivande gators ljudnivå, el-
ler högst på 45-50 dB(A) (Naturvårdsverket 2005, 8).

Hade jag den 11 april gjort mätningar på samma 
platser som den 10 april hade jag kanske fått ett 
resultat med lägre uppmätt ljudnivå, eftersom byg-
garbetsplatsen inte var aktiv den 11 april. I miljökon-
sekvensbeskrivningen för detaljplanen för Gamlet-
ull etapp 2 har SWECO VBB AB dock mätt upp de 
ekvivalenta ljudnivåerna 63-66 dB(A) på fasaderna 
längs Gamletullsgatan. Slutsatsen av ljudnivåmät-
ningarna hade således inte förändrats om jag gjort 

SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER om mätningarna från 10 april. 
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Observationerna var tre till antalet, och utfördes på tre olika dagar under vecka 15 2012, 
närmare bestämt 10, 11 och 13 april. Det råder dock inga större skillnader mellan de 
olika dagarnas observationer, varför jag redovisar resultatet från alla tre observation-
erna tillsammans, både i text och på kartan. Observationerna utfördes även på olika 
platser i parken, men den enda skillnaden i ljudmiljön som gick att uppfatta genom att 
befinna sig på olika platser var knappt märkbara ljudnivåförändringar – detta förändrade 
inte ljudens egenskaper eller dess placering i ljudhierarkin. 

Nedan kommer de observerade ljuden att beskrivas. Först visas en ljudkarta över Linné-
parken, en visualisering av förekommande ljud. Ett tips inför läsningen av detta avsnitt 
är att gå tillbaka till den och titta för att få en överblick över ljuden. Efter varje ljud i 
teckenförklaringen står sidnummer till analysen av just det ljudet. Dessutom är de upp-
ställda i den ordning som de presenteras.  

Efter ljudkartan beskrivs ingående de ljud som tillsammans skapar parkens grundläg-
gande ljudmiljö. Dessa analyseras utifrån Hellströms beskrivningar av Schaeffers lyss-
narperspektiv och Amphouxs ljudkategorier. Dessutom applicerar jag – också beskrivna 
av Hellström – de av Augoyards ljudeffekter som passar det specifika ljudets egenskaper. 
Augoyards ljudeffekter kommer inte beskrivas i detalj under detta avsnitt, utan för en 
beskrivning av dessa hänvisas till bilaga 1. 

Avsnittet avslutas av en sammanfattande del med slutsatser och reflektioner kring re-
sultatet av observationerna.
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Observationer



Omgivande gator (s. 32)

Inbromsningar och 
accelerationer (s. 41)

Passerande tåg (s. 34)

Grusgångar (s. 36)

Byggarbetsplats (s. 31)

Varningssignal vid järn-
vägskorsning (s. 34)

Reflektion (s. 32)

Fiskmåsars läten (s. 37)

Korpars läten (s. 38)

Uppstartande bilar (s. 41)

Norr

LJUDKARTA

Osynlig trafikled (s. 33)

Elcentralens fläktar (s. 35)

Flaggstänger (s. 39)

Kyrkklockor (s. 40)

FALLSTUDIE: Observationer 32

SKALA 
ca. 1:1200. (Förminskad 
33 % från skala 1:400)



Byggarbetsplatsens ljud har inte en fast roll i parkens 
ljudmiljö, men eftersom de hade en så stor inver-
kan på parkens ljudmiljö ges de ändå en ingående 
beskrivning. Men byggarbetsplatsens ljud kommer 
inte tas hänsyn till inför planförslaget, på grund av 
deras tillfälliga karaktär. 

Vid första observationsdagen höll en grävmaskin 
oturligt nog på att gräva vid elbolaget Hems stora 
elcentral söder om parken. Detta är oturligt på så 
sätt att grävmaskinen inte vanligtvis är en del i Lin-
néparkens ljudmiljö, men som nu var det domin-
erande ljudet. Det positiva som kom ur grävmaski-
nens tillfälliga närvaro var att erfarenheten av den 
som dominerande ljud hjälpte till att tydliggöra de 
andra två observationernas faktiska ljudbild – när 
grävmaskinen var borta kunde jag fortfarande relat-
era till och minnas hur stor inverkan den hade på 
ljudbilden, något som nu saknades.

Utöver grävmaskinens höga motorljud, hördes 
det skrapande ljudet från när en skyffel eller gräv-
maskinsskopa skrapar mot asfalten i sitt försök att 
ta upp det sista ur grushögen. 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Ljudet från grävmaskinens ansträngda motor låg på gränsen mellan 
Schaeffers begrepp hörande och lyssnande. Motorljudet var så starkt att det ibland inte gick att lyssna passivt 
på, vilket annars är karaktäriserande för lyssnarperspektivet hörande. Men jag vande mig så småningom vid 
grävmaskinsljudets närvaro och mina sinnen förbisåg ljudet och dess källa, varför jag slutligen placerar det 
under lyssnarperspektivet hörande.

Det skrapande ljudet av skyfflar eller skopor mot grusig asfalt placerar jag under lyssnarperspektivet lyss-
nande, för att ljudet dels drog uppmärksamhet vilket utesluter passivt lyssnande och dels för att jag kände 
igen ljudet och utan att se ljudkällan förstod vad det var som lät.

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På grävmaskinens motorljud går det att applicera följande ljudeffekter. 
Radering: när jag hade vant mig vid ljudet stängde jag ute det. 
Maskering: motorljuden maskerade effektivt ljuden från Gamletullsgatan, till exempel så passerade en buss 
utan att faktiskt höras.  
Intrång: Byggarbetsplatsens ljud inkräktade på parken, på grund av dess höga ljudnivå samt det faktum att 
ljudet inte bidrar med någon relevant information till en parkbesökare; snarare tvärtom genom att maskera 
den relevanta information som ljud från själva parken annars kanske hade gett till parkbesökaren. 

På ljudet av skrapande skopor och skyfflar går det att applicera följande ljudeffekter.  
Anamnesis: mitt igenkännande av ljudet utan att se ljudkällan innebär att jag utifrån mitt eget minne 
återerinrade mig situationer då jag själv skapat det karaktäristiska ljudet av metall mot grusig asfalt.  
Irruption: ljudet drog till sig min uppmärksamhet väldigt plötsligt, och fick mig att lägga all fokus på att fun-
dera ut om det var grävmaskinen eller någon med skyffel som skapade ljudet.

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Ljudet från grävmaskinen placerar jag under kategorin ljudbakgrund, 
eftersom att jag när jag hade vant mig vid ljudet inte längre tillägnade det någon uppmärksamhet och således 
placerade mitt hörselsinne ljudet i bakgrunden.

Ljudet från skrapande skopor och skyfflar placerar jag under kategorin ljudsignaler, eftersom att ljudet tilldrog 
sig uppmärksamhet trots att jag kanske fokuserade min hörsel på andra ljud och händelser.

BYGGARBETSPLATS
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Vid observationerna där grävmaskinen var från-
varande var det istället motorfordonstrafiken från 
de omgivande gatorna som var den dominerande 
ljudkällan. Detta berodde förutom ljudnivån också 
på dess närhet till parken, samt att den inte var helt 
monoton. Förutom vanliga personbilar kunde ibland 
mopeder, lastbilar och bussar passera, alla med ett 
eget ljud, en egen ljudnivå och en egen frekvens. Allt 
detta gjorde gatorna till starka ljudkällor. Men, som 
till exempel WFAE menar (se “Forskningsöversikt”) 
är den moderna människans hörsel van vid det kon-
stanta ljudet från trafik. Gatornas närhet till parken 
gör dock att de stundtals inte kan ses som varsin 
större ljudkälla: vid mindre trafik får det enstaka for-
donets ljud mer utrymme och uppmärksamhet än 
vid mycket trafik. Men precis som grävmaskinens 
motorljud försvann gatornas trafikljud strax ur med-
vetandet, något som beror på att även de enskilda 
fordonens ljud är monotona och inte intressanta att 
lyssna på.  Slutligen så förstärktes trafikljuden från 
Gamletullsgatan på vissa ställen i parken på grund 
av en reflektion mot en husfasad i sydväst (se ljud-
kartan).

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Liksom grävmaskinen föll Gamletullsgatans trafikljud ut ur medvetandet 
efter en stunds lyssnande, och kan således sägas tillhöra lyssnarperspektivet hörande. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Vissa fordon, främst mopeder, drog till sig uppmärksamhet på det sätt 
som karaktäriserar Amphouxs ljudsignal. Men i stort sett så karaktäriseras Gamletullsgatan av ljud som snabbt 
kopplas bort av hörselsinnet, och kan då placeras i kategorin ljudbakgrund. Vad gäller parkens ljudatmosfär 
skapar trafikljuden en monoton matta av ljud, ovanpå vilken mer “iöronfallande” ljud kan lägga sig. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På Gamletullsgatans trafikljud går det att applicera följande ljudeffekter.  
Crescendo och decrescendo: De fordon på Gamletullsgatan vars ljud tydligt skiljde sig åt från andra fordons 
ljud, till exempel mopeder, skapade effekterna crescendo och decrescendo. När de närmade sig hördes lju-
det öka, för att sedan minska efter att ha passerat.  
Doppler: De mer tydligt urskiljbara fordonen Doppler-effekten, vilket gjorde att deras ljud uppfattades olika 
beroende på om de närmade sig eller avlägsnade sig.  
Eko: Beroende på hur jag stod i förhållande till husfasaden sydväst om parken, upplevdes ljuden från fordon 
som passerade husfasaden som starkare på grund av deras reflektion på husfasaden.  
Hyperlokalisering: De fordon som kunde urskiljas tydligare än andra, till exempel mopeder, kunde ibland 
skapa ljudeffekten hyperlokalisering på så sätt att jag ibland lyfte blicken mot ljudkällan och följde den en bit 
med blicken.  
Intrång: Trafikljuden kunde upplevas som inkräktande på parken, vars utseende och olika rum kunde skapa 
en känsla av just rumslighet och att vara “här”. Men när dessa rum fylldes med ljuden från trafik upplevdes 
de svagt upplösta och parken kändes plötsligt mer som ett vanligt och hårdgjort stadsrum än en park med 
inslag av natur och mjuka ytor.  
Mixning: Gamletullsgatans trafikljud upplevdes ofta – trots dess närhet till parken och de fullt synliga pas-
serande fordonen – som en enda ljudkälla eftersom ljuden hade liknande ljudnivåer och tonlägen.  
Radering: Precis som med grävmaskinens ljud så kopplade jag så småningom bort de flesta av ljuden från 
Gamletullsgatan. Undantagen var som nämnts tidigare de tidvis passerande fordonen som var mer tydligt 
urskiljbara. 

OMGIVANDE GATOR

FALLSTUDIE: Observationer 34



Vid observationerna där byggarbetsplatsen var ak-
tiv, upplevde jag ett ljud från nordost som jag efter 
ett tag antog var en reflektion av byggarbetsplatsens 
ljud mot en tegelfasad. När grävmaskinen varvade 
ner, upplevdes reflektionen tystna. Men vid senare 
observationer, utan byggarbetsplatsens närvaro, 
kunde samma ljud höras ifrån nordost vilket fick mig 
att dra slutsatsen att det var en av Halmstads stora 
infartsleder – Wrangelsgatan – som hördes. 

Ljudet från Wrangelsgatan var av varierande karak-
tär. Ibland kunde det upplevas som väldigt starkt 
och omöjligt att ignorera, samtidigt som det vid an-
dra tidpunkter inte ens hördes. Det sistnämnda var 
troligen fallet när jag uppfattade ljudet från nordost 
som en reflektion utav byggarbetsplatsens ljud, när 
ljudet från nordost verkade tystna helt. 

Ljudets varierande styrka kan antas bero på trafik-
trycket på gatan; vid mycket trafik upplevdes ljudet 
stundtals vara mycket starkt och inkräktande, och 
vid mindre trafik tog det sig inte igenom ljudet från 
de andra mer närliggande gatorna (eller byggarbet-
splatsens ljud). 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Liksom grävmaskinen föll Gamletullsgatans trafikljud ut ur medvetandet 
efter en stunds lyssnande, och kan således sägas tillhöra lyssnarperspektivet hörande. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Vissa fordon, främst mopeder, drog till sig uppmärksamhet på det sätt 
som karaktäriserar Amphouxs ljudsignal. Men i stort sett så karaktäriseras Gamletullsgatan av ljud som snabbt 
kopplas bort av hörselsinnet, och kan då placeras i kategorin ljudbakgrund. Vad gäller parkens ljudatmosfär 
skapar trafikljuden en monoton matta av ljud, ovanpå vilken mer “iöronfallande” ljud kan lägga sig. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På Gamletullsgatans trafikljud går det att applicera följande ljudeffekter.  
Crescendo och decrescendo: De fordon på Gamletullsgatan vars ljud tydligt skiljde sig åt från andra fordons 
ljud, till exempel mopeder, skapade effekterna crescendo och decrescendo. När de närmade sig hördes lju-
det öka, för att sedan minska efter att ha passerat.  
Doppler: De mer tydligt urskiljbara fordonen Doppler-effekten, vilket gjorde att deras ljud uppfattades olika 
beroende på om de närmade sig eller avlägsnade sig.  
Eko: Beroende på hur jag stod i förhållande till husfasaden sydväst om parken, upplevdes ljuden från fordon 
som passerade husfasaden som starkare på grund av deras reflektion på husfasaden.  
Hyperlokalisering: De fordon som kunde urskiljas tydligare än andra, till exempel mopeder, kunde ibland 
skapa ljudeffekten hyperlokalisering på så sätt att jag ibland lyfte blicken mot ljudkällan och följde den en bit 
med blicken.  
Intrång: Trafikljuden kunde upplevas som inkräktande på parken, vars utseende och olika rum kunde skapa 
en känsla av just rumslighet och att vara “här”. Men när dessa rum fylldes med ljuden från trafik upplevdes 
de svagt upplösta och parken kändes plötsligt mer som ett vanligt och hårdgjort stadsrum än en park med 
inslag av natur och mjuka ytor.  
Mixning: Gamletullsgatans trafikljud upplevdes ofta – trots dess närhet till parken och de fullt synliga pas-
serande fordonen – som en enda ljudkälla eftersom ljuden hade liknande ljudnivåer och tonlägen.  
Radering: Precis som med grävmaskinens ljud så kopplade jag så småningom bort de flesta av ljuden från 
Gamletullsgatan. Undantagen var som nämnts tidigare de tidvis passerande fordonen som var mer tydligt 
urskiljbara. 

OSYNLIG TRAFIKLED

FALLSTUDIE: Observationer 35



Några gånger under observationerna började var-
ningssignalen vid järnvägsövergången strax söder 
om parken att ringa. Detta är ett ljud som är ämnat 
att direkt dra till sig omgivningens uppmärksamhet, 
vilket det också lyckades med. För mig som park-
besökare drog de nedåtgående bommarna dock 
inte till sig visuell uppmärksamhet, men varningssig-
nalen gick inte att koppla bort auditivt. 

Ibland var det godståg, och ibland passagerartåg 
som passerade. Godstågen drog alltid till sig upp-
märksamhet, medan passagerartågen i allmänhet 
var mer tystgående. Oavsett tågtyp blev jag sällan 
eller aldrig överraskad när tåget kom körande, vilket 
kan bero på att det hade föregåtts av en tydlig varn-
ingssignal och således var förväntat.

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Varningssignalen vid järnvägsövergången är typisk för lyssnarperspek-
tivet förståelse; varningssignalen ger lyssnaren information om att ett tåg är på väg. Samma signal kan inne-
hålla olik information beroende på var lyssnaren befinner sig eller sysslar med; vid en järnvägsövergång kan 
ljudet vara irriterande och bommarna ses som ett hinder, men står lyssnaren på stationen och väntar på tåget 
kan varningssignalen istället vara ett ljud med en positiv innebörd.

Det passerande tåget placerar jag i lyssnarperspektivet lyssnande, eftersom tåget gav både ett starkt visuellt 
och ett starkt auditivt intryck.

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På varningssignalen går det att applicera följande ljudeffekter. 
Anamnesis: varningssignalen väckte minnet och känslan av att på en kall tågperrong inse att tåget äntligen 
kommer, men också minnet av den stress som kan uppstå när bommarna är på väg ner och jag inte ännu är 
på perrongen.  
Förutseende: jag trodde inte mig höra ljudet av framrusande tåg, men jag väntade dock oavbrutet på det. 
Irruption: varningssignalen är oförutsedd, och när den ljuder ändras ljudmiljön totalt. 
Kapning: varningssignalens plötsliga uppträdande verkade avbryta alla andra ljud och händelser.  
 
På ljudet av passerande tåg går det att applicera följande ljudeffekter. 
Crescendo och decrescendo: ljudet ökade och avtog när tåget närmade sig respektive avlägsnade sig. 
Hyperlokalisering: när tåget kom inom synhåll följde jag det alltid med blicken, åtminstone en stund.  
Maskering: tågljuden maskerade effektivt alla andra ljud, även grävmaskinen när den var närvarande.

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Både ljudet från varningssignalen och de passerande tågen är tydliga 
ljudsignaler. I båda fallen drog de till sig all uppmärksamhet, och behöll ofta min uppmärksamhet ända tills 
varningssignalen hade upphört eller tåget hade passerat ur sikte. Det sistnämnda visar tydligt på hur syn och 
hörsel hänger ihop: kanske hade ett tåg som inte synts över bullerplanket – men låtit lika mycket – inte dragit 
till sig min auditiva uppmärksamhet, och ljudet hade således placerats i bakgrunden. 

JÄRNVÄGENS LJUD

FALLSTUDIE: Observationer 36
Bild 9: Egen bild.



Elbolaget Hems tidigare nämnda elcentral söder 
om parken inhyser någon sorts ventilationssystem 
i vilket ett antal brummande fläktar startas regel-
bundet. Ljudet av dessa fläktar är en monoton, låg-
frekvent och jämn ton, det vill säga den innehåller 
inga variationer i varken tonläge eller ljudnivå. Detta 
gör att ljudet upplevs som plötsligt när fläktarna 
startar, men sedan placeras det i bakgrunden efter 
bara några sekunder. Var i byggnaden fläktarna sit-
ter syns inte vid första ögonkastet, så det enda som 
får lyssnaren att anta att elcentralen är ljudkällan 
är ljudets tydliga riktning. Tillsammans med ljudets 
monotona karaktär, gör svårigheterna i att lokalisera 
fläktarna visuellt att ljudet upplevs som ointressant 
och irrelevant för en parkbesökare.

Observera att ljudet av fläktarna var helt maskerat 
av byggarbetsplatsen när den var närvarande. 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Ljudet av de brummande fläktarna passar in under lyssnarperspektivet 
hörande, eftersom ljudet strax efter dess uppkomst ignoreras. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På fläktarnas brummande går det att applicera följande ljudeffekter. 
Bourdon: Fläktars brummande är ett av de tydligaste exemplen på vår tids mekaniks enformiga ljud, som på 
grund av avsaknaden av ljudnivåförändringar och skiftningar i tonläge kan beskrivas av bourdon-effekten. 
Hellström använder sig av metaforen “ljud-öken” för att beskriva bourdon-ljudens karaktär. 
Mixning: Fläktarnas monotona och lågfrekventa ljud gjorde att det efter att lyssnaren kopplat bort det ur 
medvetandet verkade smälta samman med den liknande frekvensen från omgivande gators trafikljud. Detta 
förstärkte dessutom parkens totala ljudbakgrund. 
Ubiquity: Trots att ljudets riktning var tydlig, var fläktarna inte synliga. Som lyssnare förstod jag att ljudet 
inte kom från hela den stora röda byggnaden utan att det var just fläktar, men exakt var dessa – det vill säga 
ljudkällorna – var någonstans var oklart. 
Intrång: Ljudet har inte i sitt ursprung i parken, och inte heller i någonting som sprider viktig information om 
parkens verksamheter eller människors aktiviteter. Ljudet av brummande fläktar hör inte hemma i parken 
och kan sägas inkräkta på den.  
Radering: Ljudets enformighet gjorde att jag ganska kort efter ljudets upptäckt placerade ljudet i bak-
grunden.

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Fläktarnas plötsliga uppstart gör att ljudet, trots en relativt låg ljudnivå, 
kan dra till sig uppmärksamhet, i varje fall från en parkbesökare som vid fläktarnas uppstart aktivt lyssnar på 
någonting i ljudmiljön. På detta sätt besitter fläktarnas brummande egenskaperna hos en ljudsignal. Men de 
flesta parkbesökare är till största delen troligen omedvetna om ljuden omkring dem, och detta tillsammans 
med min analys av att fläktljuden strax efter dess uppkomst placeras i bakgrunden gör att jag placerar det i 
kategorin ljudbakgrund.

ELCENTRALENS FLÄKTAR

FALLSTUDIE: Observationer 37
Bild 10: Egen bild.



När jag själv gick på grusgångarna kunde jag höra 
knastret från gruset, men det var inte tillräckligt 
starkt för att ta fokus från omgivningens domin-
erande trafikljud. Dock kunde ljudet av knastrande 
grusgångar ta uppmärksamhet när det var andra 
fotgängare eller cyklister som orsakade ljudet. Men 
bara på ett visst avstånd från lyssnaren, sedan tog 
trafikljuden över. 

 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. På nära håll tog grusknastret alltid uppmärksamheten från andra ljud, 
och upplevdes av mig som en välkommet förändring i ljudmiljön, som signalerade närhet i egenskap av ett 
högst platsanknutet ljud. Detta gör att grusknastret går att koppla till lyssnarperspektivet lyssnande, på grund 
av dess närhet och att jag lyssnade aktivt på ljudet varje gång det dök upp. Ljudet av grusgångarna går även 
att koppla till lyssnarperspektivet förståelse; utan att titta går det att utifrån grusknastrets egenskaper avgöra 
om det till exempel är en cykel, en barnvagn eller bara en fotgängare som passerar. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. På nära håll är grusknastret en tydlig ljudsignal som hela tiden fångade 
min uppmärksamhet. På längre håll gick det inte ens att urskilja genom trafikens ljudmatta. Grusknastrets 
förmåga att dra till sig uppmärksamhet gjorde att varje gång någon passerade på grusgångarna så förän-
drades hela ljudatmosfären, som plötsligt kom att starkt domineras av grusknaster.

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På grusgångarnas knaster går det applicera följande ljudeffekter. 
Crescendo och decrescendo: Ljudet av knastrande grus ökade när någon närmade sig, och minskade när 
någon avlägsnade sig.  
Färgning: Det knastrande gruset lät olika beroende på om det var till exempel ett par fötter, en cykel eller en 
barnvagn som orsakade ljudet – ljudet färgades av fötterna/cykeldäcken/barnvagnsdäcken.  
Förutseende: När jag såg någon komma på grusgångarna, och de fortfarande var så långt bort att grusknas-
tret inte hördes, kunde jag erinra mig ljudet av knastrande grus. 
Repetition: Fötter trampandes i gruset i jämn takt skapade ljudeffekten repetition; samma ljud upprepades 
gång efter gång. När det var en cykel eller en barnvagn var det istället samma ljud hela tiden; en enda lång 
ton.  
Uppdykande: När ljudet dök upp förändrade det snabbt hela ljudatmosfären, vilket kan beskrivas med upp-
dykande-effekten: parkens ljud omgrupperas och grusknastret tar kommandot. 

GRUSGÅNGAR

FALLSTUDIE: Observationer 38
Bild 11: Egen bild.



Med jämna mellanrum hördes skrin från fiskmåsar, 
dels västerifrån och dels österifrån. Precis som med 
grävmaskinens och Gamletullsgatans motorljud så 
tilldrog sig fiskmåsarnas läte uppmärksamhet till en 
början, men föll sedan in i bakgrunden. Troligen ber-
or detta på att jag ser fiskmåsen som ett så vanligt 
inslag i stadsmiljön att den inte intresserar mig och 
således heller inte ges någon fokus. Redan första 
gången fiskmåslätena hördes insåg jag att jag heller 
inte sökte efter ljudkällan, det vill säga fiskmåsarnas 
lokalisering; även det tyder på att jag ser de som 
naturligt tillhörande Halmstads stadsmiljö. Ibland 
kunde de dock skymtas flyga förbi strax utanför 
parken, men sällan eller aldrig över parken. Något 
som karaktäriserade fiskmåslätena var att de trots 
ett visst avstånd hördes tydligt; fiskmåslätenas höga 
tonläge lade sig direkt ovanpå den  lågfrekventa 
ljudmatta som Gamletullsgatans trafik (och gräv-
maskinen) klädde in parken med.

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Likheterna med grävmaskinen och Gamletullsgatan fortsätter, liksom 
den så förflyttas fiskmåslätena successivt neråt i ljudhierarkin efterhand som jag vänjer mig vid att ljudet 
kommer att fortsätta. Således rör sig fiskmåsarnas läten mellan lyssnarperspektiven lyssnande och hörande, 
genom att ibland dra till sig min uppmärksamhet men oftast bara passivt höras i parken. Fiskmåslätena kan 
dock också sägas tillhöra lyssnarperspektivet förståelse, till exempel fick ljudets inkommande riktning mig att 
ställa frågan: “Vad finns i väst som lockar fiskmåsar?” och insåg snabbt att floden Nissans strandkant bara är 
några hundra meter bort. På detta sätt bar fiskmåslätena med sig information, något som också gäller det 
faktum att jag såg dem som naturligt tillhörande Halmstads stadsmiljö. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Liksom grävmaskinen drog fiskmåslätena till en början till sig uppmärk-
samhet på det sätt som skulle karaktärisera Amphouxs ljudsignal. Men när fiskmåslätena strax föll neråt i 
ljudhierarkin gjorde de även så i Amphouxs ljudkategorier och placerade sig i ljudbakgrunden tillsammans 
med grävmaskinen och Gamletullsgatan. Viktigt att påpeka är dock att fiskmåslätenas oregelbundna variation 
mellan tystnad och låtande positivt påverkar Linnéparkens ljudmiljö genom att på detta sätt också skapa en 
variation i platsens ljudatmosfär.

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På fiskmåsarnas läten går det att applicera följande ljudeffekter. 
Crescendo och descrescendo: De gånger en fiskmås skränande flög förbi kunde jag uppleva hur ljudnivån 
på dess läte progressivt ökade allt eftersom avståndet till fiskmåsen minskade, och sedan hur ljudnivån pro-
gressivt minskade när avståndet till fiskmåsen ökade igen.  
Immersion: Upplevelsen av att jag vande mig vid fiskmåslätena innebär att jag direkt började placera detta 
ljud i bakgrunden, trots att det inte var ett kontinuerligt ljud utan ett ljud som dök upp oregelbundet och 
därför kan tyckas borde dra till sig viss uppmärksamhet. 
Repetition: Även om fiskmåsarna till viss del varierar sitt läte, kan det ändå förklaras med ljudeffekten rep-
etition eftersom det var ett ständigt återkommande ljud. 

FISKMÅSAR

FALLSTUDIE: Observationer 39
Bild 12: Egen bild



Första gången jag uppfattade kraxet från en korp, så 
var det någonstans från andra sidan av Gamletulls-
gatan, och den drog väldigt plötsligt till sig all min 
uppmärksamhet. Jag kunde inte se den, men dess 
läte var ett uppskattat avbrott i parkens ljudmiljö 
som jag vid det här laget var ganska van vid. Ibland 
landade några korpar på parkens öppna gräsyta, och 
lite sporadiska krax skapade variation i ljudmiljön. 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Eftersom första kraxet kom från en ljudkälla som inte var synlig, kan lju-
det kopplas till lyssnarperspektivet deltagande, eftersom jag genom ljudet försökte lokalisera ljudkällan. När 
korparna visuellt gav sig till känna kan deras läte istället kopplas till lyssnarperspektivet lyssnande. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Oavsett om korpen var synlig eller inte så var dess läte typiskt för en 
ljudsignal, eftersom den direkt drog till sig min uppmärksamhet. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På korparnas läten går det att applicera följande ljudeffekter. 
Attraktion: korpens oväntade framträdande drog snabbt till sig all min uppmärksamhet och fick mig inte 
bara att lyssna utan också släppa vad jag hade för händerna och försöka lokalisera ljudkällan. 
Desynkronisering: eftersom jag hade vant mig vid parkens ljudmiljö, och om och om igen hörde samma 
ljud, så var korparnas plötsliga kraxande ett överraskande inslag som bröt upp parkens ljudmiljös regelbun-
denhet. 
Infall: som nämnts ovan var korpens oväntade inträde oförutsett, och kan således beskrivas med irruption-
seffekten genom att den på flera sätt förändrade mitt beteende.

KORPAR

FALLSTUDIE: Observationer 40
Bild 13: Yorkshire Dales National Park Authority 
2011



En blåsig observationsdag hördes det karaktäristiska 
ljudet av flaggstångslinor som slog mot flaggstån-
gen, samt det fladdrande ljudet av flaggor. Ljudet 
kom österifrån, från andra sidan järnvägen där 
något företag hade hissat sina logotypflaggor. Dessa 
ljud innehöll oregelbundenhet genom att de enbart 
ljöd när vinden var tillräckligt stark. Ljuden innehöll 
även variation i vilket av de två det var som hördes 
starkast, men ljuden låg ändå i bakgrunden och 
tillägnades oftast ingen uppmärksamhet. Detta kan 
också bero på att detta som så många av de tidigare 
nämnda ljuden inte tillhandahåller någon informa-
tion som är relevant för en parkbesökare.

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Ljudet av fladdrande flaggor och piskande flaggstångslinor drog enbart 
till sig uppmärksamhet om jag redan lyssnade aktivt på ljudmiljön, och efter att ha lokaliserat ljudet första 
gången det hördes så slutade jag tänka på det. Därför placerar jag dessa två ljud under lyssnarperspektivet 
hörande eftersom de inte tillägnades någon uppmärksamhet när jag hade tagit reda på vad det var som lät. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Dessa två ljud placeras båda i kategorin ljudbakgrund, eftersom inget 
av dem tillägnades någon uppmärksamhet eller överhuvudtaget drog till sig uppmärksamhet från en park-
besökare som hade tankarna på annat än ljudmiljön – som så ofta är fallet.

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På ljuden från flaggstängerna går det att applicera följande ljudeffekter. 
Immersion: Lyssnade jag inte aktivt på ljudmiljön och således var medveten om flaggstängerna, så drog de 
inte till sig någon uppmärksamhet utan dess ljud placerades direkt i bakgrunden. 
Repetition: Ofta slog flaggstångslinorna i takt mot flaggstången, och skapade en snabb rytm som pågick så 
länge som vinden tillät det.   
Radering: Även när jag aktivt lyssnade på ljudmiljön så föll ljudet från flaggstängerna ur medvetandet.

FLAGGSTÄNGER

FALLSTUDIE: Observationer 41



Från sydost kom då och då ljudet av kyrkklockor. 
Med vilken regelbundenhet dessa slog var inget jag 
undersökte extra, men när ljudet kom så drog det 
till sig uppmärksamhet. Det var oftast bara några få 
slag, och dessutom från en ej synlig ljudkälla vilket 
ledde till att ljudet glömdes bort lika fort som det 
uppstod en stund tidigare. 

På grund av att jag inte förstod regelbundenheten 
i kyrkklockornas slag, kunde jag inte utläsa någon 
tidsaspekt i slagen. Därför bidrog inte kyrkklockorna 
med någon relevant information till parken, föru-
tom vetskapen av att det ligger en kyrka i sydost.

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. Kyrkklockornas klang kan placeras både under lyssnarperspektivet delta-
gande och lyssnarperspektivet förståelse. Ljudet passar in under deltagande för att jag som lyssnare direkt 
försökte lokalisera kyrkan. Under förståelse passar det in för att det är ett ljud jag direkt kände igen, och utan 
att se ljudkällan förstod jag att det var en kyrkas klockor som lät.

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. Kyrkklockorna är en ljudsignal, eftersom ljudet direkt drog till sig upp-
märksamhet oavsett om jag redan var medveten om ljudmiljön eller om jag tänkte på något annat. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På ljuden från kyrkklockorna går det att applicera följande ljudeffekter. 
Anamnesis: Utan att se kyrkan, det vill säga ljudkällan, så förstår jag bara genom att höra ljudet att det är en 
kyrka vars klockor ringer. 
Attraktion: Ljudet av kyrkklockor drar omedelbart till sig all uppmärksamhet både medvetet för att jag till 
exempel funderar på vilken kyrka det är, samt omedvetet på grund av själva ljudets egenskaper. 
Infall: På grund av den för mig som oregelbunden besökare till Linnéparken till synes slumpmässiga karak-
tären av kyrkklockornas ringningsintervall blir ljuden av dem högst oväntat varje gång det uppenbarar sig.  
För en mer regelbunden parkbesökare kanske detta inte alls stämmer.  
Uppdykande: I liknelse till effekten infall ovan, fast ändå olikt, så drar ljudet av kyrkklockorna till sig upp-
märksamhet även på grund av dess klang och säregna ljud, som skiljer sig från alla andra ljud som går att 
uppfatta i parken. 

KYRKKLOCKOR
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I vägkorsningar, vid järnvägskorsningen samt vid 
privata villauppfarter kunde ibland startande, ac-
celererande eller inbromsande fordon höras. Det 
kunde till exempel vara det högfrekventa ljudet av 
en accelererande moped, eller tjutande bromsar 
från en tung lastbil och i de korta stunder då ljud-
miljön var lite tystare kunde det också vara en per-
sonbil som svängde ut på Gamletullsgatan. Befann 
jag mig i närheten av bostadsbebyggelsen norr om 
parken kunde ibland ljuden av rullande däck dra till 
sig uppmärksamheten; detta var när de nystartade 
bilarna i låg hastighet rullade ut från uppfarten och 
ut mot Gamletullsgatan. 

De flesta ut ur korsningar accelererande person-
bilarna gav ifrån sig ljud med så låg ljudnivå att de 
oftast inte hördes igenom andra ljud. Det gjorde 
dock mopeder med fullt gaspådrag, samt enstaka 
gnisslande bromsar. Även bussar kunde ibland höras 
accelerera ut från de närliggande hållplatserna längs 
Gamletullsgatan, men var det mycket trafik på gatan 
så stack inte bussarnas accelerationsljud ut nämn-
värt från det monotona ljudet från trafiken. 

SCHAEFFER OCH VANLIG LYSSNING. I de fall ljudkällan var inom synhåll, och dess ljud skiljde sig åt från de 
monotona trafikljuden – till exempel vid högre frekvenser, såsom mopeder eller bromsgnissel – så kan ljudet 
kopplas till lyssnarperspektivet lyssnande i och med att jag direkt kopplade samman ljudet med källan. Men 
de gånger då mopeden till exempel befann sig bakom parkens kullar, eller den inbromsande lastbilen var ba-
kom min rygg, så kan ljudet kopplas till lyssnarperspektivet förståelse eftersom jag förstod vad jag hörde trots 
att ljudkällan inte syntes. 

AUGOYARDS LJUDEFFEKTER. På ljuden av startande, accelererande eller inbromsande fordon går det att 
applicera följande ljudeffekter. 
Hyperlokalisering: Mopedernas hyperlokaliseringseffekt nämndes i samband med analysen av Gamletulls-
gatans trafikljud, och gäller även här. Denna effekt kunde ibland också upplevas i samband med gnisslande 
bromsar, accelererande bussar och ljudet av rullande bildäck mot asfalt.  
Crescendo och decrescendo: I till exempel ett och samma accelerationsljud kunde ljudet först upplevas öka 
i volym, för att när fordonen nått sin önskade hastighet upplevas sänkas i volym. Detsamma gäller gniss-
lande bromsar och accelererande bussar. 

AMPHOUXS TRE LJUDKATEGORIER. De accelererande mopederna och de gnisslande inbromsningarna är 
tydliga exempel på ljudsignaler, eftersom de drog till sig uppmärksamhet genom att vara tydligt urskiljbara 
genom andra ljud. Vistades jag nära de norra uppfarterna gällde detta också däckljuden från de långsamt 
körande personbilarna. I korsningar accelererande personbilar, eller vid hållplatser startande bussar, fyllde 
oftast bara på ljudbakgrunden. 

ÖVRIGA FORDONSLJUD
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Observationernas tillfälliga karaktär har haft be-
tydelse för vilka ljud jag har uppfattat och inte. Det 
är säkert så att jag har uppfattat ljud som är rena 
tillfälligheter, på samma sätt som jag säkerligen har 
missat ljud som är vanligt förekommande i parken. 
En person som till exempel rastar hunden två gånger 
per dag i Linnéparkens hundrastgård, har kanske en 
helt annan uppfattning av Linnéparkens ljudmiljö än 
den jag har skaffat mig under tre observationstill-
fällen. Inte bara för att uppfattningen av ljudmiljön 
är högst subjektiv, utan också för att hundrastaren 
spenderar så mycket mer tid i parken än vad jag har 
haft möjlighet till. 

Innan jag reflekterar över tillfälliga eller saknade 
ljud i parken, ska vinden diskuteras.

VINDENS INVERKAN PÅ SINNENA

Fastän vinden vid alla observationerna var när-
varande med varierande styrka, lade jag aldrig 
märke till vindens tjut i öronen, fastän det säkert 
fanns där. Anledningen till att jag inte uppfattade 
ljudet beror troligen på den höga ljudnivån från 
trafiken, men också på att min känsel snarare än 
hörselsinnet märkte av vinden, och att detta sin-
nesintryck prioriterades före hörseln, vilket ofta är 
fallet (se avsnittet “Bakgrund”).  Dock framkom det 
en blåsig intervjudag att andra tänkte på ljudet av 
vinden (se avsnittet “Intervjuer”)

EVENTUELLT TILLFÄLLIGA LJUD

Två ljud som genom sina lika plötsliga som korta 
framträdanden ändå tog väldigt mycket uppmärk-
samhet från andra ljud var ett billarm från sydost, 
samt en cykelringklocka från en morfar och hans 
barnbarn som cyklade på parkens södra BMX-banor. 
Antagandet att dessa två ljudsignaler är tillfälliga 
verkar rimligt – men chansen finns att bilen vars 
larm gick kan ha ett tekniskt fel så att larmet lätt ut-
löses, samt att bilen dessutom tillhör någon boende 
i området och därför alltid befinner sig på platsen. 
Kanske är detta billarm ett vanligt förekommande 
inslag i parkens ljudmiljö. 

Cykelringklockan är kanske också en tillfällighet, 
men vad vet jag om hur frekvent BMX-banorna an-
vänds? Dessutom verkar det inte helt otroligt att 
plingandet från cykelringklockor skulle förekomma 
i parken; det passerade flera cyklister och flera fot-
gängare som dessa cyklister säkert plingar på ibland. 
En annan aspekt att ta hänsyn till är att mina obser-
vationer gjordes i april, och ibland i både regn och 
vind – väderförhållanden som inte gör utomhuslek 
på till exempel leriga BMX-banor till det självklara 
valet av aktivitet för dagen. 

EVENTUELLA FÖREKOMMANDE LJUD

Det första ljudet jag kommer på som borde höras 
i parken – åtminstone vid fint väder – är ljudet av 
lekande barn på parkens lekplats. Under mina ob-

servationer var där någon gång några enstaka barn 
som gungade eller klättrade, men inte tillräckligt 
många för att skapa något genomträngande eller 
uppmärksammande ljud. Delvis beror nog även det-
ta på att observationerna genomfördes i april, och 
precis som för BMX-cykling så var det troligen inte 
heller högsäsong för lekplatsbesök. Här kan jag dock 
hänvisa till avsnittet “Intervjuer” nedan, för under 
dessa dagar vistades det stundtals barn i parken.

Ett annat ljud jag har tänkt på är parkens totala av-
saknad av småfåglar. Med tanke på att trafiken från 
den närmsta gatan är ganska högljudd kan det ha 
varit så att småfåglar som inte befunnit sig i min 
närhet inte heller har hörts. Men jag har inte heller 
sett några småfåglar, vilket till viss del kan bero på 
parkens unga ålder. Där finns helt enkelt inte några 
väl tillvuxna buskar eller träd för fåglar att vistas i. 
Jag kan tänka mig att när vegetationen vuxit till sig 
i parken har dess småfågelbestånd gjort detsamma.  
Än en gång kompletterade dock intervjuerna detta, 
se avsnittet “Intervjuer” nedan. 

Ett annat vid mina observationer ej förekommande 
ljud var människors röster. Under mina observa-
tioner vistades så gott som ingen i parken; folk 
använde den mest som en genväg. Ljuden av män-
niskors samtal, någon som pratar i telefon eller tjo 
och stim från några som spelar fotboll på gräsplanen 
“sken” med sin frånvaro. Även detta beror troligen 
på vädret och lågsäsongen. Även här kom vissa an-

REFLEKTIONER
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dra uppgifter fram under intervjuerna, se avsnittet 
“Intervjuer” nedan.

Till sist borde det förekomma sporadiska rop och 
hundskall från hundrastgården i västra delen av 
parken. Detta skedde inte under mina observation-
er, men påpekades av några av intervjupersonerna, 
se avsnittet “Intervju” nedan.

 
För att få en överblick över och möjlighet till att dra 
slutsatser utifrån de observerade ljuden presenter-
ar jag dem här, sorterade i ljud inifrån själva parkens 
gränser och ljud från omgivningen. 

LJUD INIFRÅN PARKENS GRÄNSER

I parken hördes korpar, samt knaster från grusgån-
garna. Här tillkommer dock ljud som observerades 
av intervjupersoner, men dessa presenteras inte här 
av den enkla anledningen att de inte uppmärksam-
mades under observationerna.

LJUD FRÅN OMGIVNINGEN

Från omgivningen hördes trafiken på alla omgivan-
de gator, samt från infartsleden Wrangelsgatan. Till 
detta kom passerande tåg, samt förvarnande signal 
vid järnvägsövergången. Elcentralens fläktar i söder, 
kyrkklockorna i sydost, fiskmåsarnas högljudda 
patrullerande av parkens grannområden samt vin-
dutsatta flaggstänger i öst var också alla ljud från 

omgivningen. Här kan även byggarbetsplatsen vid 
elcentralen nämnas, men dess tillfälliga karaktär gör 
att det inte kan räknas med. 

SLUTSATSER

Linnéparkens ljudmiljö är nästan helt dominerad 
av omgivningens ljud, en omgivning som i sin tur 
är starkt dominerad av olika trafikslag som tillsam-
mans skapar en konstant ljudbakgrund. Fiskmåsar-
na hör också till omgivningen, och sågs aldrig under 
mina observationer varken landa eller knappt ens 
flyga över parken. Korparnas krax och grusgångar-
nas knaster är inte ljud som ensamma har kapac-
itet att förstärka parkbesökarens platsanknytning, 
som idag, på grund av de dominerande omgivning-
sljuden, är svag.  Synen, känseln och luktsinnet kan 
vara på plats i parken, men hörselsinnet vet inte var 
det ska ta vägen. Förhållandet mellan de identifi-
erade ljudsignalerna och bakgrundsljuden kan sägas 
vara 1:1, vilket innebär att bakgrundsljuden genom 
sin i stort sett oavbrutna karaktär gör att ljudmiljön 
blir “överbefolkad” av ljud, och lyssnaren tappar 
perspektivet (Schafer 1977, 43, 272). Uttryckt i 
termerna “här” och “där” innebär detta att ljuden 
“här” utrotas på grund av ljuden  “där”. Eftersom 
lyssnaren då inte har några ljud i sin närhet att sätta 
i perspektiv till ljuden från omgivningen, utrotas 
således också känslan av “där” och lyssnaren kanske 
stänger av öronen eller väljer att inte vistas i parken 
överhuvudtaget. 

Den viktiga kopplingen mellan “här” och “där” kan 
jämföras med fotografering: om jag från en högt 
belägen utsiktsplats ska fotografera den vidsträckta 
staden nedanför mig, är det viktigt att ha någonting 
i bildens förgrund som sätter stadsvyn i perspektiv. 
Utan ett förgrundsobjekt kommer bilden förestäl-
la en stad snett uppifrån, fast det blir omöjligt att 
bedöma avstånd och därmed svårt att tolka bilden.

Linnéparken erbjuder ingenting av den kontrast el-
ler de motsättningar i ljudmiljön som karaktäriserar 
Hedfors auditiva vilopunkter.

Sammanfattningsvis så har Linnéparken nästan inga 
förgrundsobjekt att lyssna på. Omgivningen har en 
så hög och oavbruten samtalston, att Linnéparken 
inte ges möjlighet att föra sin egen talan. 

ÖVERBLICK OCH SLUTSATSER
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Intervjuerna genomfördes under två dagar i slutet på april, lördag och söndag. Hur valet 
av dessa dagar har påverkat resultatet finns att läsa under avsnittet “Metoddiskussion”. 
TIllvägagångssättet var enkelt: jag vistades i parken flera timmar per dag, och lät i stort 
sett slumpmässigt valda parkbesökare svara på ett antal frågor (se bilaga 2).

Intervjuerna är tolv till antalet, och de enda personliga uppgifterna jag samlade in från 
personerna var deras förnamn samt ålder – något som tillsammans med deras anledn-
ing till besöket i parken enbart var till för att jag skulle kunna skilja intervjuerna åt.

Nedan kommer resultatet av intervjuerna presenteras genom att frågorna får vara ru-
briker, under vilka sammanställningar av svaren kommer presenteras. Avsnittet avslutas 
med slutsatser och reflektioner utifrån resultatet av intervjuerna.

Intervjuer
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De flesta valde att sätta sig i parkens stencirkel, troli-
gen dels för att det är så parken är designad. Sten-
cirkeln är parkens stora cirkulationsplats, och också 
en plats som inte är kopplad till någon annan av 
parkens aktiviteter. Det finns till exempel bänkar vid 
lekplatsen, men där går kanske inte en besökare och 
sätter sig om denne inte har barn med sig. Detsam-
ma gäller inne på hundrastgården, där en besökare 
utan hund antagligen inte väljer att sätta sig i första 
hand. Nästan alla av parkens gångar leder dessutom 
till stencirkeln.

Oftast valdes nog stencirkeln för att den var närmst, 
det var nämligen oftast i eller i närheten av stencir-
keln som jag befann mig när jag frågade folk om de 
ville medverka. Några av de hade dock mer genom-
tänkta anledningar. Iris valde till exempel stencir-
kelns västra bänkar för att kunna ha ryggen mot den 
stora husfasaden på andra sidan Gamletullsgatan: 

“Stora hus bakom, vackrare att se ut över parken.”

Gunilla valde dock tvärtom och satte sig på öster-
sidan av stencirkeln, för att hon inte ville ha bilvä-
gen bakom ryggen samt att solen hade varit där om 
det inte hade varit molnigt. Till skillnad från Iris val, 
och också av andra anledningar än Gunillas, så val-
de Evelina att sätta sig någonstans i cirkeln där hon 
kunde titta på bilar och människor.

aknaden av småfåglar, så huruvida småfåglar är van-
ligt förekommande i parken eller om de bara gjorde 
en mellanlandning förblir en olöst gåta. 

Av de sju som först hörde fåglarna svarade alla se-
dan trafiken. Detta svar var sällan mer specificerat 
än så, men Fredrik specificerade att det var Wran-
gelsgatan i nordost som hördes. Gunilla svarade vin-
den som första ljud, men specificerade därefter att 
det kom 

“Biltrafik, motorbuller från två håll, Wrangelsga-
tan och Gamletullsgatan.”

Vinden fick också ganska stor uppmärksamhet, i alla 
fall hos de som blev intervjuade på söndagen då det 
var en ganska blåsig dag. På söndagen intervjuades 
fem personer, och fyra av dessa svarade vinden på 
första (Gunilla), andra (Anders och Evelina) eller 
tredje (Fredrik) plats av alla ljud de uppfattade. Här 
är det intressant att ställa frågan om hur stor del vin-
dens fysiska påverkan – det vill säga hudens känsel 
och vindens kyleffekt – hade på intervjupersonernas 
fokus på vinden. Hur stor del av fokusen på vinden 
hade själva ljuden av vinden?

En av tolv intervjupersoner, Johnny, kommenterade 
ljudet av elcentralens fläktar och tyckte det var ett 
störande ljud. Anledningen till att det fick näst in-
till ingen uppmärksamhet under intervjuerna kan 
ha varit fläktarnas monotona och intetsägande ljud 
som analyserades under resultatavsnittet “Obser-

VAR I PARKEN SKULLE DU VÄLJA 
ATT SÄTTA DIG, OCH VARFÖR?

VAD HÖR DU?

Det fanns även två stycken som valde andra sittplats-
er. Sandra valde till exempel att sätta sig på gräsmat-
tan öster om hundrastgården – vid frågan om varför 
svarade hon att hon “gillar gräset”, men gräsmattan 
var dessutom precis bredvid där jag träffade henne, 
så närheten till sittplatsen kan också ha spelat in. 
Detta var troligen inte fallet med Sten, som sade att 
han – om det hade varit sol – skulle ha satt sig på 
stenbänkarna på parkens norra kullar.

I ingen av intervjupersonernas svar på denna första 
fråga innehåller valet av sittplats en ljudaspekt, det 
vill säga att det var av ljudskäl som de valde respek-
tive sittplats. 

 
Frågan ställer inga krav på någon rangordning av 
ljuden, men svaren blev ändå intressanta ur rangor-
dningssynpunkt. Hos sju av de tolv intervjuperson-
erna var det första de svarade nämligen att de hörde 
fåglar, medan bara tre personer hörde biltrafiken 
först. Oftast verkade intervjupersonerna syfta på 
fiskmåsarna när de sade fåglar, genom att kasta 
blickar åt fiskmåslätenas riktning eller peka lite. En 
av intervjupersonerna, Johnny, specificerade dock 
sitt svar till att det var småfåglar och fågelkvitter han 
hörde, och nämnde fiskmåsarna senare. Detta är in-
tressant eftersom att jag inte lade märke till en enda 
småfågel under mina observationer – men där var 
någon sorts småfågel närvarande nu. Dagen efter 
intervjun med Johnny betonade dock Gunilla avs-
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vationer” ovan; intervjupersonerna hörde inte eller 
lade inte märke till det bland till exempel trafikljud 
eller fiskmåsläten. 

De intervjuer som utsattes för järnvägsövergångens 
varningssignal och därpå följande tåg kommen-
terade detta – detsamma gäller de intervjupersoner 
som under intervjun fick höra kyrkklockorna. Gunilla 
var enda som kommenterade flagglinorna österut; 
troligen berodde den bristande uppmärksamheten 
på dessa ljud på samma fenomen som elcentralens 
fläktar: det var ett bakgrundsljud i mängden av alla 
bakgrundsljud, och inte ett ljud som tog särskilt my-
cket plats i ljudmiljön.

Andra ljud som togs upp av intervjupersonerna 
var det sporadiska studsandet av en boll på bas-
ketplanen, lekande barn på lekplatsen, röster från 
människor samt fotsteg i närheten. Peter kommen-
terade som regelbunden parkbesökare att det då 
och då hördes hundskall från hundrastgården, men 
detta plockade han ur minnet snarare än från vad 
han hörde vid intervjutillfället.

 
 
Svaren på den här frågan var starkt polariserade. 
Åtta av tolv intervjupersoner uttryckte inget nega-
tivt om ljudmiljön, och använde sig bland annat av 
orden lugnt (4 personer), avslappnat (3 personer) 
och att det var behagligt (1 person) eller milda ljud 

(1 person). Dessa tyckte att ljudmiljön varken hade 
för hög ljudnivå, var bullrig eller jobbig. Ghiya och 
Majida sade till och med att billjudet var avslapp-
nande, och Sten kallade ljudmiljön för dämpad, 
samt påpekade att hastigheten (på Gamletullsgatan) 
hade sänkts till 30 km/h. Peter satte dock fingret på 
en viktig aspekt: dessa intervjuer var gjorda på en 
lördag respektive söndag och Peter konstaterade att 

“trafiken inte tar över så mycket, lite skillnad från 
vardag då det är mer bilar.” 

Fyra av tolv personer var dock av den motsatta åsik-
ten och tyckte att bilarna störde, till exempel Gunilla 
som sa att 

“biltrafiken inte [är] rolig, [...] [men] lite liv ska det 
vara när det är mitt i stan.”

Ghiya och Majida, samt Sten, kommenterade ljudet 
av lekande barn, och att ljudet av lekande barn var 
trevligt samt att lekplatsen skulle höras. I båda fall-
en var där ingen på lekplatsen, så de tog åsikten ur 
minnet. Gunilla kallade även parken för ett “blåshål” 
och syftade på den starka vinden under söndagen.

 
 
 
 
Tre av tolv intervjupersoner – Sandra, Anders och 
Evelina – slog huvudet på spiken i den här frågan, 
och exempelvis Sandra svarade att vi är 

“inne i stan, vill man ha tyst åker man ut i skogen”

Anders gav det liknande men djupare svaret att man 
inte kan

“[...] förvänta sig helt stilla ju. Knappast några 
skogsljud, inget gransus man hör. Ingen storlom 
som hörs på håll, inga vargar som ylar.”

Förväntningarna på en stadspark är enligt dessa tre 
att den låter en del, att den inte är tyst. Fyra av de 
tolv intervjupersonerna trodde dock att det skulle 
låta mer; att de skulle få höra mer trafikljud, lekande 
barn och fler passerande tåg. Men Gunilla satte fin-
gret på en viktig aspekt: 

“[...] å andra sidan är det söndag, på vardagarna 
är det bullrigare och då kanske man inte väljer att 
sitta här [...]”. 

Än en gång kan valet av dag för intervjuerna ha 
spelat en viss roll – något som också till viss del kan 
förklara de meningsskiljaktigheter som råder mellan 
mina observationer (vilka gjordes på vardagar) och 
intervjupersonernas observationer (vilka gjordes på 
helgdagar). Läs mer om detta under “Metoddiskus-
sion”.

Svar som passade denna fråga kom ibland fram un-
der andra frågor, till exempel Iris svar på frågan om 
hur stor del ljudmiljön hade i hennes totala upplev-
else av parken. Hon hävdade att

“är man i staden kan man inte säga att man ska ha 
det tyst omkring sig.”

HUR SKULLE DU BESKRIVA LJUD-
MILJÖN MED TRE ORD?

HADE DU NÅGRA FÖRVÄNTNIN-
GAR PÅ PARKENS LJUDMILJÖ NÄR 
DU GICK HIT IDAG?
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Svaren på den här frågan spretade lite åt olika håll. 
Tre av tolv intervjupersoner svarade att parken 
skulle behöva lite mer växtlighet. Anders trodde att 

“[...] just i denna parken så kommer det nog bli 
bättre när den växer upp lite. Blir lite lummigare 
miljö som ger ett annat ljud också kanske. Mer 
växtlighet som sticker upp. Kan tänka mig att det 
är annat ljud i parken om tio år, eller två månader 
när det är lite varmare på sommaren. Värmen gör 
att det blir lite annat ljud, heta sommardagar an-
nat ljud i parken. Lite mer folk, stoj och stim, sk-
ratt. Inte så mycket ilska.”

Gunilla hade liknande tankar om parkens brist på 
lummig växtlighet, men kommenterade även buller-
åtgärder och sittplatser:

“Man kan ju inte smälla upp ett fult bullerplank 
runt hela parken, då blir det ju jättetråkigt. De 
kunde ju satt upp mer träd så det kom lite fåglar, 
så man kunde få lite fågelkvitter och lite lä för 
vinden så skulle det bli mysigare att gå hit med 
fikakorg till exempel. De kunde haft lite bord med, 
tänker [om det är] många barnfamiljer som vill ta 
en fika eller så.”

Jakob och Sten kommenterade också parkens växt-
lighet, och ansåg att det skulle behövas mer växt-
lighet mot gatan för att skärma av och/eller dämpa 
ljudet från gatan. Jakob föreslog dessutom att ett 
bullerplank kunde ha använts för att skärma av vä-
gen. Johnny la också fram ett förslag, nämligen på 

hur trafiken på Gamletullsgatan kunde begränsas. 
Han tyckte att hälften av trafiken kunde avlägsnas

“[...] genom att enkelrikta gatan. [Jag har] svårt 
att förstå varför det ska vara en infart här när vi 
har de stora lederna in till stan. Det går an nu, 
nu är det ju lördag. Klockan tre på nätterna åker 
90 % av Östras (ett bageri i närheten, förf. anm.) 
lastbilar på Gamletullsgatan.”

Peter tyckte också att trafiken skulle begränsas, och 
Lex tyckte att bilarna var för nära parken. Evelina var 
av motsatt åsikt:

“Nä, faktiskt inte. Jag tycker inte det är jobbigt 
att höra bilar och sådant, det har sin lilla charm 
det med. Särskilt på sommaren att man hör att de 
gasar så mycket, då vet man att det är sommar.”

Ghiya och Majida tyckte att det var störande att tå-
gen gick så nära parken, samt att de inte tyckte om 
när hundar skällde från hundrastgården. Dock var 
det inga hundar närvarande vid tiden för intervjun 
med Ghiya och Majida, så ljudet av skällande hun-
dar mindes de från tidigare parkbesök. Till sist så 
kommenterade Fredrik – liksom Gunilla tidigare – 
att det skulle varit vindstilla. 

Sammanfattningsvis så kom det enbart vid fyra 
av tolv intervjuer fram negativa aspekter rörande 
trafiken och dess ljud: Johnny och Peter ville förän-
dra själva trafiken, Jakob tyckte att bulleråtgärder 
kunde genomföras mot Gamletullsgatan och Lex 
tyckte att bilarna var för nära. Ghiya och Majida 
kommenterade dock järnvägens närhet. 

Sandra och Iris var av åsikten att ljudmiljön inte 
behövde förändras. Efter intervjun med Sandra 
diskuterade vi dock mitt arbete, och Sandra be-
lyste en viktig aspekt gällande införandet av fler 
ljud, nämligen att det inte får bli för mycket ljud. 
För höga ljud tillförda till en redan högljudd ljud-
miljö kan göra parken mer otrevlig att vistas i.  
 
 
 
 
Svaren på denna fråga varierar mellan att intervju-
personerna anser att ljudmiljön har stor eller liten 
inverkan, men vissa svarar även att den inte alls 
påverkar, att de inte har tänkt på den eller att den 
är halva upplevelsen av parken. Ghiya och Majida 
tycker att den påverkar

“Ganska mycket, viktigt att man ska höra, när 
man hör olika ljud så slappnar man av. När det 
är mycket barn, så är det ganska tråkigt: skrik och 
sådant. Det är avslappnande när inga barn är här, 
och inte så mycket folk.”

Gunilla tycker också att ljudmiljön har stor del i up-
plevelsen av parken, men att det delvis kan bero på 
att jag gjort henne mer medveten på ljudmiljön:

“Man hade inte valt det här stället för en längre 
vistelse, då hade man kanske åkt upp på berget 
eller något istället. [De har] inte tänkt på att läa 
lite. Billjudet stör, och vinden. Den (ljudmiljön, 
förf. anm.) har ju givetvis stor del, men det kan 
vara för att jag är påverkad av vad du håller på 

FINNS DET NÅGOT MED LJUD-
MILJÖN SOM DU SKULLE VILJA 
FÖRÄNDRA? VAD?

HUR STOR DEL HAR LJUDMILJÖN I 
DIN TOTALA UPPLEVELSE AV PARK-
EN?
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med. Men det är klart att det finns parker i stan 
som har ännu högre sådant här buller. Den (Lin-
néparken, förf. anm.) är lite för öppen, [och] väl-
digt platt.”

Gunilla fokuserar på det störande billjudet, men 
också på att vinden har en stor inverkan, något som 
kan bero på parkens öppna och platta utformning. 
Anders är inne på samma spår som Gunilla gällande 
ljudmiljöns del i den totala upplevelsen av parken, 
och menar att parkens ljudmiljö

“Just idag har [...] det för att det blåser. Annars så 
har den väl det annars med, det är väl roligt när 
det är lite folk. Vistas i en park på sommaren är 
väl trevligt.

Vindens och årstidens roll i ljudmiljöns del av den 
totala upplevelsen av parken bärs vidare av Fredrik, 
som menar att ljudmiljön i nuläget påverkar upplev-
elsen av parken

“ [...] väldigt mycket, men när det är finare väder 
och lite grönare på sommaren så är det inte så 
mycket. Växter dämpar ljudet. Inte så mycket an-
nat [än ljudmiljön] att tänka på , det är grått lik-
som. Fula färger.”

Fredrik menar således att årstidens och/eller da-
gens gråa och otillfredsställande visuella uttryck gör 
att ljudmiljön får större betydelse i upplevelsen av 
parken.  

Gunillas åsikter om det störande billjudet tas även 
upp av Johnny; för honom har trafikflödet en 
avgörande roll i huruvida han stannar i parken eller 

inte. Ljudmiljön enligt Johnny

“[...] har inte så stor del, 25 %. [Det] beror på 
trafikflödet, hur länge man är här. [Är det] jävligt 
störande, går man vidare. Är det fint kan man 
sitta en längre stund.”

På frågan om det var något med parkens ljudmiljö 
intervjupersonen ville förändra svarade Evelina att  
hon inte tyckte det var jobbigt att höra bilar och att 
det hade sin charm, vilket står i kontrast till de svar 
som presenterats hittills på denna fråga om ljudmi-
jöns del i den totala upplevelsen. När Evelina sva-
rade på frågan hänvisade hon till parkens ljudnivå: 

“Inte så stor tror jag inte, eftersom det inte finns 
så mycket som stör mig. Är ju ingen störande ljud-
nivå, så den är bra.”

Om jag tolkar Lexs svar på frågan ordagrant, så kom-
menterade han antalet olika ljud. Det faktum att in-
tervjun med Lex gjordes på engelska kan ha skapat 
vissa språksvårigheter åt båda hållen, och Lex kan 
eventuellt ha kommenterat ljudnivån:

“The park is ok, not so much sounds which is 
good.“

Peter tog upp tidsperspektivet som en relevant fak-
tor, och menade att ljudmiljöns del i upplevelsen 
av parken förändras över tid. Han svarade att ljud-
miljön till en början inte alls påverkade, för att

“[...] det är så skönt att komma ut. Men efter 
ett tag så spelar den större roll, på den negativa 
sidan. Kommer ut i naturen snabbt (om varför han 

valde Linnéparken, förf. anm.), till en park som är 
lugn, hör fåglarna och sådär. Efter att ha suttit ett 
tag, [har man] fått sin dos av det eller tröttnat på 
det. Och rätt mycket trafik ändå. Kanske då man 
tar beslutet att gå till nästa ställe.”

Bland svaren på den här frågan kom det fram 
några saker gällande parkens utformning. Vin-
den kommenterades, och att parken var för platt 
och öppen för att erbjuda någon plats med lä från 
vinden. Värt att betona här är att intervjuperson-
erna som betonat vinden kan ha syftat på dess ky-
leffekt, snarare än ljudet av vinden – dock nämnde 
fyra av tolv intervjupersoner vinden som ett av 
svaren på frågan “vad hör du?”, men när de syftar 
på ljudet eller på kyleffekten är omöjligt att säga. 
 
 
 
 
Även här varierar svaren stort. Anders svarade till 
exempel att en strand skulle kunna ha en liknande 
ljudmiljö, och tänkte då på att

“vinden påverkar rätt mycket idag, vindens ljud”.

Att Anders förtydligar att han tänker på vindens ljud 
och inte bara känslan av vinden är bra och visar på 
att trots osäkerheterna med vad intervjupersonerna 
menade med vinden på förra frågan så finns vindens 
faktiska ljud ändå med bland svaren. Detsamma 
gäller Ghiyas och Majidas svar på denna fråga; de 
menar att ingen park har samma ljudmiljö som Lin-

KAN DU KOMMA PÅ NÅGON AN-
NAN PLATS SOM HAR EN LIKNANDE 
LJUDMILJÖ?
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néparken, och att Linnéparken är 

“den enda platsen som vi känner oss lugna på 
[...]. Lyssna på fåglar, på vinden.”

Även Ghiya och Majida specificerar att det är ljudet 
av vinden de menar, att de lyssnar på den. Fredrik 
jämför Linnéparkens ljudmiljö med 

“en skolgård kanske, mitt i stan. Massa trafik och 
barn som skriker, och så blåser det.”

Fredrik specificerar inte huruvida det är vindens ljud 
han syftar på, men jämförelsen med skolgården kan 
tolkas som att Fredrik menar att massa trafik och 
skrikande barn är Linnéparkens huvudsakliga at-
tribut.

Evelina, Gunilla, Jakob, Johnny, Lex, Peter och San-
dra tror att andra parker i Halmstad har en liknande 
ljudmiljö, och nämner bland annat Picassoparken, 
Norre Katts park, Stationsparken och Kapsylpark-
en. Evelina tror att andra parker generellt har en 
liknande ljudmiljö. 

Peter har gjort iakttagandet att de som spelar boule 
inte går till Linnéparkens multifunktionella grusyta 
(se illustrationsplanen) utan till boulebanan i Norre 
Katts park. Huruvida detta iakttagande har något 
med Linnéparkens ljudmiljö kan jag inte uttala mig 
om, men det är aspekt som är viktig om användnin-
gen av Linnéparkens multifunktionella grusyta kan-
ske ändras i mitt förslag.

På den här frågan rådde det näst intill konsensus 
kring svaren. Iris var den enda av de tolv intervju-
personerna som inte trodde att hon lyssnade annor-
lunda:

“Jag tänker inte på ljuden jag har runt omkring 
mig, det irriterar mig inte.”

Jakob satte fingret på hur selektiva människor kan 
vara i vad de uppfattar, och hans svar beskriver ut-
märkt hur våra hörselintryck inte alltid prioriteras 
bland våra sinnen:

“[...] jag blir mer medveten om ljuden, försöker 
lyssna mer efter sådant som jag annars hade fil-
trerat bort.”

Jakob hävdar att hans ökade medvetenhet kring det 
han hör förändrar vilka intryck hans sinnen prior-
iterar; intryck som han (eller hans sinnen) annars 
hade filtrerat bort, till exempel på grund av brist på 
relevant information i de uppfattade ljuden. Denna 
filtrering kan också ske inom själva hörselsinnet som 
mina observationer har visat på, nämligen att ett 
ljud kan dra till sig uppmärksamhet från andra ljud. 
Anders tar upp ett exempel på detta, samt ljudens 
förmåga att alltid höras men inte alltid lyssnas på:

“Annars finns det (ljudet, förf. anm.) bara där ju, 
lyssnar inte efter det annars. Blir man tilltalad av 
någon försvinner bruset tillfälligt ju.”

Två av intervjupersonerna, Evelina och Peter, tror 
att de efter den här intervjun kommer att fortsätta 
tänka på ljudmiljön på ett mer uppmärksamt sätt; 
Peter tror att han kommer göra det när han passerar 
Linnéparken, medan Evelina tror att hon kommer 
göra det överallt. Ghiya och Majida lyfte en tanke 
om att en människa beroende på sin aktivitet också 
kan lyssna olika:

“[...] mamma lyssnade nog annorlunda än barnen 
innan också. Barnen leker och vill hoppa, men 
mamma vill titta på naturen.”

Det kan också innebära att de menar att de i samma 
ljudmiljö kan lyssna på olika saker. Barnen kanske 
lyssnar på sitt samtal med varandra, medan deras 
mamma lyssnar till vinden och fåglarna. 

Sandra definierade och avgränsade kraftigt ljud-
miljöns innehåll med sin uppfattning om vad som 
hördes, och på frågan om hon lyssnade annorlunda 
svarade hon att nu

“lägger man märke till den mer, tänker på vilka 
två ljud som hörs.”

Gunilla nämner också bara två ljud, men gör det 
mer på ett exemplifierande sätt. Hon menar att hon

“[...] kanske inte [hade] tänkt lika intensivt, inte 
haft ont av billjudet eller flagglinorna om jag inte 
hade uppmärksammats på det. Även om inte du 
hade gjort den här intervjun kanske man ändå 
inte hade valt den här parken i första hand, eft-
ersom den ligger som den gör och saknar lum-
migheten.”

TROR DU ATT DU LYSSNAR PÅ LJUD-
MILJÖN PÅ ETT ANNAT SÄTT NU ÄN 
NÄR INTERVJUN BÖRJADE?

FALLSTUDIE: Intervjuer 51



Hos sju av de tolv intervjuade placerades biltrafiken 
överst i rangordningen. Av dessa sju var det enbart 
en – Jakob – som samtidigt nämnde varningssig-
nalen vid järnvägsövergången och passerande tåg 
i rangordningen. Han placerade ändå biltrafiken 
överst. Fredrik, samt Ghiya och Majida nämnde 
också varningssignalen vid järnvägsövergången och 
placerade då denna över trafiken. De nämnde även 
tåget, men det placerades under trafiken.

Evelinas svar var unikt. Hon placerade pratande 
människor överst i rangordningen, vilket möjligtvis 
beror på det som hos oss människor nästan är en 
oförmåga; att undvika att lyssna på andras samtal. 
Under intervjun med Evelina var det dock män-
niskor som pratade i närheten, till skillnad från de 
flesta andra intervjutillfällena. Det var bara Peter 
som också nämnde röster, men placerade dem un-
der både trafikljud och fågelläten.

Övriga ljud i rangordningen var vinden, lekande 
barn, flagglinor, fotsteg, bollstuds från basket-
planen, hundskall och fläktarna från elverket. 
Nästan uteslutande så placerades dessa under lju-
det av trafiken, förutom hos Ghiya och Majida där 
skrikande barn och hundar placerades högre upp i 
rangordningen än både bilar och varningssignalen 
vid järnvägsövergången.

Syftet med intervjuerna var att jag i arbetet inte en-
bart kunde utgå från min egen uppfattning om park-
ens ljudmiljö, utan behövde en starkare grund att 
stå på inför det kommande planförslaget. 

Den tydligaste slutsatsen som går att dra utifrån 
intervjuerna är att uppfattningen av ljudmiljön 
är högst subjektiv, och att människor kan ha rakt 
motsatta åsikter om samma ljud. På vissa punkter 
svarade dock majoriteten av intervjupersonerna 
likadant, till exempel på frågan “vad hör du” där sju 
av tolv svarade fåglar före biltrafiken. Intervjusvaren 
spretade annars ofta åt olika håll, eller var polarise-
rade. Jämfört med min egen uppfattning av parkens 
ljudmiljö blev jag ofta förvånad av intervjupersoner-
nas svar, då jag själv inte alls trivdes med ljudmiljön. 
Detta kan ha berott på min kunskap och medveten-
het om ljuden och deras egenskaper. För mer om 
skillnaden mellan intervjusvaren och mina observa-
tioner se “Metoddiskussion”.

Sandras tanke om att det inte får föras in för mycket 
ljud i parken är viktig att ha med i resten av arbe-
tet.  Detsamma gäller Ghiya och Majidas svar att bil-
trafikens ljud var avslappnande, vilket visar att den 
vanliga definition av buller som oönskat ljud inte 
håller hela vägen. 

KAN DU RANGORDNA LJUDEN DU 
HÖR, EFTER VILKET SOM HÖRS 
MEST RESPEKTIVE MINST?
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Den småskaliga ljudinstallationen bestod av en bärbar dator storlek mindre, som liggan-
des i en buske fick spela upp en i förhand redigerad och ihopklippt ljudfil. En testgrupp 
om fem personer fick med öronen öppna passera i närheten av den ljudande busken, 
och därefter berätta om sina upplevelser.

Under detta avsnitt kommer först förberedelserna och teknisk information om ljudin-
stallationen presenteras. Därefter går jag igenom själva genomförandet av ljudinstalla-
tionen; vilken förhandsinformation testgruppen hade fått och själva tillvägagångssättet. 
Avsnittets tredje del innehåller resultatet av ljudinstallationen; vad som kom fram i test-
gruppens berättelser om upplevelsen. Till sist diskuteras resultatet och slutsatser dras.

Ljudinstallation

53



Ljudinstallationen var enkel och småskalig. Den be-
stod av en liten bärbar dator, från vilken ett ljud spe-
lades upp. Ljudet bestod av en koltrast som prasslar 
i en buske som ibland stannar upp och sjunger, för 
att därefter återgå till att prassla. Ljudet är skapat 
i det gratis datorprogrammet Audacity, och ljuden 
av koltrast och buskprassel är nedladdade från en 
internetsida som heter ”Freesound.org”. På denna 
sida kan medlemmar lägga upp egeninspelade ljud, 
samt gratis ladda ner andras ljud. 

Anledningen till att jag valde ljudet av en prasslande 
koltrast var på grund av vikten av att ljudet är plat-
sanknutet, och att det går att koppla samman det 
åhöraren ser med det hon/han hör. Buskprasslet 
fyller därmed en viktig funktion: åhöraren kom-
mer att höra men inte se en koltrast, men hon/han 
kommer se en buske, i vilken en koltrast prasslande 
verkar leta mat eller bygga ett bo. 

I Audacity klippte jag ihop buskprasslet med kol-
trastsången till en ljudfil på strax över en minut. 
Eftersom båda ljuden är genuint inspelade, innehöll 
de mycket variationer; den ena buskprasselsekven-
sen var inte den andra lik, och detsamma gällde den 
inspelade koltrasten som bjöd på flera olika melo-
dier och läten. Under uppspelningen upprepades 
denna ljudfil flera gånger, och trots att den bara var 
en minut lång så gjorde variationerna i lätena och 
prasslet att den lät genuin och som om det faktiskt 

var en fågel i busken. 

I början var planen att använda högtalare, och en bil 
med eluttag som strömkälla. Men när jag hade tagit 
fram ljudet som skulle spelas upp, fick det syftet att 
framstå som äkta och realistiskt istället för att vara 
något abstrakt likt ett konstverk. Av denna anledn-
ing, samt det faktum att bilen skulle behöva stå på 
tomgång mitt inne i parken och förorena naturen 
men också ljudmiljön, valde jag bort högtalarna. 
Datorns högtalare hade tillräcklig kapacitet för att 
spela upp ett ljud på den ljudnivå som en riktig kol-
trast i en buske skulle ge ifrån sig.

Då syftet med ljudinstallationen var att testa om 
och hur det går att förflytta uppmärksamhet från 
parkens omgivande ljudmiljö till ett enskilt ljud – 
en ljudsignal – var det viktigt att förhållandena var 
realistiska. Med andra ord var det viktigt att ljudet 
av koltrasten spelades upp på en ljudnivå som en 
riktig koltrast i en buske skulle skapa. Detta skedde 
godtyckligt i brist på kunskap om vilken ljudnivå 
det faktiskt är. Det var också viktigt att datorn inte 
syntes, så jag placerade den i en buske i rabatten i 
parkens stencirkel – en buske som fick stå modell för 
det prasslande ljudet. 

 
Till genomförandet av ljudinstallationen hörde en 
testgrupp på fem personer; min familj. Testgruppen 
hade fått vistas i parken en stund före, och också 

INFÖR LJUDINSTALLATIONEN

GENOMFÖRANDE
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svarat på och diskuterat de frågor jag använt mig 
av i intervjuerna (se bilaga 2). Detta var väsentligt 
för att få testgruppen att bli medveten om parkens 
ljudmiljö, och på så sätt sedan kunna upptäcka en 
skillnad i ljudmiljön när jag satte igång ljuduppspeln-
ingen. Testgruppen visste inte vilket ljud som skulle 
spelas upp eller varifrån det skulle komma, men de 
visste att det var en ljuduppspelning som skulle ske. 
Detta kan ha påverkat resultatet, se ”Metoddiskus-
sion”. Därefter fick testgruppen promenera från ena 
sidan parken, passera rabatten med ljudinstalla-
tionen och sedan till andra sidan parken.

 
Efter promenaden diskuterades testgruppens up-
plevelser. Dessa var blandade; de sa att de fortfa-
rande funderade över de tidigare diskuterade in-
tervjufrågorna, och nu aktivt lyssnade på parkens 
ljudmiljö. Detta innebar att de utöver att lyssna på 
den också funderade över vilka ljud som domin-
erade, vilka ljud de saknade och hur ljudmiljön 
påverkade dem. När de således började uppfatta 
ljudet, så sa fyra av de fem deltagarna att de direkt 
förstod att det var det som var ljudinstallationen. På 
detta sätt drog ljudinstallationen till sig uppmärk-
samheten från de fyra deltagarna, men vid frågan 
om de enbart lyssnade på ljudinstallationen upplev-
de de svårigheter med att svara, något som kan bero 
på att det är svårt och ovant att prata om ljudmiljöer 
och deras inre hierarki. Den femte deltagaren sa 

att han inte ens hade hört något speciellt ljud, men 
erkände att han hade hört fågelkvitter men inte sett 
det som något ovanligt. För mer om den femte delt-
agarens reaktion, se ”Metoddiskussion”. 

 
Syftet var att testa om ljudinstallationen kunde dra 
uppmärksamhet till sig, vilket kan sägas ha lyckats. 
Om det sedan berodde på själva ljudets innehåll 
eller bara det nya ljudets ovanlighet spelar ingen 
större roll: båda dessa anledningar är fullt så goda 
och visar på möjligheterna att det dessutom på mer 
än ett sätt går att förflytta människors uppmärksam-
het genom ljud. 

Den femte deltagarens reaktion av att höra koltras-
ten men inte uppfatta ljudet som något ovanligt 
anser jag bevisar att ljudets platsanknytning var till-
räckligt stark och att den femte deltagaren således 
uppfattade ljudet som naturligt tillhörande parken. 

Ljudets godtyckliga volym kan sägas ha varit lagom; 
när jag gick iväg från busken och datorn jämförde 
jag koltrastsången med omgivande ljud såsom fisk-
måsläten och ljudet från mina steg på grusgången 
och kunde ändå urskilja en sjungande koltrast på 
håll. Sången hade lika gärna kunnat vara från en rik-
tig fågel. Det prasslande ljudet färdades inte heller 
lika långt som fågelsången, vilket verkar rimligt och 
gav dessutom en ännu mer verklig känsla över in-
stallationen; koltrastens sång hördes en viss sträcka, 

men när vi kom närmre manifesterade den också sin 
position och sina tillhandahavanden genom det mer 
lågmälda buskprasslet som då kunde höras. 

SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER
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Utifrån resultatet från fallstudien, det vill säga resultaten från ljudnivåmätningarna, ob-
servationerna, intervjuerna samt ljudinstallationen, har jag tagit fram designprinciper 
inför förändringsförslaget av Linnéparken. Dessa kan ses som slutsatser av fallstudien, 
och kommer användas som bakgrund till planbeskrivningen längre ner. 

Efter designprinciperna presenteras en illustrationsplan, innehållandes parkens nya ob-
jekt. Därefter visas en ljudillustration, som försöker visa var i parken de olika ljuden 
hörs, och hur långt de färdas. Avslutningsvis beskrivs varje nytt objekt i parken utförligt 
i planbeskrivningen. 

Planförslag
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Som nämndes inledningsvis, och som också har kom-
mit fram under arbetets gång, så är upplevelsen av 
ljud ytterst subjektiv. Ljud som jag och vissa intervju-
personer upplevde som irriterande och stressande 
har av andra intervjupersoner framhållits som avs-
lappnande och lugna – och detta var bara en av 
många meningsskiljaktigheter kring ljuden och hur 
de påverkar olika människor.

 
Subjektiviteten gör det befogat att ge parkbesökar-
na valmöjligheter, att de i hög grad själva kan påver-
ka parkens ljudmiljö. Detta skulle göra parken till 
själva definitionen av Hedfors (2003, 60) auditiva 
vilopunkt; en plats där lyssnarna själva upplever att 
det är de som har makt över ljudmiljön. Tycker per-
sonen då att billjudet är avslappnande, och hon/han 
bara vill sitta ner och se på passerande bilar så finns 
den möjligheten. Vill personen istället koppla bort 
billjudet, kan hon/han välja en plats i parken där det 
finns andra ljud och möjligheter.  

 
 
Hellström (2007, 4) menar att en plats med en bra 
ljudmiljö är en plats där ljuden verkar passa in och 
stödja platsens verksamheter och funktioner. Genom 

att ge parken en egen röst, och likt ovan också låta 
besökarna kontrollera denna röst blir ljuden starkt 
kopplade till parkens funktioner. Valmöjligheten att 
inte vilja lyssna på parkens röst, utan på omgivnin-
gens, ger besökaren ännu starkare kontroll. 

 
Ljuden måste vara lokala inom parken. Som visats 
i ljudnivåmätningarna är Linnéparkens ljudnivå 
högre och på vissa ställen mycket högre än Natur-
vårdsverkets (2005, 8) rekommendationer. Ljud som 
kan höras från ett längre avstånd inom parken kan 
göra att parkens ljudnivå upplevs som ännu högre 
och således påverka besökaren negativt. Intervju-
personen Sandra påpekade också detta (se avsnittet 
“Intervjuer”) och utöver henne så var det även fler 
som inte hade någon uttalad önskan om att förän-
dra parkens ljudmiljö. Det är således av stor vikt att 
de ljud som tillförs i mitt förslag är subtila ljud, ljud 
med lugn karaktär och som främst bara uppfattas 
av människor i ljudkällans närhet. Där måste dock 
ljudet fungera som det primära ljudet, och nära ljud-
källan kommer ljudmiljön inte alltid vara stillsam. En 
fontän är till exempel inte en subtil och lugn ljud-
källa, utan snarare en ganska högljudd sådan, men 
ljudet av det rinnande vattnet brukar uppskattas av 
många.

En viktig effekt av de subtila ljuden är också att de 
tydligt kommer markera de stunder då ljudmiljön 
blir lite tystare. Om det råkar vara stilla på Gamlet-
ullsgatan, eller det helt enkelt är en söndag förmidd-
ag, kommer Linnéparkens egna ljud höras tydligare.  
Detta kommer göra besökaren ytterligare medveten 
om att det faktiskt har blivit tystare. Så även om vis-
sa av ljuden inte alltid hörs under de mest högljudda 
timmarna på dygnet, så kan de i eventuella lugnare 
minuter tydligt upplysa besökaren om att det har 
blivit tystare.

Designprinciper
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Norr
SKALA 
ca. 1:800. (Förminskad 
50 % från skala 1:400)



Kartan till höger ämnar att visa vilka av parkens ljud 
som kommer höras på vilka platser, samt vilket ljud 
som kan tänkas dominera på den specifika platsen. 
Observera att detta är hur jag vill att ljudmiljön ska 
vara; att det är ett förslag och inte en faktisk beskrivn-
ing av hur det skulle vara i verkligheten. Det är min 
tanke bakom hur ljudmiljön borde upplevas och hur 
ljuden borde tillåtas sprida sig med utgångs-punkt i 
designprinciperna ovan. Denna illustration är viktig 
för att visa att det även kommer att finnas platser i 
parken där det är dagens ljudmiljö som dominerar, 
och att hänsyn tas till de som tyckte om den. 

Cirklarna är indelade efter vilket ljud som dominerar, 
där rött dominerar och sedan går det i fallande skala 
ner till grönt, som innebär ett ljud som kan höras 
om platsens omgivande ljudnivå är förhållandevis 
låg. Som syns på kartan kan inte en cirkel av lägre 
ordning skära in i en av högre ordning.

Den blåa cirkeln påvisar en risk i ljudmiljön, nämli-
gen att vindharpan vid stark vind och i rätt riktning 
kan tjuta och således höras i nästan hela parken. Läs 
mer om detta under “Aeolisk vindharpa” nedan.

Makadamgångarna är inte markerade, men de kom-
mer i stort sett bara höras av den som går på dem.

Ljudillustration
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Dominerande ljud

Lågt, men hörbart

Harpa vid stark vind

NorrSKALA 
ca. 1:1200. (Förminskad 
33 % från skala 1:400)



Dammen är tänkt att fungera som ett lockbete för 
vanliga vattenfåglar, till exempel änder. Dessa kom-
mer skapa flera olika ljud, såsom plaskande land-
ningar och starter, plaskande dyk och inte minst 
sitt egna kvackande. I dammen placeras även en 
genomborrad sten, ur vilken vatten stillsamt rinner 
ner för stenens kanter. På så vis skapas ett milt men 
konstant porlande ljud, som i närheten av dammen 
blir det dominerande bakgrundsljudet istället för 
trafikljuden. I dammen placeras även näckrosor som 
kan dra till sig surrande insekter, samt olika vatten-
växter som med vindens hjälp ger ifrån sig susande 
ljud. 

Dammens användning varierar mellan säsongerna. 
När hösten och vintern kommer, kan stenen med sitt 
porlande vatten användas som en isstoppare, det vill 
säga den håller vattnet i rörelse. I närheten av den 
placeras det ut ett litet fågelhus med mat i, vilket 
gör att till exempel änder även vistas vid dammen 
på vintern. Fågelhuset kanske till och med lockar till 
sig andra fåglar, och dammen sprider då andra ljud 
på vintern än under vår- och sommarmånaderna.

DAMM

Planbeskrivning
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Ordet suikinkutsu är japanskt, och betyder ungefär 
vattengrotta. Den är en traditionell japansk musi-
kanordning och trädgårdsutsmyckning. Suikinkut-
sun består av en stor upp-och-nervänd lerkruka – till 
exempel en vanlig blomkruka modell större – och 
genom hålet på krukans botten får vatten droppa 
igenom, en droppe i taget. Denna droppe kommer 
inne i krukan träffa en liten vattenpöl, som med hjälp 
av ett dräneringsrör hålls på ett konstant djup. När 
droppen träffar vattenytan hörs ett droppljud eka 
ljudligt i krukan, ett ljud som kan vara avslappnande 
och lugnande (Wikipedia: Suikinkutsu, 5/5 2012). 

Ljudet av droppande vatten kan å andra sidan ock-
så vara stressande. Därför kommer Linnéparkens 
suikinkutsu kräva att en besökare häller i vatten i ett 

SUIKINKUTSU

Bild 15: Egen bild.



keramikfat, som har ett litet hål i botten som bara 
släpper igenom en droppe i taget. På så sätt kan 
besökaren hälla på så mycket vatten hon eller han 
behagar, och får därefter njuta av ett eko av drop-
pande vatten så länge som det finns vatten i kera-
mikfatet.

 
Syftet med en zenträdgård är att den enligt ja-
pansk tradition ska efterlikna berg och vatten – från 
trädgårdarnas japanska namn sansui, som ordagrant 
betyder berg och vatten. Stenarna i zenträdgården 
får symbolisera berg, och sanden krattas för att eft-
erlikna vatten (Wikipedia: Zenträdgård 28/4 2012). 
Utöver den lugnade inverkan som dessa trädgårdar 
har på betraktaren genom visuella intryck, kommer 
även ljudet av någon som krattar i sanden förstärka 
denna lugnande inverkan genom hörselintryck. 

Höga häckar planteras i nordlig och västlig riktning 
för att visuellt stänga ute trafiken från Gamletulls-
gatan, något som nämndes som önskvärt i några av 
intervjuerna. Detta gör att ett sinne mindre (syn-
en) låter intryck från trafiken påverka besökarens 
parkupplevelse. Ljudet från trafiken blir därmed ir-
relevant och bär inte på någon information som en 
besökare till zenträdgården har nytta av. Detta min-
skade utrymme för trafikljuden i besökarens sinnen 
gör att besökaren fokuserar på det som händer i 
närheten. 

Zenträdgården kommer vara tydligt avgränsad av 
häckar i alla väderstreck, dock är häckarna i östlig 
och sydlig riktning lägre och erbjuder full visuell 
kontakt med resten av parken. Detta är av tryg-
ghets- och trevnadsskäl – en av höga häckar helt 
innesluten plats blir isolerad från omvärlden och 
kan upplevas otrygg. De låga häckarna, på omkring 
1,2-1,5 meters höjd, definierar ändå ett tydligt rum 
för zenträdgården och dess besökare. I nordöstra 
hörnet av zenträdgården planteras även ett pryd-
nadsgräs som ger ifrån sig ett karaktäristiskt sus när 
vinden ligger på, ett ljud som fungerar som ett sub-
stitut till om ingen krattar i gruset. 

Zenträdgårdens påverkan på ljudmiljön kommer 
främst bestå av ljudet från den kratta som kommer 
stå till besökarnas förfogande. Denna kratta kan an-
tas vara stöldbegärlig, men zenträdgårdens ringa 
storlek möjliggör för att fästa krattan till en stolpe i 
ett hörn med exempelvis en vajer eller en kedja. Ked-
jan kommer att avge egna karaktäristiska ljud, vilket 
kan förstärka upplevelsen av zenträdgården på både 
ett positivt eller ett negativt sätt, beroende på hur 
rasslet av kedjor uppfattas. Traditionellt kan rasslet 
av kedjor kanske uppfattas som kallt och fängslande 
(bokstavligt talat), vilket motiverar användandet av 
en vajer som inte likt kedjan riskerar att göra upplev-
elsen av zenträdgården mindre trevlig. 

Zenträdgårdens höga växtlighet uppfyller också 
några av intervjupersonernas önskan om mer grönt.
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JAPANSK ZENTRÄDGÅRD

Bild 16: Egen bild.



Längs grusgången som sträcker sig från stencirkeln 
ner till södra hörnet finns fem lyktstolpar, som ges 
varsin röst. Detta sker genom att var och en av lykts-
tolparna får en högtalare inbyggd i sig, som är riktad 
mot grusgången. Dessutom ges de fotoceller, rikta-
de åt varsitt håll så att högtalaren ska startas oavsett 
från vilket håll den förbipasserande kommer. 

Rösterna kommer bestå av ett elektroniskt sur-
rande. Detta ljud kan under långa stunder uppfattas 
som väldigt monotont, och kan jämföras med ljudet 
från elcentralens fläktar eller trafikleden i nordost. 
Tanken med lyktstolparnas röster är därför att de 
inte bara ska startas när någon passerar, utan att 
de också är på ganska låg volym. Passerar man nära 
lyktstolpen kan den höras surra och kanske knastra, 
som om det är något elektroniskt inne i den som har 
gått sönder. På detta sätt kommer lyktstolparna dra 
till sig uppmärksamhet från de i närheten, men inte 
påverka parkens totala ljudmiljö.

Om besökaren cyklar, eller springer förbi lyktstol-
parna kommer hon/han höra flera lyktstolpar vara 
igång samtidigt. Då kommer hon/han få höra hur 
lyktstolparna surrar i olika frekvenser, och skapar 
en stämsång. Det faktum att lyktstolpen framför lö-
paren eller cyklisten med hjälp av fotocellen startas 
innan löparen eller cyklisten har kommit dit blir en 
tydlig riktningsmarkör.

I stencirkelns mittrabatt placeras en fontän. Visuellt 
kan detta vara ett trevligt inslag i parken, och au-
ditivt erbjuder det ett bakgrundsljud som maskerar 
ljuden från trafiken. Att använda fontäner eller an-
dra objekt där ljudet av vatten dominerar är ett van-
ligt tillvägagångssätt för att dölja trafikljud. Vattnet 
skapar ett konstant ljud som konkurrerar med trafik-
ens monotona ljudmatta, men som  trots en ganska 
stark ljudnivå ändå av många upplevs som trevligt. 
Det är dock av stor vikt att fontänen inte är så stor 
att ljuden från den dominerar i hela parken.  

På en av de södra kullarna placeras en så kallad 
aeoliska vindharpa. Detta är inte mer komplicerat 
än att det är en harpa, som spelas på av vinden. 
Namnet Aeolisk vindharpa kommer från namnet på 
den grekiska mytologins vindgud Aeolus (Wikipedia: 
Aeolian harp 9/5 2012). 

Beroende på hur mycket det blåser, kommer vin-
den spela på en eller flera strängar på harpan, och 
således antingen spela en eller ett fåtal toner, ett 
helt ackord eller kanske på alla strängar om det blås-
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LYKTSTOLPAR MED EGNA RÖSTER

FONTÄN AEOLISK VINDHARPA

Bild 17: Egen bild. Bild 18: Maryland State Ar-
chives (2007)



er riktigt mycket. En dag med bara en mindre bris 
kanske harpan är helt tyst, eller bara “hummar” lite. 
En dag med stormbyar kan den tjuta. En av design-
principerna inför detta förslag var att ljuden skulle 
vara subtila och lugna, och av denna anledning är 
det viktigt att harpan är liten, och att dess strängar 
är stämda på ett sätt så att ljudet är harmonisk även 
om alla strängar ljuder samtidigt. Harpan kommer 
också stå på en fot som gör att den går att snurra 
på, vilket gör att en besökare kan påverka vilken ton 
harpan ska spela genom att snurra på den så att 
färre strängar utsätts för vind. Detta uppfyller den 
första designprincipen, att människor själva ska kon-
trollera ljudmiljön. En blåsig dag kanske besökarna 
vill att harpan ska vara tyst; då är det bara att vända 
bort den från vinden, och låsa fast foten med den 
tillhörande sprinten. Viktigt är dock att ljudet av har-
pan aldrig kan bli så starkt att det färdas över hela 
parken; besökarna, inte en ljudkälla, ska kontrollera 
ljudmiljön. Med rätt storlek och konstruktion kan 
detta förhindras. Kullen harpan står på förses med 
flera nya sittplatser för besökare ska kunna sitta och 
lyssna. 

Ett alternativ är att sätta upp flera harpor, och på 
så sätt inbjuda till interaktion mellan människor. 
Harporna kan vara stämda i olika tonarter, så att 
besökare genom att vinkla harporna till och från 
vinden tillsammans kan spela olika melodier och 
harmonier. 

Paviljongen placeras på grusplanen som på illustra-
tionsplanen var avsatt för bland annat boulespel. 
Detta är för att det på den andra grusytan har 
tillkommit en sorts balanslekplats, som inte syns på 
kommunens illustrationsplan. Paviljongen kommer 
erbjuda väderskydd åt besökarna, något som saknas 
i parken idag. I paviljongens tak kommer det hänga 
hundratals halvmeterlånga och cirka 5 mm breda 
aluminiumtrådar. Så fort det blåser kommer de här 
trådarna börja prassla och skapa ett bakgrundsljud 
som tar över från trafikljuden. Det kommer även 
röra sig vågor och mjuka former genom trådarna, 

något som är vackert att titta på.

 
Några av grusgångarna kommer bytas ut mot makad-
am 4-8 mm och/eller 8-12 mm. Makadam med ste-
nar i storleken 4-8 mm används ofta i trädgårdsgån-
gar, och stenar i storleken 8-12 mm återfinns bland 
annat på garageuppfarter. Av tillgänglighetsskäl 
kommer detta ske på de mindre sidogångarna i 
parken, och inte på något av parkens huvudstråk.

Makadam i de här storlekarna ger ifrån sig ett an-
nat ljud än det finkorniga gruset på dagens grus-
gångar. Utöver en visuell variation i parken kommer 
ljudet av steg på makadamgångarna också ge en 
variation i fotgängarens upplevda ljudmiljö. Här är 
också besökaren i total kontroll; dels kan hon/han 
välja bort makadamgångarna, men går hon/han på 
dem kan hon/han skapa olika ljud genom att skra-
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MAKADAMGÅNGARBild 19: University of 
South Carolina (2005)

Bild 20: Egen bild.



pa i makadamen, ta mer släpiga steg eller gå i olika 
takt. Kontakten mellan det visuella och ljudet kom-
mer ta en stor del av fotgängarens fokus från andra 
ljudande ting. Om fotgängaren dessutom går in på 
makadamgångarna omedvetet, kommer skillnaden 
i ljud mellan grus- och makadamgången få fotgäng-
aren att reagera. 

För att undvika att större stenar hamnar på gräsmat-
tor och därmed i gräsklippare ges makadamgångar-
na kantstenar som håller makadamen där den ska 
vara. 

Avsaknaden av småfåglar var något som hos några 
av intervjupersonerna påpekades och framhölls 
som negativt. Att på vintern hänga upp små fågel-
bord med ett vindspel under kan dels framkalla det 
saknade fågelkvittret i parken, samt skapa ett milt 
plingande ljud från vindspelet när småfåglarna lyfter 
och landar på fågelbordet, eller när vinden tar tag 
i vindspelet. Fågelbordet och småfåglarna gör ock-

så att det skapas en viss variation mellan ljud som 
hörs på sommaren och ljud som hörs på vintern. Vill 
besökaren höra och se småfåglar, är det ett vinter-
besök till parken som gäller.

Ett annat alternativ är att sätta upp småfågelholkar. 
Men det finns ännu inga träd i parken som är till-
räckligt tillvuxna för att hysa en holk. 
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FÅGELBORD MED VINDSPEL

Bild 21: Spånga Mälarö Lastbilscen-
tral AB (hämtad 12/5 2012)

Bild 22: Egen bild.



AVSLUTNING



Under arbetets gång har subjektiviteten i upplev-
elsen av ljud flera gånger betonats. Men på vilket 
sätt skiljer sig egentligen hörselintryck från intryck 
av våra andra sinnen? Är inte intryck från syn, smak, 
lukt och till och med känsel också högst subjektiva? 
Kanske finns det sinnen som är mer utsatta och 
svårare att stänga ute intryck ifrån; en otrevlig lukt 
eller ett  störande ljud påverkar oss direkt utan att vi 
kan göra något åt det. Mat vi inte tycker om kan vi 
istället välja bort, en byggnad vi tycker är ful kan vi 
välja att inte titta på. Att visuellt bli utsatta för något 
vi ogillar; skapar det samma kraftiga reaktioner som 
ett högt ljud gör?

Ovanstående diskussion kan vara en av anledningar-
na till att ljud behandlas så defensivt idag. Detta ar-
bete bevisar inte att detta är fel tillvägagångssätt: att 
höga ljudnivåer påverkar oss negativt argumenterar 
jag inte emot, och detta arbetes tillvägagångssätt 
löser inte problemet med en hög ljudnivå. Detta ar-
bete visar snarare att det kan finnas alternativ. Att 
motverka ljud med fysiska bulleråtgärder hanterar 
inte källan till problemet; att bygga ett bullerplank 
mot järnvägen (som i Linnéparkens fall) sänker 
ljudnivån, men ökar inte på något märkbart sätt 
kvaliteten på ljudmiljön. Att ta bort ljud från en plats 
som inte har några andra ljud att fylla det nyblivna 

tomrummet med ser inte jag som ett bra botemedel 
mot en dålig ljudmiljö. Således vore den ultimata 
ljuddesignen en kombination; sänk ljudnivån, men 
sträva inte efter tysthet utan ge platsen fler ljud 
som är trevliga att lyssna på. Resultatet blir en plats 
med en ljudnivå under riktvärdena, en plats med en 
kvalitativ ljudmiljö och en plats som stimulerar alla 
sinnen.  

Syftet med arbetet anser jag är uppnått: Linnépark-
ens ljudmiljö har undersökts grundligt, både av mig 
själv och av intervjuade besökare. Kontrasterna i 
intervjusvaren och mot min egen uppfattning har 
också tydligt framhållit ämnets subjektivitet. Detta 
har lett till att designprinciperna jag kommit fram till 
har blivit så pass smala. Men de inrymmer dock ett 
oändligt antal lösningar, det är bara fantasin som sät-
ter stopp för vilka objekt och ljudande element det 
går att använda sig av i ett sådant här planförslag. En 
begränsning hade varit expertkunskap inom varje 
beståndsdel i förslaget: jag kan inte teoretiskt eller 
vetenskapligt uttala mig om hur mycket en vindhar-
pa låter, hur mycket liv en fontän för eller vilken ljud-
nivå lyktstolparna måste surra på för att höras. För 
att uttala mig om detta hade det krävs mycket mer 
djupgående analyser av parkens ljudmiljö, samt sak-
kunskap i fontäner, musikteori och ljuds egenskaper 

vad gäller riktningar, reflektioner, ljudvågor och så 
vidare. På grund av arbetets omfattning och tidsbe-
gränsning har detta varit omöjligt. 

Teorierna visade sig vara väl applicerbara, särskilt på 
de observerade ljuden. Dessa kunde jag uppleva på 
riktigt, och således analysera nästan så djupgående 
som jag hade behövt analysera mina föreslagna 
förändringar för att teoretiskt kunna uttala mig om 
deras påverkan på ljudmiljön. Av denna anledning 
fungerade inte de analytiska begreppen som hjälp-
medel i beskrivningen av mitt förändringsförslags 
komponenter.

Detta arbete visar på en tydlig situation där plan-
eraren verkligen inte är experten som kan lösa alla 
problem. Den dagliga användaren av platsen är 
experten, men samtidigt bara en av de många ex-
perterna som besöker platsen regelbundet. Mina 
observationer har gett mig möjligheten att på dju-
pet tala om och diskutera parkens ljudmiljö, men 
intervjusvaren har gett mig möjlighet att föreslå 
förändringar av den på ett sätt som skulle kunna 
uppskattas av de dagliga expertbesökarna.

Framtida undersökningar inom ämnet skulle, som 
nämndes ovan, kunna titta på kombinationen av de-
fensiva bulleråtgärder och design av ljudmiljön.

 
Soundscapes är WFAE:s begrepp, och jag skrev un-
der “Forskningsöversikt” att jag inte i någon större 
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utsträckning skulle utgå ifrån WFAE:s forskning och 
litteratur. Men jag har inte haft möjlighet att djupdy-
ka i varje enskilt begrepp, såsom soundscapes, akus-
tisk ekologi eller noise design, och utreda vad dessa 
står för eller inte står för. Jag tyckte inte att begrep-
pet noise design skulle vara en bra titel, då begrep-
pet enligt mig låter som att jag ska förändra de oön-
skade ljuden, the noise. Jag förändrar inte dem, jag 
för in nya ljud. Soundscape, och till och med sound-
scape design, låter bättre enligt mig och är ett mer 
användbart begrepp än noise design som betyder 
ett specifikt sorts ljud. Soundscape-begreppet pas-
sar också bra ihop med två välkända begrepp inom 
stadsplanering, landskapsarkitektur och arkitektur: 
landscapes och Gordon Cullens townscapes, vilket 
ger begreppet soundscapes en bra språklig koppling 
till ämnet fysisk planering.

 
Under avsnittet “Teorier och begrepp” gjordes åt-
skilliga jämförelser mellan olika teorier kring ljud. 
Schafers tre begrepp grundtoner, signaler och 
soundmarks jämförde jag med Amphouxs tre be-
grepp ljudsignaler, ljudbakgrund och ljudatmosfär. 
Schaeffers lyssnarlägen hörande, lyssnande, delta-
gande och förståelse jämförs redan i Hellströms 
avhandling med Amphouxs ljudkategorier. Anled-
ningen till att jag presenterar dessa jämförelser 
är för att likheterna mellan dessa tre teorier/be-
greppssamlingar är så stora, och det får mig att fun-

dera på kritiken som riktas från till exempel CRES-
SON mot WFAE och Schafer. Deras teorier/begrepp 
är i stort sett identiska, och för att beskriva ljuden 
jag observerade i Linnéparken hade jag kunnat an-
vända vilken som helst av teorierna. 

Den övergripande kritiken mellan institutionerna 
ska jag inte argumentera emot (läs om denna un-
der “Forskningsöversikt”), men de använder sig 
av samma uppdelning av ljud och samma sätt att 
se på ljuds olika egenskaper i tid och rum. Nästan 
trettio år efter Schafers bok “The Soundscape [...]” 
använder forskningen nästan samma begrepp som 
han gjorde, något som skulle vara intressant att un-
dersöka vidare. Hellström betonar dock att kunskap-
en om ljud är splittrad i flera olika discipliner, och att 
det inte finns ett gemensamt perspektiv (Hellström 
2003, 13f). Men de använder ändå nästan samma 
begrepp för att beskriva ljud och dess egenskaper.

 
Som nämndes under “Teorier och begrepp” och 
under “Forskningsöversikt” hävdade Hellström att 
varje plats hade en egen och unik auditiv identitet, 
något som talar emot möjligheten att generalisera. 
Men jag står fast vid mitt antagande om att Linné-
parkens ljudmiljö är långt ifrån unik, så frågan är 
snarare om Linnéparken kan sägas ha en egen au-
ditiv identitet.
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Genom arbetet och redovisningar av metodernas re-
sultat har diskussioner av metoden slunkit in direkt 
eller mellan raderna, till exempel i redovisningen av 
intervjuresultaten eller i avsnittens “Slutsatser och 
reflektioner”-del. Här presenteras metoddiskus-
sionen mer sammanhängande.

 
 
I redovisningen av fallstudien under “Metod”-avs-
nittet presenterade jag ett svagt antagande, eller en 
gissning, att Linnéparkens ljudmiljö inte skulle vara 
unik och att den således skulle kunna vara en typisk 
undersökningsenhet möjlig att dra vissa generella 
slutsatser ifrån. Intervjupersonerna framhöll vissa 
platser som de trodde lät likadant som Linnéparken, 
men jag har inte aktivt utrett vilka likheter parken 
har med andra platser. Huruvida Linnéparken är en 
typisk undersökningsenhet är obesvarat, men giss-
ningen att dess ljudmiljö och situation i stort är långt 
ifrån unik kvarhåller jag. Stora generella slutsatser 
kanske ska undvikas, men att den är en stadspark 
där omgivningens trafikljud dominerar tycker jag 
stödjer min gissning om parkens icke-unika karaktär.

 
Ljudnivåmätningarna gjordes under en minut, för att 

plocka ut minutens ekvivalenta ljudnivå. En minut 
är en kort tid, även om det blev 70 olika mätvärden 
på grund av ljudmätarens uppdateringsfrekvens. 
Under denna minut kunde det ha kommit ett långt 
godståg, och det hade påverkat minutens ekviva-
lenta ljudnivå, som hade blivit högre än den egentli-
gen var. Hade mätningar gjorts under ett dygn, hade 
de godståg som passerat under dygnet haft mycket 
mindre påverkan på den ekvivalenta ljudnivån. Den 
maximala ljudnivån blir ju densamma oavsett om 
godståget passerar under en minuts mätning eller 
ett dygns mätning. 

Tiden en minut valdes av praktiska skäl. Till exem-
pel en timmes mätning hade gett mig 70 mätvärden 
per minut i 60 minuter, vilket blir 4200 stycken. Skill-
naden i ekvivalent ljudnivå hade kanske ändå varit 
obetydlig. 

I resultatredovisningen av ljudnivåmätningarna 
beskrevs alltid ljudnivåmätarens riktning, men för 
att kunna uttala mig om riktningens påverkan på 
mätvärdena krävs genomgående kunskap om ljuds 
rörelser i tid och rum, något som jag inte har eller 
har haft tid att skaffa mig.

 
Det faktum att observationerna inte var visuella, 

gjorde dem svåra att analysera utifrån till exempel 
Denscombe eller annan metodlitteratur. Det enda 
observationerna hade att göra med visuella intryck 
var kopplingen mellan det hörda ljudet och dess 
ljudkälla, synlig eller inte. 

Observationerna gjordes på tre vardagar. För att 
komplettera och öka jämförelsemöjligheterna till in-
tervjuerna, hade jag om tid funnits även genomfört 
observationer på helgdagar. Denna brist har gjort 
att jag inte helt och hållet har kunnat utreda i vilken 
utsträckning intervjupersonernas uppfattning om 
ljudmiljön skiljer sig från min egen. Min observation 
hade kanske liknat intervjupersonernas svar mer 
om jag observerat en helgdag, på samma sätt som 
intervjuer på vardagar kanske i större utsträckning 
hade liknat mina observationer. Läs mer om detta 
under “Intervjuer” nedan.

 
Gällande intervjuerna försökte jag i längsta möjliga 
utsträckning bokstavligt hålla mig till frågan. Jag 
ställde den, och väntade tålmodigt på intervjuper-
sonen som fick tid att tänka och själv utforma sina 
svar. Ibland kom det inget svar, och då fick jag ut-
veckla frågan, ställa den igen eller omformulera den 
för att öka tydligheten. Dessa åtgärder kan ha påver-
kat intervjupersonerna att svara på ett visst sätt, el-
ler på ett sätt som inte var deras egentliga avsikt. 
I vilken utsträckning jag har förändrat frågor, eller 
intervjupersonerna förändrat sina svar, kan jag inte 
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svara på.

Intervjuerna gjordes på en lördag och söndag. Va-
let av dagar var av praktiska skäl, samt att jag un-
der observationerna hade lagt märke till att parkens 
besökarantal var väldigt lågt, och jag tänkte att det 
trots säsongen ändå skulle vara fler människor i park-
en på helgdagar. Detta stämde, men som framkom-
mer i intervjusvaren så var också ljudmiljön lugnare 
på helgdagarna, främst på grund av mindre trafik. 
Det faktum att observationerna gjordes på vardagar, 
och intervjuerna på helgdagar har dock gett arbe-
tet en större bredd, och möjligheten till jämförelse 
mellan olika veckodagar. Hade jag haft tid och möj-
lighet hade jag gärna lagt till helgdagsobservationer 
och vardagsintervjuer. Observationsresultaten hade 
troligen inte påvisat någon större skillnad i ljudhier-
arkin, men intervjuerna hade kanske innehållit mer 
negativ kritik mot ljudnivån och trafiken. 

Till sist bör nämnas att jag inte spelade in intervjuer-
na, utan förde anteckningar i realtid. Detta kan ha 
lett till att viss information fallit bort, vissa formuler-
ingar inte är helt korrekta eller att jag i efterhand 
inte har förstått vad intervjupersonen menade. Men 
hela tiden försökte jag ordagrant skriva vad person-
en sa.

Jag har inte utrett i vilken grad jag som person har 
påverkat intervjuerna. Men den stora bredden i 
intervjupersonerna vad gäller ålder (Iris var till ex-

empel 78 år) och etnicitet (Ghiya och Majida, samt 
Lex som var från Thailand) gör att det finns en stor 
chans att jag i något fall har påverkat intervjun, men 
inte på ett sätt som jag själv har lagt märke till.

 
Som framkom i avsnittet om ljudinstallationen var 
det svårt att avgöra av vilken anledning ljudinstal-
lationen drog till sig uppmärksamhet. Var det på gr-
und av själva ljudet, på grund av ljudets ovanlighet 
eller helt enkelt på grund av att en eller flera av 
testpersonerna hade tjuvkikat och sett var jag hade 
placerat datorn? Detta förblir outrett. Men det sist-
nämnda är inte troligt; det faktum att testgruppen 
bestod av min familj gjorde dem välvilliga till under-
sökningen, och betedde sig därför med respekt inför 
den. Så slutsatsen att ljudinstallationen lyckades dra 
till sig uppmärksamhet kvarstår. 

Testpersonerna var dock medvetna om att en lju-
dinstallation skulle ske, men inte vad en ljudinstalla-
tion var i det här fallet och inte heller vilket ljud det 
handlade om. Men deras medvetenhet kan ha lett 
till en ökad uppmärksamhet och ett sökande efter 
något speciellt eller ovanligt i ljudmiljön. I kontrast 
till detta är dock den femte deltagarens reaktion 
intressant. Efter att ha passerat installationen blev 
han förvånad när de andra testpersonerna började 
prata om koltrastsången och hur de hade förstått att 
det var det som var ljudinstallationen. Den femte 
deltagaren hade sett ljudet som naturligt tillhörande 

parken, och lyssnat på koltrastsången utan att ge 
den någon ytterligare fundering. 
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Nedan diskuteras några av arbetets källor, för att 
belysa eventuella tveksamheter eller svagheter hos 
källorna.

 
Min främsta källa är Hellströms avhandling Noise De-
sign. Det är ur den som jag till exempel har hämtat 
de olika teorierna och begreppen från franska CRES-
SON, som Hellström har översatt. På sätt och vis gör 
detta Hellström till en andrahandskälla, men det 
faktum att denna avhandling är första översättnin-
gen från franska av dessa teorier gör att det inte 
finns något alternativ. Att Hellström har gjort det 
i en vetenskaplig avhandling ökar trovärdigheten 
för honom som källa, och faktum är att utan hans 
avhandling hade det här arbetet inte kunnat dyka 
lika djupt in i Linnéparkens ljudmiljö.

 
Under “Forskningsöversikt” skrev jag att jag inte 
skulle använda mig av WFAE:s teorier, men att 
sporadiska källhänvisningar till Schafer kunde före-
komma. Dels så ifrågasätter jag vetenskapligheten i 
Schafers bok “The Soundscape [...]”, men även hans 
och WFAE:s syn på dagens urbana miljöer och livs-
stilar. Precis som Hellström ställer jag mig tveksam 
till WFAE:s konservativa synsätt; i Schafers bok, pre-

cis som i Hellströms och CRESSON:s kritik, märks en 
önskan om att vi borde gå tillbaka till det rurala sam-
hället för att få bättre ljudmiljöer. Hellström kallar 
det orealistiskt, och jag är benägen att instämma i 
kritiken. 

De gånger Schafer eller WFAE skymtats i källhän-
visningen har det varit för att de på ett bra sätt har 
beskrivit ett fenomen, eller för att jag vill exemplif-
era någonting. Viktigt att påpeka här är att jag per-
sonligen i vissa fall kan tycka att WFAE och Schafer 
har helt rätt, men det är vetenskapligheten som jag 
ifrågasätter. Som jag skrev i “Forskningsöversikt” är 
inte heller WFAE en helt vetenskaplig organisation.

 
På ett fåtal platser i arbetet har jag, via en Goog-
le-sökning, refererat till sökord från svenska eller 
engelska Wikipedia. Detta har enbart varit för att 
komplettera och/eller exemplifiera ett ord, som till 
exempel Suikinkutsu, där egen kunskap saknas.

Wikipedia ska behandlas med en ytterst kritisk håll-
ning, och sökord från webbplatsen har inte använts 
i några viktiga eller större sammanhang.
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Här beskrivs de ljudeffekter som jag har använt mig 
av i arbetet. Ljudeffekterna beskrivs i bokstavsor-
dning för att underlätta sökning, samt ibland med 
ljudeffektens engelska namn inom parentes på gr-
und av vissa svårigheter med att hitta bra svenska 
motsvarigheter, samt för att korrekt kunna hänvisa 
till källan. Alla ljudeffekter är nämligen hämtade 
från Hellströms avhandling Noise Design (2003, 213-
231) som är skriven på engelska. I de fall då det en-
gelska namnet på ljudeffekten inte står med, så är 
det för att det heter likadant på svenska enligt min 
översättning. 

I beskrivningarna av ljudeffekterna kommer det inte 
finnas några källhänvisningar till Hellströms avhan-
dling, detta hade tagit onödigt mycket plats och käl-
lan står dessutom ovan. Exemplifieringarna är mina 
egna, eller mina egna ord utifrån Hellströms exem-
plifieringar. Källhänvisningar kan dock förekomma 
till andra källor.

 
Ordet är grekiskt, och användes flitigt av Platon 
som menade att alla människor bar på all kunskap, 
men behövde återerinra den (Wikipedia: Anamne-
sis 2012). Anamnesis är således en ljudeffekt med 
en påminnande funktion; när lyssnaren uppfattar 

ett ljud och/eller dess kontext så påminner ljudet 
henne/honom om en tidigare upplevd situation. 
Anamnesis-effekten startar vårt ”lyssnarminne”, är 
ett bra exempel på hur ljud kan påverka oss.

 
Denna effekt beskriver när ett uppdykande ljud drar 
till sig all uppmärksamhet. Detta kan ske omedvetet 
eller medvetet. 

 
Bourdon-effekten beskriver ett ljud med oförändrat 
tonläge – ofta ett lågt – och oförändrad ljudnivå. Ett 
vanligt exempel på sådana ljud är fläktar, vilket även 
var fallet i det här arbetet.

Bourdon-effekten är ett vanligt inslag i viss musik, 
till exempel ragamusik i Indien eller säckpipemusik 
i Skottland. På just säckpipor och även vissa kyrkor-
glar heter en av de lägsta piporna just Bourdon. Or-
det bourdon är franskt, och betyder humla (Wikipe-
dia: Bourdon 2012). Och en humla är ju en insekt 
som kan ses karaktäristisk för ett lågfrekvent brum-
mande ljud. 

 
Detta är två olika ljudeffekter, men de är varandras 
motsatser och kan beskrivas samtidigt. Effekterna 

crescendo och decrescendo och beskriver när ett 
ljud progressivt ökar (crescendo) och progressivt 
minskar (decrescendo) i styrka eller volym. 

 
 
Denna effekt beskriver fenomenet när ett nytt ljud/
en ny ljudnivå bryter upp en regelbunden och in-
vand rytm eller ljudnivå, och på så sätt framstår som 
opassande. Detta kan exemplifieras med när någon 
plötsligt avbryter någon annan mitt i en dialog med 
en annan människa.

 
Doppler-effekten handlar om en förändring av ur-
sprungsljudet. En ljudsignal som närmar sig ”puttas” 
på av ljudkällan, och ljudvågens hastighet adderas till 
ljudkällans hastighet vilket gör att ljudsignalen som 
närmar sig upplevs ha ett högre tonläge. I motsatta 
fallet, när ljudkällan åker iväg, upplevs ljudsignalen 
ha ett lägre tonläge. Ett vanligt exempel på detta är 
en framrusande ambulans, vars sirener låter väldigt 
högt fram till den punkt då den passerar dig och du 
hör hur ljudsignalen passerar förbi dig och tydligt 
ändrar ton.

 
Ekot är ett vanligt förekommande fenomen, och är 
helt enkelt en eller flera repetitioner av ursprung-
sljudet relaterat till det givna rummets reflektioner.

 

Bilaga 1: Ljudeffekter

ANAMNESIS

ATTRAKTION (ATTRACTION)

BOURDON

CRESCENDO OCH DECRESCENDO

DESYNKRONISERING (DE-SYN-
CHRONISATION)

DOPPLER

EKO (ECHO) 
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Effekten färgning innebär vilka frekvenser som upp-
fattas efter ljudets distribution i rummet. Enklare 
uttryckt kan man säga att när ljudet träffar ett visst 
material så kan det materialets egenskaper påverka 
hur ljudet låter efter att det reflekterats på materia-
let. Exempelvis så låter fallande regn olika om det 
träffar altanens plasttak, asfalten eller bladen på en 
växt; de olika materialen förändrar ljudets frekven-
ssammansättning. 

 
Denna effekt beskriver situationen när lyssnaren 
väntar på ett kommande ljud, och plötsligt kan höra 
ljudet innan det ens har utsänts. Med andra ord 
tror lyssnaren att hon/han har hört ljudet, kanske 
genom att plocka fram det ur minnet. Lyssnaren kan 
också uppfatta ett annat ljud, och på så sätt inbilla 
sig att hon/han kan förutsäga en kommande ljud-
kontext, fastän den kanske är felaktig. Denna effekt 
kan faktiskt appliceras på andra sinnen, till exem-
pel smak och lukt: varje gång jag blir sugen på till 
exempel popcorn kan jag både känna popcornens 
karaktäristiska lukt och smak, fastän jag inte ens har 
poppat några. 

När lyssnaren ägnar all sin uppmärksamhet till ljud-
källan, kan det beskrivas med effekten hyperloka-
lisering. Ett exempel på hyperlokalisering är när 

någon tappar en boll eller en kula på golvet som 
börjar rulla, och du följer den oavbrutet med blicken 
ända tills den stannar.

 
Andra översättningar av det engelska ordet immer-
sion är nedsänkning eller fördjupning. Effekten im-
mersion behandlar fenomenet när ett ljud, även om 
det bara hörs en kort stund, automatiskt placeras 
bland bakgrundsljuden. Hellström exemplifierar ef-
fekten med några andra människors konversation, 
en låt eller ljuden från havet. Vågor som rullar mot 
stranden ger ifrån sig varierande ljud, men hamnar 
ändå i bakgrunden och skapar samtidigt effekten av 
att lyfta fram andra ljud. 

 
Ett oförutsett ljud som omedelbart förändrar ljud-
bilden kan förklaras med ljudeffekten infall. Effekten 
kan liknas vid effekten intrång nedan, och utöver att 
förändra ljudbilden förändrar infalls-effekten även 
vår respons och vårt beteende inför ljudbilden. Det 
handlar inte så mycket om vilket ljud det är och hur 
störande eller intressant ljudet är i sig, utan snarare 
om dess plötsliga och befallande karaktär.

 
Denna effekt behandlar upplevelsen av ett ljud som 
inkräktande, som felplacerat på platsen eller i den 
kontext lyssnaren befinner sig i. Höga röster i bibli-
otekets läsesal, eller en poplåt uppspelad på stadens 

rockbar är exempel på intrångs-effekten.

 
Kapningseffekten beskriver ett ljuds plötsliga min-
skning i intensitet, eller att ett annat ljud plötsligt 
överröstar. Denna effekt kan upplevas bara av att gå 
runt ett hörn på ett kvarter, eller ännu tydligare när 
någon plötsligt stänger av musiken. 

Maskeringseffekten behandlar hur ett ljud som 
genom sin ljudnivå eller sina frekvenser överröstar 
eller maskerar andra ljud. Är det genom ljudets 
ljudnivå kallas det för energimaskering, vilket kan 
upplevas otrevligt om det sker i en redan högljudd 
miljö (Axelsson p.c.). Det maskerande ljudet tillför 
då ännu högre ljud. 

Det andra maskeringsalternativet kallas informa-
tionsmaskering och innebär att ljud som är in-
tressanta att lyssna på adderas och fångar lyssnar-
nas uppmärksamhet istället för ljudet som maskeras 
(Axelsson p.c.). 

 
Ljud med liknande eller samma intensitet som hörs 
samtidigt kan beskrivas med effekten mixning. Detta 
kan leda till förvirring och obeslutsamhet genom att 
lyssnaren har svårt att bestämma vad hon/han vill 
lyssna på av de ihopmixade ljuden. 

FÖRUTSEENDE (ANTICIPATION)

HYPERLOKALISERING (HYPER  
LOCALISATION) 

IMMERSION

INFALL (IRRUPTION)

INTRÅNG (INTRUSION)

KAPNING (CUTTING) 

MASKERING (MASKING)

MIXNING (MIXING) 

FÄRGNING (COLOURING)
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Denna effekt är direkt kopplad till Schaeffers tidig-
are nämnda lyssnarperspektiv hörande (se avsnittet 
“Teorier och begrepp”) och behandlar det faktum 
att vi hör väldigt många fler ljud än vi lägger någon 
fokus på. Hörseln är selektiv i det att vi väljer vilka 
ljud vi vill höra och inte. 

 
Som namnet visar används denna effekt när ett 
likadant ljud återupprepas, eller repeteras. 

 
Direktöversatt betyder detta ordet “allestädesnär-
varo”, men enligt mig ökar inte det ordet förståelsen 
för begreppet mer än vad det engelska ordet ubiq-
uity gör. Det är bättre att beskriva det i löpande text, 
och då behandlar effekten svårigheten med att loka-
lisera en ljudkälla. Ljudet verkar komma från alla håll 
samtidigt som det inte verkar ha någon källa alls. 

 
När ett nytt ljud inträder som omgrupperar hela 
ljudbilden, har effekten uppdykande inträffat. Effek-
ten har stora likheter med de tidigare nämnda effek-
terna intrång och infall, men uppdykande-effekten 
behandlar även ljud som inte är lika plötsliga utan 
som påverkar ljudbilden på andra sätt, till exempel 
genom dess rytm eller klang. Med klang menas till 
exempel hur en trumpet, även om den spelar exakt 
samma ton och volym som en saxofon, ändå låter på 

ett annat sätt. 

UBIQUITY

UPPDYKANDE (EMERGENCE)

RADERING (ERASING)

REPETITION
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Nedan presenteras frågorna jag har använt i in-
tervjuerna. Dessa är i vissa fall direkta översättnin-
gar av Hedfors & Bergs frågor (avhandlingen Site 
Soundscapes [...] är på engelska) och i vissa fall 
översatta och redigerade för att passa min specifika 
situation. Viktigt att påpeka är att semistrukturen av 
intervjuerna i det här fallet också innebar att jag inte 
alltid ställde frågan ordagrant, utan vissa frågor fick 
utvecklas eller föregicks av ett mer öppet samtal. För 
vidare diskussion av intervjuernas genomförande, 
se “Metoddiskussion”.

Vem intervjupersonen var är relevant dels för att 
kunna skilja dem åt och dels för att kunna påvisa hur 
bred gruppen som intervjuats är. Innan intervjun 
började frågade jag således om deras förnamn, 
ålder samt deras anledning till besöket i parken.

Efter genomgången av frågorna återfinns en lista på 
intervjupersonerna, samt ett oredigerat intervju-
protokoll, för att visa hur det kan se ut. Alla tolv 
protokoll finns sparade, och kan tillhandahållas vid 
behov.

 
 
Denna fråga är en praktisk början på intervjun rent 
samtalsmässigt; ungefär som att fråga om vi inte ska 

sätta oss ner. Den är naturligtvis också viktig för up-
plevelsen av ljudmiljön, som ibland kan uppfattas 
olika på olika platser. Huvudanledningen till att jag 
ställer frågan är dock chansen att det finns en lju-
daspekt med i valet av sittplats. 

 
Här tillåts intervjupersonen att svara väldigt fritt, 
utan att bli påverkad av min kunskap eller min er-
farenhet kring parkens ljud och ljudmiljö. Ur svaren 
på denna fråga kan mycket utläsas, till exempel vilka 
ljud som intervjupersonen fokuserar på eller vilka 
ljud som plötsligt tar intervjupersonens uppmärk-
samhet. Efter den här frågan hade Hedfors & Berg 
en fråga om från vilket håll ljuden kom, en fråga som 
jag tagit bort eftersom jag ser det som en del i frå-
gan “vad hör du?”. 

 
 
Denna fråga uppvisar också problemen med att som 
otränad lyssnare kunna kommentera sin ljudmiljö. 
Frågan kan ses som en förenkling, ett smidigt sätt för en 
lekman att beskriva hur hon/han uppfattar ljudmiljön. 
 
 
 
 

Som nämndes under “Bakgrund”, så påverkar våra 
förväntningar på ljudmiljön hur vi upplever den och 
hur den påverkar oss. Frågan är en pragmatisk sats, 
det vill säga en mening som inte alltid ska tolkas 
bokstavligt. Tolkas den bokstavligt kan svaret bli ant-
ingen ja eller nej, men underförstått så syftar frå-
gan till att intervjupersonen också ska berätta vilka 
hennes eller hans förväntningar var. 

 
 
 
Tolkas denna fråga bokstavligt, är svaret antingen ja 
eller nej. Men frågan är liksom tidigare fråga prag-
matisk, och underförstått syftar frågan till att få in-
tervjupersonen att berätta vad hon/han skulle vilja 
förändra. 

 
 
 
Denna fråga är lite modifierad, främst på grund av 
översättningsproblem. Här är det troligt att intervju-
personen kan svara på ett sätt som egentligen inte 
motsvarar hur de skulle ha upplevt parken och dess 
ljudmiljö utan min inblandning. Så här långt in i in-
tervjun kommer de vara högst medvetna om ljuden 
omkring dem, vilket kommer leda till ett svar som 

Bilaga 2: Intervjufrågor

FINNS DET NÅGOT MED LJUD-
MILJÖN SOM DU SKULLE VILJA 
FÖRÄNDRA? VAD?

HUR STOR DEL HAR LJUDMILJÖN I 
DIN TOTALA UPPLEVELSE AV PARK-
EN?

HUR SKULLE DU BESKRIVA LJUD-
MILJÖN MED TRE ORD?

HADE DU NÅGRA FÖRVÄNTNIN-
GAR PÅ PARKENS LJUDMILJÖ NÄR 
DU GICK HIT IDAG?

VAR I PARKEN SKULLE DU VÄLJA 
ATT SÄTTA DIG, OCH VARFÖR?

VAD HÖR DU?

Bilaga 2: Intervjufrågor 79



naturligtvis kommer stämma, fast ändå inte mots-
vara den faktiska verkligheten som skulle karaktäris-
era ett av deras vanliga parkbesök. 

 
 
 
Den här frågan är relevant genom att den tillsam-
mans med frågan “vad hör du?” kan hjälpa till med 
att belysa möjligheterna att generalisera utifrån 
denna fallstudies resultat, och således göra Linné-
parken till en typisk undersökningsenhet.

 
 
 
Den här frågan kan på ett bra sätt belysa vilken skill-
nad det är mellan att aktivt lyssna på ljudmiljön och 
bara passivt höra den.

 
 
 
Denna sista fråga var helt enkelt med för att in-
tervjupersonerna skulle peka ut det enligt dem 
dominerande ljudet.

 

Anders, 58 och kastar boll med sonen.

Evelina, 21 och leker med hunden.

Fredrik, 17 och förbipasserande.

Ghiya och Majida, 10 och 35 och i parken för att leka.

Gunilla, 56 och på promenad.

Iris, 78 och passerar igenom parken.

Jakob, 21 och rastar hunden.

Johnny, 53 och rastar hundarna.

Lex, 37 och “relaxar”.

Peter, 47 och arbetsuppgifter.

Sandra, 25 och rastar hunden.

Sten, 65 och på promenad.

TROR DU ATT DU LYSSNAR PÅ LJUD-
MILJÖN PÅ ETT ANNAT SÄTT NU ÄN 
NÄR INTERVJUN BÖRJADE?

KAN DU RANGORDNA LJUDEN DU 
HÖR, EFTER VILKET SOM HÖRS 
MEST RESPEKTIVE MINST?

KAN DU KOMMA PÅ NÅGON AN-
NAN PLATS SOM HAR EN LIKNANDE 
LJUDMILJÖ?
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NAMN, ÅLDER OCH ANLEDNING TILL BESÖKET: 
Anders, 58 och kastar boll med sonen.

1. Var i parken skulle du välja att sätta dig, och varför? 

Satt sig i mittcirkeln, vänd mot solen.

2. Vad hör du?

Suset från Wrangelsleden. Och det blåser lite. Nån gång studsar några bollar (från 
basketplanen). Fiskmåsar. Stadsbrus kan man väl kalla det för. Fotsteg nära. Kyrk-
klockor (söderut)

3. Hur skulle du beskriva ljudmiljön med tre ord? 

Svagt brus, milda ljud kan man väl säg. 

4. Hade du några förväntningar på parkens ljudmiljö när du gick hit idag? 

Nä, inte mer än de ljuden som är här nu. Man kan inte förvänta sig helt stilla ju. 
Knappast några skogsljud, inget gransus man hör. Ingen storlom som hörs på håll, 
inga vargar som ylar.

5. Finns det något med ljudmiljön som du skulle vilja förändra? Vad?

Nä just i denna parken så kommer det nog bli bättre när den växer upp lite. Blir lite 
lummigare miljö som ger ett annat ljud också kanske. Mer växtlighet som sticker 
upp. Kan tänka mig att det är annat ljud i parken om tio år, eller två månader när 
det är lite varmare på sommaren. Värmen gör att det blir lite annat ljud, heta som-
mardagar annat ljud i parken. Lite mer folk, stoj och stim, skratt. Inte så mycket 
ilska.

6. Hur stor del har ljudmiljön i din totala upplevelse av parken?

Just idag har den ju det för att det blåser. Annars så har den väl det annars med, 
det är väl roligt när det är lite folk. Vistas i en park på sommaren är väl trevligt. 

7. Kan du komma på någon annan plats som har en liknande ljudmiljö? 

Just idag kan det väl vara en strand. När det blåser. Vinden påverkar rätt mycket 
idag, vindens ljud. 

8. Tror du att du lyssnar på ljudmiljön på ett annat sätt nu än när intervjun bör-
jade? 

Ja det gör jag nog. På grund av att du ställer frågor om det, lyssnar till lite extra. An-
nars finns det bara där ju, lyssnar inte efter det annars. Blir man tilltalad av någon 
försvinner bruset tillfälligt ju. 

9. Kan du rangordna ljuden du hör, efter vilket som hörs mest respektive minst?)

Bruset.

Bollstuds.

Vindens brus.

Fotsteg

Kyrkklockan (ringer ju inte i kyrkan hela tiden).

EXEMPEL PÅ INTERVJUPROTOKOLL: ANDERS
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Bilaga 3: Ljudnivåtabeller

66,6 64,4 64,7 59,2 68,3 60,1 63
70,1 63,9 71,3 59 66,4 67,6 62,3
66,5 66,6 70,4 59,6 65,3 66,9 65,2
69,8 69,4 68 62,2 64,3 65,3 63,9
68 69,8 64,9 62,7 62,7 63,3 63,7
67,2 69,8 61,6 62,2 61,8 62,7 64,3
71 71,5 61 64,2 61,3 61,5 62,7
71,1 72,4 60,4 67,1 61 62,5 62,2
67,8 68,4 60 67,3 60,6 62,3 61,3
66,5 66,6 59,5 67,8 60,3 64,3 61,7

66 66,7 64,4 62,3 63,7 73,6 63,1
66,5 67,4 64,7 61,3 65,4 70,7 65,4
68,1 66,7 64,8 60,8 63,9 69,2 66,5
67,5 67 65 60,5 63,5 66,1 67,2
66,4 68,3 64,1 60,2 62,9 63,7 66,3
65,4 66,7 63,5 59,8 70,8 62,5 65,4
64,6 65,8 63,4 59,5 69,4 61,4 65,8
64,1 64,4 64,5 59,5 73,7 60,9 66,3
64,5 63,6 63,8 59,3 69,3 60,9 65,4
65,6 64 63,2 59,2 69,6 60,9 66,7

SYDVÄSTRA ENTRÉN

NISSABOGATAN

Här presenteras tabellerna från ljudnivåmätnin-
garna, tillhörande avsnittet “Ljudnivåmätningar”. 
Tabellernas kolumner ska läsas uppifrån och ner, 
från vänster till höger. Med andra ord ska de läsas 
kolumnvis, och en färgnyans i taget. Tabellerna re-
dovisas i samma ordning som mätresultaten under 
“Ljudnivåmätningar”.
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64,3 57,4 57,4 58,4 57,6 58 57
62,1 57,6 57,2 58,5 57,5 57,7 56,8
60,6 57,9 57,1 58,4 57,4 57,4 56,9
59,6 57,7 57,2 58,4 57,3 57,3 57
58,7 57,5 57,3 58,2 57,1 57,2 56,9
58,1 57,5 57,4 58,1 57,1 57,2 57,1
57,6 57,4 57,6 57,9 57 57,1 57,3
57,4 57,5 57,9 57,9 56,9 57,2 57,5
57,2 57,5 58,2 57,9 57 57,2 57,8
56,9 57,5 58,3 57,7 57,2 57,1 58

47,3 53,5 55,2 50,7 51,1 48,3 53,9
49 50,1 55,1 55,9 49,1 49,2 52,9
48,4 49,6 49,9 51,8 48,3 48,1 54,6
46,9 50,1 49,6 51,6 47,6 54,3 59,3
55 50,8 50,4 52 51,2 49,8 57
46 51,1 59,2 54 50,9 52,9 56,8
48 51,7 58,5 55,2 54,7 51,8 57,1
47,2 51,8 54,9 52,7 50,4 49,6 57,4
53,5 50,6 52,6 51,5 49,4 50,6 57,1
48,6 50,2 51 50,6 49,5 53,7 58,4

62,3 57,6 56,9 57,6 59,1 57,6 57,2
61,3 57,4 57 57,9 58,7 57,4 57,2
60,7 57,3 57 58 58,5 57,5 57,4
59,8 57,2 57,1 58,2 58 57,2 57,3
59 57,2 57,3 59,3 57,8 57,2 57,2
58,4 57,1 57,4 59,8 57,8 57,1 57,7
58 57,1 57,5 60,1 57,4 57 60,1
57,7 57 57,5 59,6 57,4 57,2 60,9
57,4 57 57,3 59,5 58 57,1 60,3
57,3 57,1 57,4 59,3 57,9 57 62,1

NISSABOGATAN OCH FURUVÄGEN

PARKENS STENCIRKEL

MITT PÅ GRÄSPLANEN
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