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Förord 
“Det lever om” är dialektalt uttryck från Norrland och betyder ungefär högljutt 
eller väsnas. Uttrycket kan därmed tyckas vara en bra beskrivning av det liv och 
rörelse som finns i städer. Jag vill tacka fikagruppen som givit stöd och glädje 
under arbetets gång och ett särskilt tack till Emmie för allt stöd. Vidare kan sägas 
att det har tagit en hel del tid att greppa vad föreställningar om ljud kan innebära. 
Min redogörelse kan förhoppningsvis även bringa lite klarhet för dig som läsare. 
Annars kommer källförteckningen säkert till nytta! 
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Abstract 
This bachelor thesis aims to examine how the notions of sound affects the spatial 
planning of cities. Two cases, one of Malmö and one of Gothenburg will be 
analyzed through the two theoretical fields Soundscape and Environmental 
Noise. Soundscape is defined by human perception of the acoustic environment. 
This theoretical field is mostly dealing with sound that is appreciated and is 
dependent on spatial- and social context. Environmental noise is based on the 
negative health effects from noise, which is studied through physical measurable 
values of sounds. 
 
The results of this bachelor thesis show that the theoretical field soundscape can 
be identified only in certain spatial contexts in the city. Soundscape seems to be 
most prominent in parks and recreational areas. This implies that enhancing 
measures for appreciated sounds are only implemented in places where a large 
number of people will benefit. Furthermore it appears that soundscape is 
partially identifiable in urban environments in close proximity to dwellings in 
concept of a quiet side. Due to the lack of knowledge and the fact that solutions 
linked with soundscape should be based on specific spatial context there appears 
to be a difficulty for municipalities to take concreate actions associated with this 
notion of sound. The theoretical field environmental noise appears to exist in 
most of the city's spatial contexts and levels of abstraction. This is because 
municipalities always have a responsibility to manage and prioritize health risks. 
 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats har som syfte att studera hur föreställningar om ljud påverkar 
den fysiska planeringen i städer. För arbetet har åtgärdsprogram mot buller i 
Malmö och Göteborg analyserats utifrån de två teoretiska fälten Soundscape och 
Environmental Noise.  Soundscape definieras av människans uppfattning av den 
akustiska miljön. Detta teoretiska fält hanterar främst ljud som uppskattas av 
människan vilket är beroende av rumslig- och social kontext. Environmental 
noise tar utgångspunkt i ljudets negativa effekter på hälsan, vilket studeras 
genom ljudets fysiskt mätbara värden främst ljudnivå. 
 
Resultatet av arbetet visar att det teoretiska fältet soundscape endast kan 
identifieras i vissa rumsliga kontexter i staden. I parker och rekreationsområden 
framstår soundscape vara som mest tydligt, detta visa att stärkande åtgärder för 
uppskattade ljud ska genomföras måste många människor gynnas. Vidare 
framstår soundscape delvis kunna identifieras i bostadens utomhusmiljö genom 
åtgärden tyst sida. Det verkar finnas svårigheter att föreslå praktiska lösningar 
inom soundscape på grund av brist på kunskap och att lösningar ska baseras på 
platsen kontext. Det teoretiska fältet environmental noise framstår vara 
närvarande i nästintill alla stadens rumsliga kontexter och abstraktionsnivåer. 
Detta då kommunerna alltid har ett ansvar att hantera och prioritera hälsorisker.  
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Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 7 kapitel: Inledning, Bakgrund, Forskningsdesign och Metod, 
Forskningsöversikt, Teoretiskt perspektiv, Empiri, Analys samt Diskussion och Resultat 
 
I Inledning redogörs uppsatsens syfte, problemformulering och avgränsning.  
 
I Bakgrund introduceras ämnet för uppsatsen ytterligare.  
 
Efterföljande kapitel beskriver valet av Forskningsdesign och Metod. För uppsatsen 
har en fallstudie genomförts i form av kvalitativ innehållsanalys. 
 
I Forskningsöversikt redovisas ljudets positiva såväl som negativa påverkan på 
människan, sambandet mellan akustisk miljö och fysisk planering samt två 
kontrasterande teoretiska fält för ljud, soundscape och environmental noise.  
 
Teoretiskt perspektiv utgår ifrån de tidigare nämnda teoretiska fälten och är de 
“glasögon” vilket används för att analysera det empiriska materialet.  
 
I kapitlet Empiri redogörs de två exemplen av åtgärdsprogram mot buller som 
ska studeras. 
 
I Analys identifieras bärande begrepp från respektive teori vilket sedan formar 
bärande teman och nyckelord som används i analysen. Genomförandet av 
analysen redovisar sedan respektive teman och avslutas med en sammanfattning. 
 
I Diskussion och Resultat redovisas resultaten av analysen i förhållande till 
teoretiska fälten. Detta för att ge svar på problemformuleringens två 
frågeställningar.  
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Inledning 
Sveriges städer förtätas, vilket leder till att allt fler människor utsätts för buller. 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är buller den miljöstörning som påverkar 
flest människor i Sverige. Buller är oönskat ljud, men ljud i sig är inte 
nödvändigtvis negativt. 
 
Ljud har och kommer alltid att vara närvarande i urbana miljöer. Föreställningar 
hur ljud påverkar och upplevs av människan skiljer sig däremot. Hur påverkar 
de värderingar som tillskrivs ljud valet av åtgärd för att skapa en önskvärd 
akustisk miljö i staden? 

Syfte 
Syftet är att studera hur föreställningar om ljud påverkar den fysiska planeringen. 

Problemformulering 
Vilka föreställningar om ljud kan identifieras i de studerade fallen? 
Hur påverkar föreställningarna om ljud valet av åtgärder? 

Avgränsning 
Uppsatsen har riktats in på att studera hantering av ljud i förtätning av redan 
tätbebyggda områden. Detta på grund av förtätning förväntas leda till ökat 
buller. Förtätning av städer är en trend som förväntas att fortsätta, vilket göra 
att hanteringen av ljud i dessa områden relevant undersöka.  
 
Vidare ämnar uppsatsen att studera hur föreställningar om ljud påverkar den 
fysiska planeringen. Arbetet kommer även att undersöka vilka möjligheter och 
begränsningar som skapas av de underliggande teoretiska fältet vid valet av 
åtgärder för hantering av ljud i stadsmiljö. Uppsatsen avser inte att närmare 
utreda ljudnivåer och hälsoeffekter av ljud. 
 
För att representera föreställningar om ljud har främst två teoretiska fält: 
environmental noise och soundscape används. Dessa teoretiska fält valdes för 
att de representerar kontrasterande förhållningssätt till ljud. Detta för att 
möjliggöra en bredare förståelse av hur föreställningar om ljud kan påverkar den 
fysiska planeringen.  
 
Undersökningen begränsas med hänsyn till EU-direktivet 2002/49/EG och 
Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675) vilket beskrivs närmare i 
bakgrunden. Att avgränsa till EU-direktivet 2002/49/EG är för att skapa tydliga 
ramar för uppsatsen. Det finns även begränsningar med att endast studera 
material utifrån dessa ramar då att andra åtgärder som inte ingår som krav kan 
åsidosättas. Trots detta är det främst utifrån dessa regleringsdokument som 
många av Sveriges kommuner arbetar med hantering av ljud i staden och anses 
därmed vara lämpligt att utgå ifrån.  
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Bakgrund 
Städers akustiska miljöer blir allt mer komplex och kan anses vara obligatoriskt 
att hantera inom den fysiska planeringen. Med tätare städer ställs det högre krav 
på hanteringen av ljud då detta påverkar människors hälsa och välmående. Enligt 
WHO (1999:vii) orsakar buller allt större problem och det är främst i städerna 
problemet är störst. Vidare menar WHO att de inte endast är negativa 
hälsoeffekter som uppstår utan bullret påverkar även ekonomi, sociokulturella 
skillnader och estetiska värden. Därmed kommer även framtida generationer att 
påverkas av bullrets utbredning. Det framstår därmed främst vara ljudets 
negativa hälsoeffekter som gör det obligatoriskt att hantera ljud inom den fysiska 
planeringen. Hantering av ljud aktualiseras bland annat genom Miljöbalken och 
Förordning om omgivningsbuller.  
 
År 2002 antog EU:s medlemsländer Environmental noise directive 
2002/49/EG, för att kartlägga och genomföra åtgärdsprogram för buller i EU. 
I svensk kontext har detta konkretiserats och översatts i Förordning om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675). Förordning om omgivningsbuller (SFS 
2004:675 §3,§8a) redogör formkraven för utförande och fastställande av 
åtgärdsprogram för buller. Kraven innebär bland annat att kommuner som 
överstiger 100 000 invånare vart femte år ska upprätta ett förslag till 
åtgärdsprogram och fastställa det. Vid större ändringar av bullerförhållandena 
ska åtgärdsprogrammet omprövas och vid behov även ändras. Det kan därmed 
tolkas att formkraven sätter vissa begränsningar hur åtgärdsprogram för buller 
skall och kan genomföras. Detta på grund av obligatoriska åtagande som ska 
ingå, däribland krav på att redovisa hur åtgärder för ljud ska genomföras.  
 
Förordningen om omgivningsbuller har som tidigare nämnts utgått ifrån EU-
direktivet 2002/49/EG. Brown & Muhar (2004:839) och Brown (2010:494f) 
menar att inom EU-direktivet 2002/49/EG är det främst ljudets negativa 
aspekter som ska hanteras. Det finns undantag för vad som benämns tysta 
platser  vilket är ett exempel som anses ha ljudkvalitéer värda att bevara och 
förvalta. Detta skapar förutsättningar för ljudets positiva såväl negativa aspekter 
lyfts i åtgärdsprogram för buller. Det är därmed relevant att studera när 
åtgärdsprogram för buller genomförs i enlighet med Förordning om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675) hur dessa förhåller sig till föreställningar om 
ljud. 
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Forskningsdesign och metod 
För uppsatsen är fallstudie den forskningsdesign som används tillsammans med 
metoden kvalitativ innehållsanalys. Detta för att identifiera vilka föreställningar 
om ljud som kan identifieras i de studerade fallen och hur det påverkar valet av 
åtgärder. 

Forskningsdesign 
Enligt Denscombe (2009:59) är fallstudie en djupgående studie av ett fenomen i 
ett eller flera fall. Denscombe (2009:60) anser att fördelen med fallstudie är 
genom att studera ett fåtal fall kan komplexa problem grundligare undersökas. 
Detta gör fallstudie till en adekvat forskningsdesign för denna uppsats då den 
avser att identifiera underliggande föreställningar om ljud och dess påverkan på 
den fysiska planeringen. Denscombe (2009:62) menar att fallstudier lämpar sig i 
synnerhet för studier där inramningen av fallen och dess processer är tydliga. 
Därmed lämpar sig det väl att studera två exempel som utgår ifrån EU-direktivet 
2002/49/EG och förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675) eftersom det 
innebär tydliga formkrav och hanterar ljud i staden. Enligt Denscombe (2009:72) 
kan en svaghet med forskningsdesignen vara att det är svårt att göra 
generaliseringar som är trovärdiga. Vidare menar Denscombe (2009:72) att 
forskaren bör redovisa hur fallen avviker och liknar andra företeelser av samma 
typ. 

Metod 
Kvalitativ innehållsanalys är den metod som används för genomförande av 
uppsatsen. Innehållsanalys är enligt Denscombe 2009:308) en metod som kan 
tillämpas på olika typer av dokument. Vidare menar Denscombe (2009:308) att 
metoden avser att avslöja underliggande idéer som kan finnas i materialet. I detta 
inkluderas avsiktliga såväl som oavsiktliga budskap. Metoden anses vara adekvat 
för denna uppsats då syftet är att undersöka hur föreställningar om ljud påverkar 
den fysiska planeringen. Det är därmed underliggande budskap som ska 
studeras. Enligt Denscombe 2009:398) är fördelen med att använda kvalitativ 
analys att invecklade problem i samhället kan på ett rättvist sätt nyanseras, men 
tolererar även vissa tvetydigheter. Denscombe (2009:267f) menar att en 
kvalitativ metod kan användas för att ge möjlighet för forskaren skapa mening i 
det analyserade materialet. Enligt Denscombe (2009:307) ska innehållsanalys 
följa en logisk struktur. För genomförande av kvalitativa analyser anser 
Denscombe (2009:373f) att det ska ske i fyra steg; Koda data i materialet på ett 
systematiskt sätt, därefter kategorisera dessa koder, identifiera samband mellan 
koder och kategorier för att slutligen dra slutsatser från det analyserade datan. 
För genomförande av innehållsanalys menar (Denscombe 2009:307) ska 
kategorisering ske utifrån nyckelord för analysen av det empiriska materialet. 
Vidare ska nyckelord användas för att finna vad som är relevant i materialet. 
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Forskarens “jag” 
En begränsning med innehållsanalys enligt Denscombe (2009:308) är att metoden 
lyfter enheter ur sin ursprungliga kontexten. När data tolkas och förmedlas sker det 
aldrig helt objektivt. Detta på grund av att forskarens övertygelser formar tolkningen 
(Denscombe 2009:383f). Denscombe (2009:383f) betonar att vid kvalitativa 
analyser kan inte forskarens “jag” skiljas från analysen då det är genom 
forskarens syn som ord och meningar får sin betydelse. Enligt Denscombe 
(2009:384f) bör forskaren använda sig av en reflexiv redogörelse av sig själv för 
att ge läsaren information om erfarenheter och värderingar som kan påverka 
objektiviteten av arbetet.  
 
Därmed påverkas jag som forskare av mina kunskaper som jag införskaffat mig 
från min utbildning på kandidatprogrammet Fysisk planering, Blekinge Tekniska 
Högskola. Detta påverkar främst förförståelse av stadsplanering och urbana 
rum. Sedan tidigare har jag ringa kunskap om hälsorisker, tekniska aspekter och 
uppskattade kvalitéer som kan kopplas till ljud. Detta kan inverka på tolkningen 
av teorierna. En fördel kan vara att jag genom min utbildning format en 
uppfattning där hänsyn skall tas till säkerhet såväl som för estetik och kreativitet 
för utformning av urbana miljöer.  
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Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten beskrivs vad som kan upplevas som uppskattat ljud eller 
buller. Vidare beskrivs hur hantering av ljud kan påverka och genomföras i 
urbana miljöer. 

Upplevelser av Ljud eller buller 
Ljud i stadsmiljöer kan påverka människans hälsa och välbefinnande positivt 
såväl som negativt. Detta gör att ljud kan beskrivas på många olika sätt. Enligt 
Yang & Kang (2007:62) kan ljud inte tydligt avgränsas, ljud är till skillnad från 
det vi kan se med våra ögon något som är otydligt och svår att koppla till ett 
precist objekt, därmed är det även svårt att lokalisera. Vidare menar de att hörsel 
är ett relativt passivt sinne. De hävdar också att ljud kan framkalla känslor men 
bidrar ofta med ringa information. Trots detta menar de att ljud även kan inneha 
egenskaper som ger information om rumsliga dimensioner och tidpunkt på 
dygnet (ibid). 
 
Yang & Kang (2007) och Cerwén (2016) har genomfört studier hur ljud kan 
upplevas i den rumsliga kontexten av torg. Yang & Kang (2007) studerar 
upplevelsen av ljud på två torg i Sheffield. Enligt Yang & Kang (2007:76) är ljud 
från naturen eller som skapas av människan de ljud som tycks uppskattas på 
torg.  Vidare identifieras även ett samband där mer uppskattade ljud på torg även 
leder till att platsen används mer. Yang & Kang (2007:72-74) identifierar även 
att skillnaden i upplevelse av ljud är beroende på ålder. Generellt sätt 
uppskattade äldre människor mer lugna platser med ljud från natur och 
människor, yngre hade högre tolerans för musik och mekaniska ljud. För 
Cerwéns (2016) installerades en ljudinstallation på Sankt Knuts torg vid 
Möllevången i Malmö. Enligt Cerwén (2016:11f) visade resultatet av 
undersökningen att mätning av ljudnivåer inte är det bästa sättet att beskriva vad 
som är goda akustiska miljöer. Det verkar alltså handla mer om personers 
uppfattning och upplevelse av ljud än vad det handlar om objektiva faktorer som 
ljudnivåer. Vilket Cerwén (2016:12) förtydligar med att platsen med den lägsta 
ljudnivån inte ansågs vara den bästa. Det var istället den plats med en 
ljudinstallation med ljud från skogen vilket höjde ljudnivån till 2 dB. Detta kan 
jämföras med Boverket (2008:48) som menar att en viskning ligger på cirka 30 
dB, musik på lågvolym ligger på cirka 40 dB. Enligt Cerwén (2016:12) kunde 
ännu en aspekt identifieras för att bidra till att skapa uppskattade akustiska 
miljöer, vilket var att platsen upplevdes som fridfull.  
 
Det tycks därmed vara så att ljud upplevs olika beroende på individer och 
kontext. Yang & Kang (2007:78) menar att preferenser för ljud kan delas in i tre 
kategorier eller steg: Bas-preferensen är att de flesta ljud människan föredrar är ljud 
från naturen eller skapats av människan istället för mekaniska ljud. Makro-
preferensen utgår ifrån att det finns kulturella skillnader och erfarenheter från 
miljön som skiljer upplevelsen åt. Micro-preferensen utgår ifrån dessa kulturella 
skillnader och erfarenheter från miljöer men att det även skiljer enskilda 
individer åt, speciellt kan skillnader återfinnas mellan olika åldersgrupper (ibid). 
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Enligt World Health Organization [WHO] (1999:vii) är ljud en sinnesupplevelse 
vilket gör att ljudet fysiska egenskaper bland annat kan karaktäriseras med att 
vara uppskattat ofta i form av musik och tal eller som oönskat, buller. Enligt 
WHO (1999:23) kan buller i vissa situationer beskrivas genom den mängd 
akustisk energi som har negativ påverkan på hälsan. Öhrström, Skånberg, 
Svensson och Gidlöf-Gunnarsson (2006:40) beskriver buller som ett stort 
hälsoproblem. Enligt WHO (1999:19) kan buller även definieras som det ljud 
som kan härledas till i stort sett alla ljudkällor. WHO gör därmed främst inte 
skillnad på ljudets härkomst. För att mäta buller beskriver WHO (1999:21) att 
kvantifierbara data används ljudnivå, varaktighet och frekvensen. Vidare menar 
WHO (1999:28f) att detta sätt att mäta buller inte är optimalt då det finns 
forskning som visar att samma ljudnivå från två olika källor inte alltid upplevs 
lika störande samt att det även kan skilja sig mycket mellan olika individer. Att 
upplevelsen skiljer beroende på individ och ljudkälla verkar Öhrström et al 
(2006) inte helt hålla med om. Detta då Öhrström et al (2006:57f) menar att de 
platser där den akustiska miljön anses vara riktigt bra är de platser där ljudnivån 
underskrider riktvärden för hälsofara.  

Hantering av ljud i urbana miljöer 
Yang & Kang (2007:78) föreslår åtgärder för att stärka uppskattade ljud på torg, 
vilket de benämner soundscape design. En förutsättning är att ljudnivån bör 
underskrida 65 dB. För att genomföra detta kan man använda sig av olika 
bullerbarriärer bland annat utformning av torg, placering av byggnader, ljud 
absorberande vägmaterial. Vilket indikerar på att utformningen av det urbana 
rummet har stor inverkan på den akustiska miljön. Yang & Kang (2007:78f) 
beskriver också hur man kan främja uppskattade ljud genom så kallade 
ljudmärken, dessa kan antingen vara passiva eller aktiva vilket är beroende på 
ljudets härkomst. Passiva ljudmärken är medvetet designade med en funktion 
eller ett estetiskt tilltalande element som frambringar uppskattat ljud. Vanligt 
förekommande element för det passiva ljudet är fontäner och ljudinstallationer. 
Yang & Kang (2007:78f) beskriver aktiva ljudmärken som platser vars 
utformning inbjuder ljud från aktiviteter. Vidare ska utformningen av torg 
innefatta hårdgjorda ytor, gröna ytor, samt tydliga organiserade passager. Detta 
ska leda till en ökad uppskattning av torget genom förbättring av mikroklimatet, 
mer fågelsång och akustisk musik. Därmed kan tydas att utformningen av den 
fysiska miljön är en avgörande faktor som påverkar hur platser används likväl 
hur den akustiska miljön upplevs. 
 
Salomons & Berghauser (2012) beskriver hur byggnaders utformning och 
placering kan påverka ljudnivån i urbana miljöer. Enligt Salomons & Berghauser 
(2012:15) är det främst ljudnivån på kvarterets insida som kan påverkas av 
byggnadens placering. Störst inverkan för reducering av ljudnivå på denna sidan 
av byggnaden är enligt Salomons & Berghauser (2012:15) slutna kvarter. Vidare 
menar de att bygga tätare stad betyder inte nödvändigtvis mer fordonstrafik, 
vilket kan indikera på att fler väljer att gå, cykla eller att åka med kollektivtrafiken. 
Därmed framstår förtätning inte alltid leda till ökat buller. 
 
I Öhrström et al (2006) studeras hälsoeffekter av tillgång till tyst sida. Öhrström 
et al (2006:42) definierar tyst sida som den sida av bostaden vilket underskrider 
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ljudnivån av den fasad som är mest utsatt för buller med 10-20dB och har en 
ljudnivå mellan 35-45dB. Vidare lyfter Öhrström et al (2006:55) fram tillgången 
till tyst sida i och utanför bostaden medför många hälsofördelar, genom att 
minska störning från ljud, stresspåverkan, sömnsvårigheter och förbättrar det 
allmänna välbefinnandet. Enligt Öhrström et al (2006:56) finns vissa 
begränsningar hur mycket tillgång till tyst sida kan avhjälpa, en ljudnivå vid fasad 
på över 60dB bör inte överskridas för att skydda boende från att störas av buller. 
Detta verkar överensstämma med Boverket (2008:15,56) som menar att den 
maximal ljudnivån inte bör överskrida 60-65 dB vid den mest bullerutsatta 
fasaden och 45 dB för inomhus i bostaden. Detta för att inte riskera att medföra 
sömnsvårigheter. På platser som överskrider 65 dB hävdar Öhrström et al 
(2006:58) att de negativa hälsoeffekterna kan reduceras genom att placera 
byggnader som inte är för bostadsändamål som skyddande barriär. Vidare menar 
Öhrström et al (2006:58) att vid planering i städer för nya bostadsområden kan 
man med hjälp av konceptet tyst sida skapa goda eller bättre akustiska miljöer. 
Detta indikerar därmed att den fysiska planeringen i högsta grad kan påverka 
ljud i våra städer. 
 

Soundscape och Environmental Noise 
Inom forskning om ljud och dess påverkan på människan har två kontrasterande 
teoretiska fält identifierats. Dessa två teoretiska fält benämns Soundscape 
respektive Environmental Noise.  
 
Soundscape 
Schafer (1994:4) beskriver buller som de ljud vilket människan lärt sig att 
ignorera, därmed uppfattas det som negativt och bör reduceras. Schafer 
förespråkar istället soundscape som ett angreppsätt med utgångspunkt i det ljud 
som uppskattas och hur det kan bevaras, stärkas eller öka. Vidare menar Schafer 
(1994:4,205) för att möjliggöra detta ska soundscape planering kombinera 
forskning, samhället och konst. Schafer (1994) kan därmed tolkas förespråka ett 
soundscape som främst tar utgångspunkt i ljudets positiva kvalitéer där den 
akustiska miljön ska förbättras genom ett ökat samarbete mellan olika 
professioner. 
 
Brown, Kang & Gjestland (2011:388) menar att inom soundscape har en stor 
mängd begrepp används för att beskriva det teoretiska fältet. Detta är 
problematiskt då det kan leda till missförstånd om dess innebörd. Alleta, Kang 
& Axelsson (2016:65f) menar att soundscape begreppet existerar genom 
människans uppfattning av den akustiska miljön. Denna beskrivning överens-
stämmer med hur Brown et al (2011:388) definierar begreppet. Trots vissa 
avvikelser menar Brown (2010:493) att det finns en enighet i definitionen av 
soundscape vilket innebär att uppfattningen och förståelsen av ljud sker genom 
individen eller av samhället. Adams, More, Croxford, Refaee & Sharples 
(2006:2387) definition av soundscape har likheter med Brown (2010) men 
tillägger att det också är relationen mellan den akustiska miljön där människan 
lever och hur det påverkar beteendet samt reaktionen. Vilket visar att 
upplevelsen av ljudet är beroende av kontextuella aspekter. Raimbault & Dubois 
(2005:340) betonar även vikten av kontext inom soundscape. De gör detta 
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genom att beskriva relationen mellan individens erfarenhet och den subjektiva 
uppfattningen av ljud påverkas av fysisk samt sociokulturell kontext. Brown 
(2010:495f) förklarar ljudets kontext genom att beskriva hur soundscape teorin 
förespråkar diversitet och lokalförankring i ljuden för att stärka platsens 
kvalitéer. Han menar även att teorin kan liknas med landskap som kan tolkas 
inneha många olika innebörder beroende av den kontext vilket det beskrivs. Att 
soundscape även är beroende av ljudets rumsliga och sociala kontext tycks 
flertalet forskare vara eniga om. 
 
Brown (2010:494) menar att inom soundscape ses ljud främst som en resurs som 
är användbar och kan bidra till att människans livskvalité förbättras. Detta då 
Brown (2010:498) beskriver soundscape-planeringens mål som att genom design 
eller andra åtgärder förändra människans uppfattning av en plats till det bättre. 
Vidare menar Brown (2010:494) att fokus ligger på att stärka de ljud som 
uppskattas därmed ska ljudets kvalitéer förbättras för att bidra till bättre hälsa, 
välmående och livsglädje. För att skapa mer positiva ljud i staden skiljer man 
olika ljudkällor åt för att främja det ljud som uppskattas och bidrar till 
upplevelsen av platsen. Brown & Muhar (2004:838) beskriver att det är möjligt 
att reducera oönskat ljud inom ramen för soundscape men detta ska då ske för 
att försäkra sig om att önskat ljud maskerar det oönskade ljudet. Raimbault & 
Dubois (2005:346) menar att reducera ljudnivåer endast minskar problemen med 
buller men gör det inte till bättre soundscape. Vidare menar Raimbault & Dubois 
(2005:341,346) att ljud och dess hälsoeffekter inte endast är beroende på ljudets 
fysiskt mätbara värden. För att hantera ljud i staden anser Raimbault & Dubois 
2005:346f) att man istället bör söka svar i hur design kan bidra med önskvärda 
ljud och därmed forma bättre soundscape. 
 
Alleta et al (2016) studerar hur indikatorer kan användas för att beskriva olika 
soundscape. Indikatorer benämns som: noise annoyance, pleasantness, quietness 
or tranquility, music-likness, perceived affective quality, restorativeness, 
soundscape quality och appropriateness. Dessa indikatorer kan liknas med vad 
som generellt beskrivs inom soundscape, med utgångspunkt i det uppskattade 
ljudet med ett undantag, vilket är noise annoyance. Denna indikator har enligt 
Alleta et al (2016:67) utgått ifrån oönskat ljud. Trots detta finns likheter med 
soundscape-teorin då uppfattningen av ljudet som studeras. Alleta et al (2016:67) 
problematiserar att användas sig av denna indikator då grunden ligger i  det 
oönskade och negativa ljudet. Vilket författarna menar har utgångspunkt i 
etablerad bullerpolicy där ljud är en restprodukt. Alleta et al (2016:72f) menar att 
för att beskriva soundscape bör indikatorer inte vara ensidiga och bör därmed 
kombineras för att kunna studera det ljud som kan upplevas positivt i sin 
kontext. Vidare menar Alleta et al (2016:73) att metoder där individers personliga 
uppfattning av ljud studeras är en bättre indikator på vad som är ett bra 
soundscape än genom ljudets mätbara värden. Alleta et al (2016:73) anser att 
soundscape är att ta hanteringen av ljud ett steg längre genom kreativitet i 
planering och design, vilket kan skapa uppskattade akustiska miljöer. 
 
En annan tolkning av soundscape förmedlas av Öhrström et al (2006). Öhrström 
et al (2006:42) delar upp teorin i tre delar, soundscape är ljudets variationer på en 
tid och plats som är orsakad av stadens uppbyggnad och dess olika ljud källor. 
Acoustic soundscape är det soundscape som kan mätas genom fysiska 
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mätinstrument. Det tredje är Perceived soundscape och beskrivs med hjälp av 
variabler som byggs upp av uppfattningen av ljud. Det kan tolkas att enligt 
Öhrström et al (2006) är inte människans uppfattning alltid det centrala för 
soundscape begreppet. 
 
Environmental Noise 
Environmental noise är enligt Brown (2010:494) grundad i det fysiskt mätbara 
och arbetar nästintill enbart med buller, som orsakar obehag och kan påverka 
hälsan inom en rad olika aspekter. Adams et al (2006:2394) beskriver att inom 
environmental noise används ljudnivå för att bestämma om ljud är uppskattat 
eller oönskat och därmed buller. Brown & Muhar (2004:829) menar att 
gränsvärden för ljudnivå inom environmental noise är satta för att vidhålla 
godtagbara risker från buller och därmed syfte att reducera negativa hälso-
effekter. Vidare hävdar Brown & Muhar (2004:829) att environmental noise 
utgår ifrån att ljud är negativt och hälsofarligt. Brown (2010:494) menar att inom 
environmental noise ses ljud som en restprodukt vilket kan reduceras på tre sätt: 
hos källan, dess utbredning eller hos mottagaren. Trots detta menar Brown et al 
(2011:388) att inom environmental noise kan även upplevelsen av ljudet studeras 
dock genom parametrar av dess störande effekter. Brown & Muhar (2004:829) 
menar att åtgärder för buller är främst riktade att reducera det oönskade ljudet i 
inomhusmiljö, för bostadsändamål. Vidare menar de att bullret som hanteras 
kommer från utomhusmiljön och är främst från vägtrafik men även från 
flygplan. Enligt Brown & Muhar (2004:829) finns det vissa rumsliga kontexter 
där buller endast undantagsvis har syfte att reduceras som parker och 
rekreationsområden, på andra platser verkar inte ljudets hälsorisker hanteras 
som på arbetsplatser och gatumiljöer. 
 
Likheter och skillnader mellan Soundscape och Environmental 
Noise 
Brown (2010:494) förklarar att skillnaden mellan de två teoretiska fälten är synen 
på ljud vilket i någon mening ses som positivt i soundscape eller negativt i 
environmental noise. En annan stor skillnad är att soundscape motsätter sig 
kvantifierbarhet då det teoretiska fältet anser att det är beroende av subjektivitet 
och kontext. Trots att soundscape och environmental noise kontrasterar 
varandra inom många aspekter förespråkas en integrering mellan fälten. 
Raimbault & Dubois (2005:343) menar att vid hantering av ljud i urban miljöer 
bör hänsyn tas till mätbara riktvärden tillsammans med subjektiva och 
kontextuella erfarenheter. Brown (2010:498f) menar att hälsorisker och buller-
reducerande åtgärder alltid bör tas till hänsyn, men att det ska kompletteras med 
soundscape. Detta då soundscape kan bidra med en bredare beskrivning av 
ljudets innebörd och värde beroende av kontext. Brown (2010:498f) anser att 
det kan leda till ökad kreativitet och fler verktyg som kan användas vid hantering 
av ljud. Vidare menar Brown (2010:499) att tillämpning av soundscape kan leda 
till ett ökat intresset för den akustiska miljön inom policy, politik och en stor 
mängd design-yrken.  
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Teoretiskt perspektiv 
Ovan har två teoretiska fält redovisas. Dessa studerar hur människan påverkas 
och uppfattar ljud. Hur teorierna värderar ljud och dess kvalitéer skiljer sig åt. 
För uppsatsen används Brown (2010) definition av de kontrasterande teoretiska 
fälten soundscape och environmental noise att fungera som teoretiska ramverk. 
Brown (2010) beskriver att soundscape är människans uppfattning av de 
akustiska miljön. Inom Soundscape hanteras främst ljud som uppskattas av 
människan vilket är beroende av rumslig- och social kontext. Brown (2010) 
beskriver att environmental noise tar utgångspunkt i ljudets negativa effekter på 
hälsan, vilket studeras genom ljudet mätbara värden, främst ljudnivå. De 
teoretiska fälten kommer att användas för att studera vilka föreställningar om 
ljud som kan identifieras i det studerade materialet och hur det påverkar 
hanteringen av detta ljud. Med detta som utgångspunkt kommer bärande 
begrepp från de teoretiska fälten att användas för kategorisering av före-
ställningar om ljud och åtgärder i de valda exemplen. Begreppen som har 
identifieras är för det teoretiska fältet soundscape: ljudlandskap, ljudkvalité, 
uppskattat ljud, kontext och tvärvetenskaplig. Inom det teoretiska fältet environ-
mental noise har: omgivningsbuller, reducera ljud, oönskat ljud, hälsorisk och mätbarhet 
identifieras som bärande begrepp. 
 

Diskussion för val av källor 
WHO (1999) är en sammanslutning av politiska konsensusbeslut och vilket i 
denna uppsats används för att redogöra normativa föreställningar om ljud och 
buller. Enligt Browns (2010) definition finns flertalet forskare som kan anses 
tillhöra environmental noise. Det finns dock få exempel där forskaren själv 
tillskriver sig detta teoretiska fält. Flertalet forskare identifierar sig med 
soundscape, dessa beskriver även environmental noise. Brown (2010) kan 
därmed anses vara en god representant för att beskriva respektive teori då Brown 
som forskare är etablerad sen många år tillbaka inom de två teoretiska fälten och 
tillhör i grunden ingenjörsyrket.  
 
Vidare bör nämnas att de empiriska material som analyserats är kommunala 
vilket innebär en politisk process för att uppnå konsensus. Att undersöka 
kommunala dokument har endast i syfte att förstå hur kommuner och politiken 
ser på ljud och bullerfrågan i urbana miljöer. 
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Empiri 
I rapporten studerades två exempel för att få en djupare förståelse hur före-
ställningar om ljud påverkar valet av åtgärder för hantering av ljud i stadsmiljöer. 
Exemplen har valts utifrån kriterierna att dessa ingår i EU-direktivet 
2002/49/EG samt att kommunen förespråkar förtätning av staden. Brown & 
Muhar (2004:839) har identifierat att inom EU-direktivet 2002/49/EG finns 
olika föreställningar om ljud. Vilket gör att dokument som regleras av EU-
direktivet är lämpliga att studera då dessa har i avsikt att föreslå åtgärder för 
hanteringen av ljud eller buller i staden som sammanhang. Det andra urvals-
kriteriet för att kommunen förespråkar förtätning av staden är för att det är 
främst i städer där den akustiska miljön skapar problem.  
 
Valda exempel: 

• Malmö stad studeras genom dokumentet: Malmö stads åtgärdsprogram mot 
buller 2014-2018 

• Göteborgs Stad studeras genom dokumentet: Göteborg Stads 
åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 

 
För EU-direktiv 2002/49/EG finns formkrav som skall följas. Detta innebär 
tydliga ramar för kommunen att göra ställningstaganden, vilket underlättar 
undersökningen i den mening att förutsättningarna för jämförelser sker på lika 
villkor. Formkraven innebär att villkoren är lika för alla kommuner som ingår i 
EU-direktivet 2002/49/EG. Det finns fler kommuner som har genomfört 
åtgärdsprogram mot buller, men för uppsatsen har endast två kommuner valts 
ut då dessa har tidigare genomfört “Åtgärdsprogram mot buller” och tillhör topp tre 
av Sveriges största kommuner. Det finns därmed möjlighet att finna generella 
problem då undersökningen kan genomföras i andra exempel än de studerade i 
denna uppsats.  
 
Exemplen har en strävan att förtäta staden vilket visar sig i respektive 
översiktsplan. Malmö stad (2014:7) anser att staden främst ska växa inåt och 
byggas tätare för att spara resurser. Göteborg stad (2009:38) hävdar att det finns 
stora fördelar med att ny bebyggelse lokaliseras centralt i Göteborg, detta för att 
skapa en tätare stad. Exemplen visar på den förtätnings trend som finns inom 
den fysiska planeringen. Med denna trend blir hanteringen av ljud i staden allt 
viktigare. Detta gör att de båda exemplen är relevanta att studera med hänsyn till 
dess påverkan på ljud i staden såväl som att vara en generell utveckling i Sveriges 
kommuner.  
 
Båda de studerade exemplen deltog i arbetet med rapporten “stadens ljud”  som 
var ett samarbetsprojekt av Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Malmö stad & 
Stockholm stad (2013:2). Rapporten Göteborg stad et al (2013:34,52) tar sin 
utgångspunkt i hantering av ljud i staden. Rapporten tenderar även inkludera 
hantering av uppskattade ljud för hantering av ljud i staden. Detta är en fördel 
för arbete då båda Exemplen kan anses ha medveten om de två teoretiska fälten. 
Detta kan dock försvåra generalisering med likande exempel som inte deltagit i 
“Stadens ljud”.   
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Analys 
För analysen beskrivs valet för de nyckelord och  teman som används för att 
analysera empirin. Därefter redovisas analysens genomförande och varje tema 
avslutas med en sammanfattning. 

Val av nyckelord och bärande teman 
Inledningsvis valdes fem bärande begrepp från respektive teoretiskt fält för 
genomförandet av analysen. För Soundscape valdes begreppen: ljudlandskap, 
ljudkvalité, uppskattat ljud, kontext och tvärvetenskaplig. Ljudlandskap är enligt 
Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa (2007) den svenska 
motsvarigheten till Soundscape begreppet. Ljudkvalité valdes då målet med 
soundscape är att förbättra den akustiska miljön genom att öka ljudets kvalitéer 
Begreppet kontext valdes då sammanhanget vilket ljudet uppstår är avgörande 
för upplevelsen inom soundscape. Vidare är tvärvetenskaplig en viktig del i arbetet 
med soundscape, då fältet är mångdisciplinärt och strävar efter samarbete mellan 
olika professioner. De fem utvalda bärande begrepp som det anses tillhöra det 
teoretiska fältet environmental noise är: omgivningsbuller, reducera ljud, oönskat ljud, 
hälsorisk och Mätbarhet. Omgivningsbuller är den svenska motsvarigheten av 
environmental noise som översatts genom Förordning om omgivningsbuller 
(2004:675). Reducera ljud kan anses vara ett bärande begrepp då environmental 
noise ämnar att reducera ljudets negativa hälsoeffekter. Därmed är det oönskat 
ljud som hanteras. Vidare har hälsorisk valts då ljudets aspekter studeras i 
förhållande till dess negativa effekter på hälsan. Därmed är Mätbarhet ett bärande 
begrepp för att avgöra om ljud är hälsofarligt utifrån parametrar av ljudnivå, 
frekvens och förekomst. 
 
Efter att läst igenom exemplen utfördes en sökning med ovannämnda begrepp. 
Sökningar av dessa begrepp gav för få eller inga träffar, med undantag för 
omgivningsbuller som förekommer flertalet gånger. Dock benämndes omgivnings-
buller främst i sammanhang av de föreskrifter som finns från EU-direktivet 
2002/49/EG och Förordningen om omgivningsbuller (2004:675). Det bärande 
begreppet ljudlandskap förekom endast en gång i ett av exemplen, Göteborgs 
Stad (2014). Trots detta ansågs begreppen ljudlandskap och omgivningsbuller vara 
relevanta begrepp att studera då dessa kan tolkas som kärnan i respektive teori. 
Ljudlandskap och omgivningsbuller formar därmed ett gemensamt tema, vilket kan 
benämnas Uppfattningar om ljud. För övriga begrepp genomfördes sökningar med 
andra liknande ord men det gav inga träffar eller ansågs inte inneha samma 
innebörd. Försök med sökning av alternativa nyckelord för de övriga begreppen 
gav alltför stor variation i träffar beträffande antalet likväl som dess kontextuella 
innebörd. Ett exempel på detta var för sökning med ljud vilket gav ljudnivå likväl 
som ljudkvalité vilka är motstridiga betydelser från de två teoretiska fälten. För 
sökning av buller blev antalet träffar allt för stort inom ramen för att skapa 
verkningsfulla meningsenheter. 
 
För att identifiera hur de teoretiska fälten visualiserar sig i materialet utöver de 
etablerade nyckelorden ljudlandskap och omgivningsbuller höjdes abstraktionsnivån. 
Gemensamt tema för de bärande begreppen är att de avser att uppnå ett mål att 



17

skapa bättre akustiska miljöer. Därmed beskrivs temat som Målbild för akustisk 
miljö. Efter att ha läst igenom materialet från båda exemplen ännu en gång visade 
det sig att begreppet god ljudmiljö var ett lämpligt nyckelord då det redovisar en 
önskvärd målbild för den akustiska miljön. Målbilden för de båda teoretiska 
fälten ansågs därmed i detta sammanhang att beskrivas som god ljudmiljö. Vad 
som gör akustiska miljöer bättre kunde sedan härledas till ett teoretiskt fält. 
Begreppet god ljudmiljö kunde ge lika villkor för de teoretiska fälten att visualisera 
sig i materialet då god ljudmiljö inte ansågs tillhöra ett teoretiskt fält mer än det 
andra. För att skaffa en djupare förståelse av målbilden kom även goda ljudmiljöer 
att användas då det motsvarar betydelsen hos god ljudmiljö. De nyckelord som 
tillämpas för att analysera Målbild för akustisk miljön var: god ljudmiljö, goda ljudmiljöer 
 
För att finna hur hanteringen av ljud sker för att uppnå målbilden för den 
akustiska miljön kom temat: Hantering av ljud att användas. Vilket representerar 
hur hanteringen av ljud kan ske inom båda teorierna. De nyckelord som 
användes var åtgärd och lösning. Begreppet åtgärd har en tendens att utgå ifrån att 
endast minska problemen. För att skapa mer jämlika villkor för de teoretiska 
fälten att visualisera sig i materialet användes även begreppet lösning. Lösning 
innehar en mer positiv utgångspunkt då ordet syftar på att lösa problem eller 
förbättrar istället för att endast reducera det. Begreppen kan trots detta 
återfinnas inom båda teorierna. De nyckelord vilket kom att tillämpas för att 
analysera hantering av ljud var: åtgärd och lösning därmed användes tre teman för 
analysen: 
 
Uppfattningar om ljud 
Nyckelord: ljudlandskap och omgivningsbuller 
 
Ovanstående nyckelord kan anses vara strängt begränsade inom respektive 
teoretiskt fält, vilket gör det intressant att studera exemplens medvetenhet om 
dessa föreställningar om ljud och ifall begreppen används. För soundscape 
teorin avser begreppet ljudlandskap att främst hantera ljud som uppskattas av 
människan i den kontext som denne befinner sig. Inom Environmental noise är 
omgivningsbuller starkt förknippat med hälsorisker, ljudets mätbarhet och trafik. 
 
Målbild för akustisk miljö  
Nyckelord: god ljudmiljö och goda ljudmiljöer  
 
Gemensamt för soundscape och environmental noise är målet att förbättra den 
akustiska miljön. Inom soundscape är människans uppfattning av den akustiska 
miljön det centrala för teorin. Det är i en fysisk och sociokulturell kontext som 
individen eller samhället ger ljudet dess mening. Teorin studerar främst ljud 
utifrån dess positiva kvalitéer. Ljud är det människan anser vara positivt i den 
kontext vilket den befinner sig i. Bra soundscapes och god ljudmiljö är därmed 
platser där uppskattade ljud dominerar och oönskade maskeras eller försvunnit. 
Ljudet som det teoretiska fältet environmental noise främst hanterar är buller. 
Utgångspunkten är att ljud är negativt och ses som en hälsofara. Buller beskrivs 
framförallt utifrån kvantitativa data som ljudnivå, förekomst och frekvens. 
Varifrån ljudet härstammar är inte avgörande för om det kan klassas som buller, 
istället sker det då riktvärden överskrids. Inom environmental noise har platser 
som underskrider mätbara riktvärden för ljud bra akustiska miljöer och därmed 
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goda ljudmiljöer. Ljudets negativa aspekter anses här acceptabla med hänsyn till 
störandegrad och hälsoeffekter. 
 
Hantering av ljud   
Nyckelord: åtgärd och lösning 
 
Utgångspunkten i ljud och dess värden skiljer sig åt mellan de teoretiska fälten 
vilket kan påverka hanteringen av ljud. Soundscape riktar sig främst på ljudets 
positiva kvalitéer vilket leder fram till åtgärder eller lösningar som stärker det 
ljud människan anser vara positivt i den kontext vilket den befinner sig i. 
Åtgärder ska genomföras med målet att bidra med ökat välmående, hälsa och 
livsglädje. Det är även möjligt att reducera ljud som är oönskade, detta ska dock 
även innebära att åtgärden bidrar till att främja eller skapa ljud som uppskattas i 
kontexten. Det uppskattade ljudet kan därmed maskera det oönskade. De olika 
ljudkällor som finns på en plats ska skiljas åt för att finna uppskattade ljud för 
att sedan möjliggöra åtgärder för att stärka dessa. Vad en åtgärd eller lösning kan 
vara begränsas därmed endast av ovanstående beskrivning. Detta gör att 
genomförandet av åtgärder enligt soundscape kan och bör ske inom ett 
tvärvetenskapligt fält där konst, vetenskap och samhälle samarbetar. Med 
utgångspunkt i ljudets negativa aspekter innebär environmental noise att ljud ska 
reduceras. För att uppfylla detta mål ska åtgärder för buller leda till att ljudets 
mätbara aspekter minskas och underskrida uppsatta riktvärden. Effekterna av 
buller studeras i de flesta fall med hänsyn till inomhusmiljö för bostadsändamål. 
Åtgärder för reducering av buller sker vid källan, hindra bullrets utbredning eller 
hos mottagaren 

Genomförande av analys 
För analysen har de två exemplen studeras tillsammans utifrån kategorierna 
Uppfattningar om ljud, Målbild för akustisk miljö och Hantering av ljud.  
 
Uppfattningar om ljud 
D två teoretiska begreppen ljudlandskap och omgivningsbuller förekommer i olika 
har studerats. Ljudlandskap framstår inte vara lika förekommande begrepp som 
omgivningsbuller. 
 
Ljudlandskap 
Nyckelordet ljudlandskap kunde inte återfinnas i materialet hos Malmö stad 
(2013). Efter att analysera Göteborgs Stad (2014) kan nyckelordet ljudlandskap 
endast återfinnas en gång under rubriken Förslag till utbredningsområden inför nästa 
åtgärdsprogram: 
 

Utreda möjligheten att använda sig av ljudplanering och sonotoper 
(ljudlandskap) i stadsplaneringen med möjligheten att styra vilka 
önskade ljud man vill ha i ett specifikt område och planera därefter. 
(Göteborgs Stad 2014:26) 

 
Ljudlandskap verkar inte vara är ett etablerat begrepp hos något av de studerade 
exemplen. För närvarande förefaller ljudlandskap inte vara något som används 
vid hantering av den akustiska miljön. Detta trots att Göteborgs Stad (2014) har 
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en vilja att på sikt öka sin kunskap om ämnet för att i framtiden möjliggöra 
användning av ljudlandskap i planeringen. Ljudlandskap beskrivs som ett sätt att 
kontrollera och använda sig av ljud som önskas för planeringen av specifika 
platser. 
 
Omgivningsbuller 
Omgivningsbuller kan återfinnas på flertalet ställen i båda studerade exemplen. 
Begreppet återfinns främst i samband med förordning om omgivningsbuller 
(SFS:675) och EU-direktivet 2002/49/EG. 
 

Vidare följer Malmö stad genom detta åtgärdsprogram den svenska 
förordningen och det europeiska direktivet, som båda syftar till att få 
till stånd sådana förändringar av staden och trafiksystemen att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 
(Malmö stad 2013:11) 

 
Omgivningsbuller tycks vara starkt förknippat med EU-direktiv 2002/49/EG och 
Förordning om omgivningsbuller vilka anses reglera det åtgärdsprogram mot 
buller som Malmö stad (2013) innebär. Därmed verkar omgivningsbuller vara den 
främsta anledningen för genomförande av åtgärdsprogram mot buller. Definitionen 
för omgivningsbuller framstår enligt denna beskrivning innebära hälsorisker från 
ljud som kan härledas till trafik och stadens utveckling. 
 

Detta åtgärdsprogram är upprättat av Malmö stad i enlighet med den 
svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), som 
utgör en förlängning av det europeiska direktivet 2002/49/EG om 
bedömning och hantering av omgivningsbuller. Målsättningen med 
åtgärdsprogrammet är att minska bullrets negativa påverkan på 
människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö och ett attraktivare 
Malmö. (Malmö stad 2013:3) 

 
Begreppet omgivningsbuller tycks endast nämnas i direkt koppling till EU-direktiv 
2002/49/EG och Förordning om omgivningsbuller (SFS:675) och framstår att 
vara ett begrepp som Malmö stad (2013) inte väljer att använda sig av. Det 
begrepp som Malmö stad (2013) istället tycks använda är buller vilket kan tolkas 
inneha liknande innebörd då även det beskrivs utifrån dess negativa hälso-
påverkan. Omgivningsbuller förefaller att identifieras på likande vis i Göteborgs 
Stad (2014): 
 

Göteborgs Stad är skyldig att ha en aktuell bullerkartläggning samt ett 
åtgärdsprogram för att minska omgivningsbullrets negativa hälso-
effekter. Detta enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 
2004:675) som är en implementering i svensk lagstiftning av ett EG-
direktiv om omgivningsbuller. (Göteborgs Stad 2014:3) 

 
Även i Göteborgs Stad (2014) tycks omgivningsbuller innebära fara för hälsan och 
kan tolkas vara obligatoriskt att hantera i enlighet med EU-direktiv 2002/49/EG 
och Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Begreppet framstår även 
definieras av EU-direktivet tillsammans med Förordning om omgivningsbuller 
(SFS 2004:675).  
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Ramen för åtgärdsprogrammet är att minska omgivningsbullrets 
skadliga effekter på människors hälsa. Programmet syftar till att 
reducera effekterna av trafikbuller från väg och spår då det är den 
absolut dominerande källan till omgivningsbuller. (Göteborgs Stad 
2014:12) 

 
En avvikelse tycks vara att Göteborg stad (2014:12) framstår i viss mån använda 
sig av begreppet omgivningsbuller utöver direkta hänvisningar till EU-direktiv 
2002/49/EG och förordning om omgivningsbuller (SFS:675). Betydelsen av 
omgivningsbuller förefaller även här innebära fara för hälsan och kan härledas till 
ljud från väg- och spårtrafik. Trafik verkar därmed vara den ljudkälla som 
medför risker för hälsan. 
 
Avslutningsvis kunde begreppet ljudlandskap endast påträffas hos exemplet 
Göteborgs Stad (2014). Där ljudlandskap påträffas efterfrågas mer kunskap för 
att i framtiden kunna tillämpa det i praktiken. Det verkar finnas ett starkt 
samband i båda de studerade exemplen mellan omgivningsbuller, hälsorisk och 
trafik. Detta kan visa att omgivningsbuller medför risk för hälsan och orsakas av 
trafik. Omgivningsbuller tycks vara starkt förknippat med EU-direktivet 
2002/49/EG och förordning om omgivningsbuller (SFS:675). Vidare verkar 
buller vara ett vanligt förekommande begrepp för att beskriva omgivningsbuller och 
förfaller därmed kunna likställas med varandra. 
 
Målbild för akustisk miljö 
Olika målbilder för den akustiska miljön verkar kunna identifieras och kan 
återfinnas på två abstraktionsnivåer vilket kan beskrivas som Rumslig kontext för 
övergripande mål och Konkreta mål. 
 
Rumslig kontext för övergripande mål 
I Malmö stads åtgärdsförslag mot buller beskrivs målbilden för hela stadens 
akustiska miljöer: 
 

Etappmål 2 innebär att de riktvärden som finns för buller uppfylls. För 
att skapa en god ljudmiljö där Malmöborna kan känna frihet från buller 
så som beskrivs i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö fordras 
ytterligare ansträngningar. (Malmö stad 2013:15) 

 
Hur Malmö stad (2013) definierar god ljudmiljö formuleras aldrig i dokumentet, 
istället hänvisas till miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö. Enligt Miljö-
departementet (2012:101-103) ska Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö stödja 
människans behov, trevnad och upplevelser av skönhet. Det ska även bidra till 
en god och hälsosam livsmiljö som dessutom leder till att människor inte utsätts 
för hälso- och säkerhetsrisker eller skadliga ljudnivåer. Det är med hänsyn till 
detta som Malmö stad (2013) beskriver ett mål där Malmös invånare ska känna 
frihet från buller.  
 

Parkernas betydelse kan komma att öka i framtiden, då mycket pekar 
på att staden förtätas. Då ökar belastningen på de befintliga parkerna 
ytterligare och risken för att fler bostäder måste förläggas i redan 
bullerstörda miljöer. 
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Malmö stad har i detta åtgärdsprogram identifierat 47 platser 
där en god ljudmiljö är särskild viktig. De Malmöbor som söker sig till 
och vistas i dessa miljöer förväntar sig i olika grad tystnad och frihet 
från trafik- och verksamhetsbuller. De miljöer som pekas ut är parker, 
kulturmiljöer, rekreationsområden, friluftsområden och kyrkogårdar. 
Här ska en god ljudmiljö eftersträvas. (Malmö stad 2013:40) 

 
Målet att skapa god ljudmiljö verkar inte endast finnas för hela staden utan tycks 
även kunna brytas ner till vissa rumsliga kontexter. I den rumsliga kontexten av 
parker och rekreationsområden förefaller god ljudmiljö innebära en strävan om att 
ta tillvara på ljudets tysta kvalitéer i kombination med att skydda från hälsofarliga 
ljud. Förutsättningen verkar vara att god ljudmiljö är platser där den akustiska 
miljön har god ljudkvalité, vilket endast kan uppnås på ett antal utpekade platser. 
Vidare antyds förtätning motverka ett syfte att förbättra den akustiska miljön. 
Trots detta förefaller förtätning vara en förutsättning för Malmös fortsatta 
utveckling. 
 

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskola och 
skola. Bullriga miljöer påverkar på ett negativt sätt barnens utveckling 
och lärande, deras sociala kontakter med jämnåriga och vuxna samt 
deras hälsa och trygghet. Barn är också betydligt mer känsliga för höga 
ljudnivåer än vad vuxna är. Det är därför viktigt att skapa en god 
ljudmiljö utomhus där barnen vistas. (Malmö stad 2013:16) 

 
Ytterligare en rumslig kontext där god ljudmiljö framstår vara viktig är hos 
förskolor och skolor, här verkar målet främst vara att minska negativa 
hälsoeffekter. I Göteborgs Stad (2014) beskrivs ett övergripande mål för stadens 
akustiska miljö på följandevis: 
 

God ljudmiljö i en stadsmiljö innebär att buller inte stör sömn och vila 
i bostaden eller dagliga sysselsättningar. Det finns platser utomhus för 
återhämtning och rekreation i närheten av bostaden, där tystnaden 
känns och bidraget av trafikbuller är så pass lågt, att ljud som hör 
platsen till och som vi upplever som positiva kan få dominera. På så 
sätt kan Göteborg erbjuda en attraktiv stadsmiljö för människor att 
leva och vistas i utan negativ hälsopåverkan från buller. (Göteborgs 
Stad 2014:7) 

 
God ljudmiljö kan även här tolkas att existera i olika rumsliga plan: ett 
övergripande för hela stadens akustisk miljö vilket byggs upp av flera mindre 
rumsligheter med olika kontext vilka enskilt kan inneha en god ljudmiljö. 
Innebörden eller målet för att skapa god ljudmiljö tycks variera beroende på 
rumslig kontext. I samband med bostaden verkar ljud vara oönskat om det 
påverkar sömn, vila och dagliga sysselsättningar. Vilket indikerar på att god 
ljudmiljö inomhus i bostaden innebär att vara fri från störande ljud. För platser 
som beskrivs som utomhusmiljöer i närhet till bostaden för återhämtning och 
rekreation tycks ljudets kontext vara avgörande. Detta då det ljud som 
uppskattas i parker och rekreationsområden är de som stärker upplevelsen av 
tysthet, dessa ska dominera för att skapa god ljudmiljö. Trots detta förefaller ljudets 
negativa aspekter vara en viktig anledning till att hantera ljud, då även 
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attraktiviteten i staden tycks vara beroende av bullrets negativa hälsopåverkan. 
Vidare beskriver Göteborgs Stad (2014) syftet med åtgärdsprogrammet: 
 

Syftet och målsättningen med åtgärdsprogrammet mot buller 2014–
2018 är att minska omgivningsbullrets negativa påverkan på hälsan 
genom att ge göteborgarna tillgång till en god ljudmiljö inomhus såväl 
som utomhus. (Göteborgs Stad 2014:7) 

 
Detta indikerar på att det främst är negativa hälsoeffekter av ljud som ska 
reduceras för att nå målet för den akustiska miljön. Vidare framstår ljudets 
hälsofarliga effekter vara viktigt att hantera på alla platser i staden för skapandet 
av goda akustiska miljöer.  
 

Ambitionen att förtäta staden genom att bygga bostäder centralt nära 
god kollektivtrafik och bygga ut kollektivtrafiken för att kunna nå 
målet om det hållbara resandet innebär en målkonflikt med delmålet 
God ljudmiljö. Nya bostäder kommer bland annat att uppföras där 
ljudnivån utomhus överstiger 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 
(Göteborgs Stad 2014:9) 

 
Detta förefaller antyda att Göteborgs Stad (2014) anser god ljudmiljö motverkas 
av förtätning. Vidare redovisar Göteborgs Stads (2014) beskrivning av 
förtätningens effekter att när ljudnivå överskrider riktvärden tycks god ljudmiljö 
inte vara möjligt att uppnå. Därmed framstår ljudnivå vara ett sätt att beskriva 
tillståndet av den akustiska miljön. Målet att skapa god ljudmiljö var från första 
början inte målet hos Göteborgs Stad (2014): 
 

Syftet med arbetet har varit att ta ett helhetsgrepp på stadens 
bullerproblematik och möjliggöra skapandet av goda ljudmiljöer i 
staden, men också att förbättra kunskapen om buller inom staden. 
Under arbetets gång lades också målet God bebyggd miljö till de lokala 
miljökvalitetsmålen, vilket har gjort att också möjligheten att kunna nå 
delmålet om God ljudmiljö har varit en målsättning. (Göteborgs Stad 
2014:29) 

 
Hantering av buller framstår att alltid varit syftet med åtgärdsprogrammet mot 
buller hos Göteborgs Stad (2014). Efter att miljökvalitetsmålet lades till tycks 
målet ha utökats med vad som beskrivs som god ljudmiljö.  
 
Konkreta mål 
När de studerade exemplen beskriver konkreta mål verkar en annan innebörd av 
god ljudmiljö framstå. 
 

Ingen boende eller verksam i Malmö utsätts för ljudnivåer som 
överstiger riktvärdena 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA 
maximalnivå inomhus i bostäder, utbildningslokaler och vård- och 
barnomsorgslokaler. Riktvärdena för arbetslokaler uppnås också. 
Vidare har alla boende tillgång till en uteplats samt barn och ungdomar 
en utemiljö vid barnomsorg och skola där riktvärdena 55 dBA 
ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå uppnås. Malmö stad har 
kommit en god bit på väg med att skapa en god ljudmiljö, under 
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ljudnivån 50 dBA ekvivalentnivå, i stadens parker och rekreations-
områden. (Malmö stad 2013:15) 

 
Riktvärden i form av kvantitativa data för ljudnivå framstår vara det konkret 
bästa sättet att beskriva målet för den akustiska miljön. Här kan tolkas att det är 
endast decibel antalet som avgör om målet god ljudmiljö är uppnått eller ej. Dock 
beskriver Malmö stad (2013) att den akustiska miljön blivit bättre men inte att 
god ljudmiljö är uppnått. Att underskrida riktvärden och minska buller förefaller 
att prioriteras före att öka ljudkvalitén. Oavsett om den rumsliga kontexten är 
inomhus eller utomhus, privat eller offentligt verkar ljudnivån vara det som är 
konkret bästa sättet att beskriva när god ljudmiljö uppnås. Det verkar också enbart 
vara på vissa avgränsade platser som god ljudmiljö eftersträvas, detta trots att 
utemiljöer är rumsligheter som kan vara svåra att avgränsa. När Göteborgs Stad 
(2014) beskriver konkreta mål för att skapa god ljudmiljö framgår likande 
beskrivning: 
 

Boendemiljö Minst 90 procent av Göteborgs invånare har senast år 
2020 en ljudnivå utomhus vid bostad som understiger 60 dBA 
dygnsekvivalentnivå vid utsatt fasad. 

 
Förskolor och grundskolor Minst 95 procent av stadens förskolor och 
grundskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55 dBA 
dygnsekvivalentnivå. 

 
Parker och grönområden Samtliga stadsparker har senast år 2020 
nivåer som ligger under 50 dBA dygnsekvivalentnivå på större delen 
av parkytan.” (Göteborgs Stad 2014:9) 

 
Detta verkar likna den tidigare beskrivning av konkreta mål för den akustiska 
miljön. Att reducera ljudnivåer verkar vara vad som konkret är den bästa 
lösningen för att skapa goda ljudmiljöer. Detta tycks vara för att minska 
hälsorisker som ljud kan medföra, vilket antyds genom att ljud är något man kan 
utsättas för. Den rumsliga kontexten framstår även i detta exempel inte avgöra 
vilka ljud som ska reduceras endast skillnader i ljudnivå framstår skilja sig mellan 
rumsliga kontexter oberoende inomhus, utomhus, offentligt eller privat.  
 
Avslutningsvis framstår målet att skapa god ljudmiljö i båda studerade exemplen 
vara beroende av rumslig kontext. För hela staden tycks målet vara att reducera 
hälsorisker och stärka de ljud som uppskattas. Att hantera risker framgår vara en 
viktig orsak till genomförandet av åtgärdsprogram mot buller. De platser i staden 
där målet är att stärka ljudets uppskattade kvalitéer förefaller främst vara i parker 
och rekreationsområden men även vissa utomhusmiljöer i närhet till bostad. På 
andra platser som bostadens inomhusmiljö och utomhusmiljön vid förskolor 
och skolor verkar ljudets störande effekter vara mest relevant att hantera. Vidare 
framstår stadens förtätning och ökad trafik motverka målet att skapa god ljudmiljö 
i staden. 
 
Ljudnivå framstår att vara det bästa sättet att konkret beskriva tillståndet av den 
akustiska miljön i båda de studerade exemplen. Den rumsliga kontexten tycks 
inte inverka på detta utöver skillnader i vilka ljudnivåer som kan anses vara 
godtagbara på respektive plats. Ljud framstår främst att innebära buller. Det 
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verkar därmed vara främst hälsorisker som konkret avgör om platsen har god 
ljudmiljö eller inte. Vidare är det endast vissa utpekade platser i staden där målet 
för den akustiska miljön konkretiserats. 
 
Hantering av ljud 
För hanteringen av ljud redovisar båda de studerade exemplen generella åtgärder 
och prioriteringen av dessa samt åtgärder beroende av rumslig kontext.  
 
Generella åtgärder och prioriteringen av dessa 
För åtgärder verkar syftet främst vara att reducera ljudnivåer men till viss del även 
stärka uppskattade ljud.  
 

Totalt 15 åtgärder av olika art har arbetats fram för genomförande 
under programperioden (kapitel 2); åtgärder vid ljudkällan, 
skyddsåtgärder, fysisk planering, förebyggande åtgärder samt 
samverkansåtgärder. (Malmö stad 2013:3) 

 
Malmö stad (2010) tycks främst använda sig av begreppet åtgärd för hantering av 
ljud. Det finns vissa indikationer på att åtgärderna främst ska reducera eller 
skydda människan från ljud. Ett exempel på detta är åtgärder vid källan vilket 
förefaller syfta till att reducera ljudnivå. Vidare finns goda förutsättningar att 
genom fysisk planering och samverkansåtgärder bidra med uppskattade ljud.  
 

För specifika åtgärder är det viktigt att göra en helhetsbedömning vid 
varje enskild plats för att hitta den bästa lösningen för respektive plats. 
Det är viktigt att överväga samtliga möjliga åtgärder och att bedöma 
positiva och negativa effekter av respektive åtgärd. I första hand se 
över åtgärder som eliminerar eller minskar källan till buller, i andra 
hand att dämpa bullret vid/nära källan och som tredje alternativ titta 
på åtgärder som skärmar av mottagaren från buller. (Göteborgs Stad 
2014:15) 

 
Göteborgs Stad (2014) tycks betona vikten av platsens kontext är en avgörande 
faktor för hur hanteringen av ljud ska genomföras. Utgångspunkten verkar vara 
att reducera buller eller helt eliminera det. Detta kan tolkas att Göteborgs Stad 
(2014) har en strävan om att åtgärder även ska hantera orsaken till buller. Därmed 
framstår föreslagna åtgärder vara att hantera buller genom att åtgärda: orsaken, vid 
källan eller hos mottagaren.  
 

För att få genomslag i arbetet med att förbättra ljudmiljön måste en 
bred satsning ske, likväl på fönsteråtgärder för att förbättra inomhus-
miljön som på åtgärder i utomhusmiljön och som kommer många till 
godo. Om en prioritering måste göras ska dock i första hand satsas på 
ljudmiljön inomhus i bostäder, i andra hand på förskolors och skolors 
utemiljöer, därefter på ljudförbättrande insatser i parker och 
rekreationsområden. (Malmö stad 2013:15) 

 
Förbättring av den akustiska miljön tycks innebära främst åtgärder som reducerar 
eller skyddar från höga ljudnivåer. Dock finns det även indikationer på att det i 
vissa specifika rumsliga sammanhang är det förbättrad ljudkvalité som ska 
uppnås. Mellan dessa två sätt att hantera ljud tycks reducering av ljudnivån vara 
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högsta prioritet. Därför finns det anledning att tro att inomhus i bostäder och 
utomhus i skolmiljöer är de platser där problemen med höga ljudnivåer är som 
störst och prioriteras därför högt. På dessa platser förefaller förbättring av den 
akustiska miljön endast innebära reducering av ljudnivå. Åtgärder framstår även 
hanteras hos mottagaren i form av fönsteråtgärder. När ljudförbättrande åtgärder 
beskrivs i samband med parker och rekreations-områden verkar en annan 
innebörd av förbättring existera som innebär att stärka uppskattade ljud. Vidare 
förefaller åtgärder som berör många prioriteras. 
 
Åtgärder beroende av rumslig kontext 
Åtgärder framstår vara beroende av den rumsliga kontext som ska hanteras. De 
rumsligheter för vilket åtgärder verkar föreslås är: parker och rekreationsområden, 
bostadens inomhus- och utomhusmiljö samt utomhusmiljön hos förskolor och skolor.  
 
PARKER OCH REKREATIONSOMRÅDEN 
 

Under programperioden ska det göras en prioritering av utemiljöer där 
åtgärder krävs för en bättre ljudmiljö. Kunskapsnivån ska även 
fortsättningsvis höjas för att det ska bli möjligt att hitta innovativa 
lösningar. Genom att särskilt peka ut tysta platser i staden går det att 
uppmärksamma betydelsen av en god ljudmiljö och möjligheten att 
slippa utsättas för höga ljudnivåer från trafiken. Åtgärder för en 
förbättrad ljudmiljö ska ske samtidigt som andra aspekter beaktas, som 
exempelvis estetik, kulturmiljö, tillgänglighet och trygghet. In-
riktningen ska vara att förbättra ljudkvaliteten i områdena/på 
platserna. (Malmö stad 2013:16) 

 
Lösningar och åtgärder som hanterar uppskattade ljud förefaller endast hanteras i 
vissa utpekade utomhusmiljöer. Förbättring av akustisk miljö i denna kontext 
verkar vara åtgärder som ökar ljudkvalitén. För dessa platser tycks alternativa eller 
nya sätt att hantera ljud vara mer lockande då “innovativa lösningar” efterfrågas. 
Platser som anses inneha viktiga kvalitéer ska pekas ut i form av “tysta platser”. 
Vilket verkar fungera som kompensation för platser där den akustiska miljön är 
sämre. För genomförande av åtgärder där ljudets kvalitéer är särskilt viktig 
betonar Malmö stad (2013) att även åtgärdens inverkan på andra faktorer som 
trygghet, estetik och kulturmiljö. Därmed verkar ljudets rumsliga och sociala 
kontext vara avgörande för val av åtgärd på dessa platser.  
 

För att skapa goda ljudmiljöer i stadens parker får en 
förvaltningsövergripande projektgrupp i uppdrag att i detalj utreda 
bullerskyddsåtgärder med fokus på att hitta kreativa lösningar som kan 
vara lämpliga i en offentlig parkmiljö. Målet måste inte vara att skapa 
helt tysta miljöer men ansatsen ska vara att komma så långt som 
möjligt. Det kan därför vara befogat att skydda delar av parker, 
exempelvis där sociotopvärden som vila eller grön oas finns. 
(Göteborgs Stad 2014:18) 

 
Platser som parker och rekreationsområden framstår även i exemplet Göteborgs 
Stad (2014) inneha kvalitéer som är speciellt viktiga och bevara. Reducering av 
ljudnivå ska i denna kontext ta hänsyn till de värden som finns på platsen. 
Därmed framstår målet inte vara att det är helt tyst utan att platsens kvalitéer 
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stärks. Buller verkar trots detta vara problem på dessa platser vilket indikerar på 
att hänsyn även ska tas till ljudets negativa hälsorisker.  
 
BOSTADENS INOMHUS- OCH UTOMHUSMILJÖ 
 

Under denna programperiod ska inomhusnivåerna minska hos de mest 
bullerutsatta. Åtgärder som kommer många boende till godo ska 
prioriteras. Inriktningen ska vara effektivaste reduktion av störningar, 
vilket innebär att det bästa alternativet av tystare vägbeläggning, sänkta 
hastigheter, fönsteråtgärder, skärmar, eller andra åtgärder ska väljas 
eller en kombination av dem. Vid nybyggnation av bostäder så ska 
gällande riktvärden för buller inomhus klara.. (Malmö stad 2013:16) 

 
I Malmö stad (2013) framstår buller vara det största problemet i akustisk 
inomhusmiljö för bostadsändamål. Åtgärder förefaller att reducera störning 
genom att minska eller skydda från hög ljudnivå. Då Malmö stad (2013) endast 
föreslår åtgärder för att reducera störning, framstår andra åtgärder som även kan 
innefatta andra positiva effekter inte relevanta. De åtgärder som föreslås verkar 
vara att reducera buller vid källan i form av tystare vägbeläggning och sänkta 
hastigheter, dess utbredning med skärmar eller hos mottagaren med fönsteråtgärder. 
Något som också ska noteras är att prioritering och val av åtgärder tycks bero på 
ljudnivåer och mängden människor som påverkas. Även i Göteborgs Stad (2014) 
förefaller prioritering av åtgärder för bostäder vara utifrån ljudets störande 
effekter: 
 

Faktorer som ska påverka prioriteringen har identifierats till följande: 
• ljudnivå vid fasad – ekvivalentnivå och maxnivå 
• bullerstörning från flera trafikslag – platser med många trafikslag 

som bussar, spårvagnar och vägtrafik ger också olika typ av buller 
och frekvenser och därmed en annan form av bullerstörning 

• antal personer – samhällsnytta, mest effekt per investerad krona 
• fasader utsatta för trafik från flera håll – om fastigheten utsätts för 

buller från mer än en gata/spår 
• tillgång till bullerdämpad sida – om fastigheten exempelvis har en 

gemensam gård som är bullerskyddad, om tillgång saknas ska 
fastigheten prioriteras högre (Göteborgs Stad 2014:20) 

 
Även i Göteborgs Stad (2014) verkar prioritering av åtgärder främst ske utifrån 
ljudnivå och mängden utsatta människor. Det ljud som ska hanteras förfaller 
härstamma från trafik. Vidare tycks även tillgång till “bullerdämpad sida” 
påverka prioriteringen. 
 

Handlingsplanen ska också ange vilken typ av åtgärd(er) som är möjlig 
att genomföra och som ska prioriteras på de platser som identifierats 
så som hastighetssänkning i kombination med fysiska hastighets-
dämpande åtgärder, tyst asfaltsbeläggning, skärm, vall eller fönster-
åtgärder samt när åtgärderna är planerade att genomföras. Eftersom 
skärmar inte alltid lämpar sig för stadsmiljö, då de kräver plats och ofta 
endast ger god effekt på de nedre våningsplanen, kommer skärmande 
lösningar inte alltid vara möjliga att genomföra. I trånga miljöer kan 
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fönsteråtgärder därför vara den enda lösningen. (Göteborgs Stad 
2014:20) 

 
De åtgärder som föreslås kan liknas med exemplet Malmö stad (2013). Detta då 
det verkar finnas tre kategorier för hantering av ljud: vid källan genom 
hastighetssänkning, tyst asfaltsbeläggning, ljudets utbredning hanteras med 
skärmar och vallar samt hos mottagaren genom att använda sig av fönsteråtgärder. 
Vidare tycks Göteborgs Stad (2014) även där bostaden är det sammanhang som 
hanteras betona vikten av rumslig kontext vid val av åtgärd för buller. För 
bostadens utomhusmiljö verkar endast ett av de studerade exemplen föreslå 
åtgärder, vilket är Göteborgs stad (2014):  
 

Stadens arbete med tysta sidor i befintliga miljöer ska inriktas på att 
förbättra ljudmiljön vid bostäder som är utsatta för höga ljudnivåer på 
bostadens trafiksida. Syftet med åtgärden är att komma tillrätta med de 
bullerproblem som finns på innergårdar, det vill säga den sida av 
bostaden som ska vara den tysta eller ljuddämpade sidan. Detta genom 
att reducera ljudnivån på innergårdarna och även genom tillsyn 
säkerställa att fastighetsägarnas egenkontroll förhindrar höga 
ljudnivåer från tillkommande installationer. (Göteborgs Stad 
2014:22) 

 
Ytterligare en åtgärd som kan kopplas till boendemiljön är tyst sida vilket hanterar 
bostadens utomhusmiljö. Åtgärden framstår att fungera som kompensation för 
bostadens mer bullerutsatta sida. Målet med åtgärden tycks vara att reducera 
ljudnivån på den minst bullerutsatta fasaden. 
 
UTOMHUSMILJÖN HOS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 
 

Den mest effektiva åtgärden för att förbättra ljudmiljön är uppförande 
av bullerskärmar, även om andra åtgärder som sänkt hastighet, 
trafikstyrningar och tystare beläggning kan vara möjliga. Ett annat 
alternativ kan vara omlokalisering av förskolor till platser där 
ljudmiljön är bättre. En grov inventering visar att ungefär 11 000 
löpmeter skärm behövs för att klara riktvärdet vid de totalt 95 
förskolor och grundskolor med för höga ljudnivåer utomhus. (Malmö 
stad 2013:23) 

 
Hantering av ljud i samband med förskolor och skolor framstår att på många 
sätt likna den av inomhusmiljö för bostadsändamål, då åtgärder ska reducera 
ljudnivån. En åtgärd som inte tycks förekomma i andra sammanhang är förslag 
på att omlokalisera förskolor till platser med lägre bullernivåer. Denna åtgärd 
förefaller tillhöra åtgärdskategorin för hantering av ljud hos mottagaren då det är 
endast hos mottagaren ljudnivån ändras. Något som tycks återkommande är att 
effektiviteten i åtgärder verkar även vara en viktig faktor för valet av åtgärd. 
 

Innan ett slutligt beslut om åtgärd tas för varje enskild plats ska 
samtliga möjliga åtgärder övervägas. Detta innebär att förutom 
byggande av bullerskärm ska även trafikreglerande åtgärder och 
omlokalisering övervägas. Lokaliseringen kan vara olämplig även ur 
luftkvalitetssynpunkt och därför måste varje enskild förskola granskas 
innan bullerskyddsåtgärd planeras. (Göteborgs Stad 2014:19) 
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I båda exemplen verkar kontexten vara avgörande för valet av åtgärd. Åtgärder 
tycks vara att hantera ljudet vid källan, hindra ljudets utbredning genom 
bullerskärmar eller reducera ljudnivån hos mottagaren. Reducering av ljud hos 
mottagaren framstår även i exemplet Göteborgs Stad (2014) innebära att flytta 
verksamheten. 
 

10 av de 18 utpekade förskolorna (17 gårdar) bör högprioriteras för 
åtgärd då de har så pass höga bullernivåer att de med marginal 
överskrider miljökvalitetsmålet. Resterande åtta förskolor är något 
lägre prioriterade men överskrider sannolikt nivåerna i miljömålet. 
(Göteborgs Stad 2014:19) 

 
Vid förskolor och skolor framstår ljudnivå främst vara avgörande för 
prioriteringen av åtgärder. Vidare kan tolkas att åtgärder syftar att reducera 
ljudnivån till att underskrida de riktvärden som är satta i Göteborgs Stads (2014) 
miljömål. 
 
Avslutningsvis framstår olika rumsliga kontexter redovisa flertalet varierade 
åtgärder. För åtgärder på ett generellt plan verkar de flesta reducera störning genom 
att minska eller skydda från ljudnivå. Det förefaller även finnas åtgärder som 
stärker ljud som önskas. Vidare verkar vissa rumsliga kontexter att prioriteras 
före andra. Åtgärdskategorier som identifierats är: orsak, vid källan och hos 
mottagaren 
 
För parker och rekreationsområden framstår åtgärder som stärker uppskattade 
ljud på platsen vara vad som efterfrågas. Detta tycks innebära att reducera 
ljudnivå eller med andra sätt stärka uppskattade ljud. För dessa åtgärder 
efterfrågas kreativitet och innovation, därmed kan åtgärder på dessa platser 
tillhöra åtgärdskategorin förbättring, vilket syftar till att stärka uppskattade ljud. I 
denna rumsliga kontext verkar även reducering av ljud ha syfte att minska ljudets 
hälsofarliga aspekter. Dessa platser förfaller fungera som kompensation för andra 
mer bullerutsatta platser. 
 
För bostaden förefaller åtgärder hantera ljudnivåer. Prioritering av åtgärder verkar 
i båda exemplen vara hur höga ljudnivåerna är och mängd människor som 
påverkas. Hänsyn tycks främst vara till bostadens inomhusmiljö. Åtgärder för ljud 
framstår att kunna kategoriseras till: vid källan, utbredning och hos mottagaren. 
Hantering av bostadens utomhusmiljö verkar endast hanteras i Göteborgs Stad 
(2014) i form av tyst sida vilket förefaller att tillhöra åtgärdskategorin 
kompensation då åtgärden ämnar att kompensera för hög ljudnivå för bostadens 
mest bullerutsatta sida. 
 
Åtgärder hos förskolor och skolor verkar innebära att reducera eller skydda 
mottagaren från höga ljudnivåer. Prioritering av åtgärder tycks vara för platser där 
ljudnivån är hög samt att valet av åtgärd verkar även påverkas av platsens kontext. 
Vidare förefaller åtgärdskategorierna vid källan, utbredning och hos mottagaren vara 
rådande i denna rumsliga kontext. 
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Diskussion  
I diskussionen besvaras problemformuleringens två frågeställningar enskilt.  

Vilka föreställningar om ljud kan identifieras i de 
studerade fallen? 
De två teoretiska fälten soundscape och environmental noise representerar 
skilda föreställningar om ljud. Inom Soundscape hanteras främst det upp-
skattade ljudet. Grunden till det teoretiska fältet är människan uppfattning av 
den akustiska miljön vilket påverkas av rumslig- och social kontext. För 
environmental noise är utgångspunkten i ljudets negativa effekter på hälsan, 
främst med hänsyn till ljudets mätbarhet.  
 
Av det studerade materialet framträder föreställningar om ljud variera. Detta 
redovisas genom tre kategorier: Uppfattningar om ljud, Rumslig kontext för 
övergripande mål och konkreta mål.  
 
Uppfattningar om ljud 
Ljudlandskap förefaller inte att vara ett etablerat begrepp hos något av de 
studerade exemplen. Detta då begreppet endast förekommer en gång i 
Göteborgs Stad (2014). Vidare tycks medvetenheten om det teoretiska fältet vara 
låg men att det i Göteborgs Stad (2014) finns en strävan att skaffa sig mer 
kunskap om ljudlandskap för att i framtiden kunna använda sig av uppskattade 
ljud i stadsplaneringen. Denna beskrivning framstår vara vad soundscape 
förespråkar, dock förefaller det finnas brist på kunskap om ämnet och tycks inte 
vara något som exemplen själva säger sig använda sig av. Därmed verkar 
soundscape inte vara något som exemplen i nuläget arbetar med. 
 
Omgivningsbuller förefaller vara ett väletablerat begrepp som kan innebära 
hälsorisker, vilket tycks härstamma från trafik. Vidare verkar begreppet 
omgivningsbuller vara starkt kopplat till EU-direktivet 2002/49/EG och 
Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675) då det begreppet i båda 
exemplen främst återfanns i samband med dessa. Detta tyder på att inom 
styrande EU-direktivet 2002/49/EG och Förordning om omgivningsbuller 
(SFS 2004:675) är omgivningsbuller den viktigaste anledningen till att genomföra 
“Åtgärdsprogram mot buller”. Detta tyder på att det de föreställningar om ljud 
som representeras inom environmental noise verkar vara vad som främst är det 
rådande teoretiska fältet. Detta tycks överensstämma med vad Brown (2010) har 
identifierat inom EU-direktivet 2002/49/EG. Brown (2010:494) menar att inom 
EU-direktivet är det teoretiska fältet environmental noise mest framträdande. 
Vidare verkar de studerade exemplen välja att använda sig av begreppet buller 
istället för omgivningsbuller. Omgivningsbuller är starkt förknippat med risk för 
hälsa och trafikbuller. Det kan därmed finnas fördelar att istället använda sig av 
begreppet buller, vilket definieras som oönskat ljud oberoende ljudkälla och 
kontext. Vilket ger möjlighet till större variation i begreppets innebörd. 
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Rumslig kontext för övergripande mål 
En annan avgörande aspekt för att identifiera föreställningar om ljud är den 
rumsliga kontexten. De rumsliga kontexter som berörs är: staden, parker och 
rekreationsområden, bostadens inomhus- och utomhusmiljö och utomhusmiljöer hos förskolor 
samt skolor. För dessa platser framgår skillnader i vilken akustisk miljö som 
önskas. 
 
Målet för den akustiska miljön i staden hos Malmö stad (2013) framgår att 
innebära frihet från buller. Vid en första anblick kan detta tolkas vara att främst 
negativa och skadliga effekter av buller ska reduceras. Malmö stad (2013) 
hänvisar vidare till miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö för att beskriva god 
ljudmiljö. Efter att studerat miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö nyanseras 
denna tolkning. Målet är att inte utsättas för hälsoskadliga risker men även att 
bidra med sådant som upplevelser av skönhet och trivsel. I Göteborgs Stad 
(2014) förefaller målet för den akustiska miljön vara att ha tillgång till platser där 
den akustiska miljön domineras av de ljud som uppskattas. Att ljudets negativa 
hälsoeffekter framstår även i Göteborgs Stad (2013) vara en viktig faktor för att 
skapa god ljudmiljö. Därmed verkar båda exemplen påvisar att målet för den 
akustiska miljön i staden innebär reducering av bullrets störande och hälsofarliga 
effekter i kombination med att främja de ljud som uppskattas. Vilket visar att 
delar av båda de teoretiska inriktningarna soundscape och environmental noise 
representeras. Målet för stadens akustiska miljön framstår därmed att kombinera 
de två teoretiska fälten genom att gå ett steg längre än att endast hantera problem 
och risker, detta för att skapa eller bevara det som uppskattas av människan. 
Detta förefaller vara vad Brown (2010:499) efterfrågar när han beskriver att de 
två teoretiska fälten soundscape och environmental noise ska komplimentera 
varandra. Då Brown (2010) menar att integrering mellan de teoretiska fälten kan 
bidra med nya verktyg för hantering av den akustiska miljön och skapa en mer 
nyanserad tolkning av ljudets värden. 
 
Något som ytterligare formar målet för den akustiska miljö verkar att betydelsen 
av god ljudmiljö varierar beroende på olika rumsliga kontexter i staden. I Malmö 
stad (2013) pekas parker och rekreationsområden ut som platser där god ljudmiljö 
är särskilt viktigt. Här är det främst en akustisk miljö där ljud som uppskattas ska 
dominera. Detta indikerar att Malmö stad (2013) anser att på platser där god 
ljudmiljö är särskilt viktig är utgångspunkten främst i det ljud som uppskattas och 
i andrahand det oönskade ljudet. Vidare kan tolkas att god ljudmiljö på dessa 
platser fungerar som kompensation för bullerdrabbade bostäder. Även i 
Göteborgs Stad (2013) framstår ljudets goda kvalitéer vara dominerande för att 
forma god ljudmiljö i den rumsliga kontexten av parker och rekreationsområden.  
 
Detta tyder på att i den rumsliga kontexten av parker, rekreationsområden är det 
uppskattade ljud och kvalitéer som tillhör platsen som ska stärkas. Därmed är 
det teoretiska fältet soundscape mest framträdande i sammanhanget. För parker 
och rekreationsområden är förväntningarna på ljudets kvalitéer högre vilket 
kräver extra ansträngning för att skapa uppskattade akustiska miljöer. På dessa 
platser tycks upplevelsen av tysthet vara en viktig faktor för den akustiska miljön. 
Detta överensstämmer med Brown (2010:497) som har identifierat att platser 
som pekas ut som tysta i enlighet med EU-direktivet 2002/49/EG kan anses 
tillhöra det teoretiska fältet soundscape. Vidare menar Brown (2010) att 
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ljudkvalitén tysthet inte kan beskrivas utifrån endast ljudnivå, då det är främst 
upplevelsen av tysthet som avgör. Även i rumsliga kontexten av parker och 
rekreationsområden återfinns riktvärden för ljudnivå, dock är det oönskat ljud 
som ska reduceras i syfte att låta uppskattat ljud dominera. Detta förefaller vara 
vad Brown & Muhar (2004:838) menar med att det är inom soundscape möjligt 
att reducera oönskat ljud, däremot ska detta ske för att försäkra sig om att önskat 
ljud maskerar det oönskade ljudet.  
 
För utomhusmiljöer vid bostaden tycks målet inte vara lika tydligt formulerat. I 
Göteborgs Stad (2014) framstår tysthet och uppskattade ljud som viktiga 
kvalitéer. Det finns även indikationer att det är minskning av ljudet negativa 
hälsopåverkan som påverkar möjligheten att skapa god ljudmiljö. Därmed tycks 
båda teoretiska fälten soundscape och environmental noise var närvarande i 
denna rumsliga kontext.  
 
För bostadens inomhusmiljö och utomhusmiljön hos förskolor samt skolor 
framstår environmental noise vara som mest framträdande. Detta då målet för 
bostadens inomhusmiljö verkar i båda exemplen innebära reducering av ljudets 
störande och hälsofarliga effekter. Vilket även kan liknas med förskolor och 
skolor då Malmö stad (2013) menar att barn och ungdomar anses påverkas mer 
negativ av bullriga miljöer än vuxna. Därmed förefaller ljudets hälsofarliga 
effekter även i utomhusmiljöer hos förskolor och skolor vara den främsta 
anledningen för att skapa god ljudmiljö.  
 
I båda exemplen framstår förtätning och ökad trafik leda till ökat buller i staden. 
Därmed verkar stadens tillväxt och förtätning inte vara förenligt med att uppnå 
målet för vad som i det studerade materialet beskrivs som god ljudmiljö. Att skapa 
god ljudmiljö är därmed inte det främsta målet för staden. Den akustiska miljön 
kan istället tolkas vara en olägenhet att hantera för stadens utveckling, då 
förtätning även i fortsättningen ska tillämpas. Detta tycks likna föreställningen 
om ljud som det teoretiska fältet environmental noise innehar då ljud framställs 
i sammanhanget som negativt. Vidare bör nämnas att förtätning innebär ökat 
buller inte tycks överensstämma med Salomons & Berghauser (2012) slutsatser 
av ljud i urbana miljöer. Enligt Salomons & Berghauser (2012:15) innebär 
förtätning inte nödvändigtvis ökat buller då fler har möjlighet att gå, cykla eller 
färdas med kollektivtrafiken. 
 
Vidare förefaller det teoretiska fältet environmental noise vara möjligt att 
identifiera i olika omfattning hos alla utpekade rumsliga kontexter. Detta då det 
likt Göteborgs Stad (2014) beskriver att målet med åtgärdsprogrammet är att 
minska omgivningsbullrets negativa effekter på hälsan. Därmed ses risk-
hantering som en förutsättning genom att reducera störande och hälsofarliga 
ljud. Här finns likheter med Brown (2010:498f) som menar att det alltid finns ett 
ansvar att hantera hälsorisker. Trots detta framstår olika rumsliga kontexter i 
staden ha olika innebörd av god ljudmiljö, där vissa främst har målet att stärka 
uppskattade ljud medan andra har att minska störande och hälsofarligt buller.  
 
I exemplet Göteborgs Stad (2014) beskrivs att målet god ljudmiljö tillkom under 
arbetets gång och att syftet även har varit att hantera bullerproblematiken. Detta 
antyder att god ljudmiljö initialt inte var ett naturligt inslag i arbetet utan var något 
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som efterkonstruerats. Det kan därmed tolkas att målet hos Göteborgs Stad 
(2014) från första början var att enbart hantera buller likt det teoretiska fältet 
environmental noise.. 
 
Det bör även nämnas att endast vissa rumsliga kontexter i staden pekas ut för 
att skapa god ljudmiljö. Utpekade platser verkar vara tydligt avgränsade. Detta 
gäller även utomhusmiljöer, trots att dessa rumsligheter kan vara svåra att 
avgränsa. En rumslig kontext som inte utpekas är gatumiljöer vilket har 
överskådlig risk att uppnå höga ljudnivåer och kan påverka en stor mängd 
människor. Därmed anses den akustiska miljön inte vara lika viktig på alla platser 
i staden. Bostadens inomhusmiljö tycks vara vad som främst prioriteras vilket 
överensstämmer med Brown & Muhar (2004:829), som menar att inom 
teoretiska fältet environmental noise hanteras inte buller i gatumiljön, syftet är 
istället främst att reducera det oönskade ljudet i inomhusmiljöer för 
bostadsändamål. 
 
Konkreta mål 
I båda exemplen framstår ljudnivå vara bästa sättet att konkret beskriva 
tillståndet av den akustiska miljön. Dock antyder Malmö stad (2013) att god 
ljudmiljö inte uppfylls när riktvärden för ljudnivå underskrids, men att den 
akustiska miljön blivit bättre. Lägre ljudnivåer kan därmed tolkas leda till mindre 
buller, minskade hälsorisker och kan avsiktligt eller oavsiktligt leda till mer 
utrymme för uppskattat ljud. Det kan även tyda på att det finns svårigheter att 
konkret beskriva hur uppskattade ljud kan stärkas, med undantag för att 
underskrida riktvärden för ljudnivå. I sammanhanget likställs dock ljud med 
buller då endast ljudnivåer är vad som främst anses vara relevant. Teoretiska 
fältet soundscape motsätter sig att ljudets kvalitéer kan beskrivas genom ljudets 
fysiska kvantifierbara värden och kan därmed inte återfinnas i materialet när 
målet för den akustiska miljön ska konkretiseras.   
 
De båda fallen redovisar ett antal rumsliga kontexter och riktvärden för ljudnivå 
för respektive plats. Därmed verkar det även när målet ska konkretiseras inte 
finnas ett mål att skapa goda akustiska miljöer på alla platser i staden. Målet för 
den akustiska miljön är i detta sammanhang att reducera ljudnivåer så att de 
underskrider uppsatta riktvärden. Därmed är det teoretiska fältet environmental 
noise det som identifieras som rådande för konkretisering av målbilden för 
akustiska miljön då utgångpunkten ligger i det oönskade ljudet. Att underskrida 
riktvärden och minska buller förefaller därmed vara det primära målet för den 
akustiska miljön. Denna beskrivning av den akustiska miljön som endast 
hanterar oönskat ljud kan liknas med Öhrström et al (2006:57f) som menar att 
när ljudnivån underskrider riktvärden för vad som anses vara hälsofarligt eller 
störande skapas goda akustiska miljöer. 

Hur påverkar föreställningarna om ljud valet av 
åtgärder?  
Inledningsvis kan nämnas att Malmö stad (2013) förefaller redovisa att 
vissa  generella åtgärder ämnar att förbättra ljudkvalitén men alla kan tolkas 
innebära reducering av ljudnivå.  Göteborgs Stad (2014) framhäver att den 
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rumsliga kontexten alltid vara avgörande för val av åtgärd. I Malmö stad 
(2013)  är främst vissa specifika platser där den rumsliga kontexten förefaller 
vara högst avgörande. Vidare tycks Malmö stad (2013) inte prioritera ljudkvalité, 
ljudets hälsorisker i forma av ljudnivå verkar vara vad som främst prioriteras. 
 
De åtgärder som har identifierats för hantering av ljud kan kategoriseras till: 
orsak, vid källan, utbredning, hos mottagaren, kompensation och förbättring. Åtgärder kan 
tydligt kopplas samman med vissa specifika rumsliga kontexter. Vilket leder till 
ett tydligt sammanband mellan åtgärd och det teoretiska fält som är rådande på 
platsen. 
 
De åtgärdskategorier som förknippas med det teoretiska fältet soundscape är: 
kompensation och förbättring. För dessa kan endast en praktisk åtgärd identifieras 
hos exemplet Göteborgs Stad (2014) utomhusmiljö i närhet till bostad, vilket 
tillhör åtgärdskategorin kompensation och benämns tyst sida. För övriga åtgärder 
som tillhör åtgärdskategorierna kompensation och förbättring föreslås i båda 
exemplen endast lösningar som innovativa, kreativa och är beroende av platsens 
kontext. Detta indikerar på att det tycks vara svårt att föreslå praktiska lösningar 
för dessa åtgärdskategorier. Båda åtgärdskategorierna innebär att stärka de ljud 
som uppskattas i den rumsliga kontexten. Det finns skillnader mellan 
åtgärdskategorierna. Förbättring har endast innebörden att främja uppskattade 
ljud. Kompensation i andra hand innebär att människor kan utsättas för oönskat 
ljud med höga ljudnivåer men kompenseras för detta genom att stärka och ge 
tillgång till uppskattade akustiska miljöer. Här bör dock noteras att akustiska 
miljöns status som god eller ohälsosam ofta beskrivs endast i förhållande till 
ljudnivåer. Raimbault & Dubois (2005:346) menar att minska ljudnivåer innebär 
inte nödvändigtvis att det ljud som uppskattas främjas. Därmed skapar inte 
denna åtgärdskategori automatiskt uppskattade akustiska miljöer om hänsyn 
endast tas till ljudnivåer. Åtgärdskategori kan därmed återfinnas inom båda de 
teoretiska fälten soundscape och environmental noise. Platser där dessa åtgärder 
föreslås är parker och rekreationsområden och som tidigare nämnt 
utomhusmiljö i närhet till bostaden, vilket är rumsliga kontexter där det 
teoretiska fältet soundscape är rådande. I dessa rumsliga kontexter påträffas även 
åtgärdskategorierna vid källan och utbredning. Detta på grund av att dessa åtgärder 
kan kombineras med andra inom det teoretiska fältet soundscape för att stärka 
det uppskattade ljudet. Det bör även nämnas att det alltid tycks finnas ett ansvar 
att hantera hälsorisker och därmed reducera och skydda från oönskat ljud.  
 
Ytterligare en åtgärdskategori som har identifierats är orsak. Denna återfinns 
endast i exemplet Göteborgs Stad (2014) där källan och orsaken till bullret ska 
elimineras eller minskas. Här bör nämnas att inga praktiska åtgärder föreslås. 
Detta kan bero på att orsaken till ökat buller beskrivs i båda de studerade 
exemplen vara stadens tillväxt, förtätning och ökad trafik, vilket även föreslås 
framöver för stadens fortsatta utveckling i båda exemplen. Denna åtgärd kan 
inte tydligt knytas till någon av de teoretiska fälten soundscape och 
environmental noise då det inte heller är möjlig att koppla till en rumslig kontext. 
Enligt Brown (2010:494) kan ljud reduceras inom det teoretiska fältet 
environmental noise på tre olika sätt: hos källan, dess utbredning eller hos mottagaren. 
Därmed kan soundscape förefalla vara det teoretiska fält som är rådande över 



34

denna åtgärdskategori men det är inte möjligt verifiera om så är fallet på grund 
av brist på underlag.  
 
För de platser där det teoretiska fältet environmental noise är mest framträdande 
kan tre kategorier för åtgärder identifieras: vid källa, hos mottagaren och utbredning. 
Dessa åtgärdskategorier tycks överensstämma med hur Brown (2010:494) 
beskriver åtgärder inom det teoretiska fältet environmental noise. Detta innebär 
att ljudnivån ska reduceras vid källan till ljudet, hindra ljudets utbredning eller 
hos mottagaren. Hanteringen av ljud likt dessa åtgärder har endast i syfte att 
skydda mottagare eller reducera ljudnivåer och därmed minska ljudets negativa 
effekter på hälsan. För dessa åtgärder förekommer flertalet praktiska åtgärder 
därmed verkar dessa åtgärdskategorier vara mer förekommande åtgärder i 
praktiken. Alla tre åtgärdskategorierna förekommer i de två rumsliga 
kontexterna bostadens inomhusmiljö och utomhusmiljön hos förskolor och 
skolor. Då det teoretiska fältet environmental noise förefaller vara rådande 
verkar andra åtgärder som även kan innefatta andra positiva effekter utöver 
reducering av ljudnivå inte relevanta.  

Slutsats 
Slutligen förefaller de föreställningar om ljud från de teoretiska fälten sound-
scape och environmental noise vara möjliga att identifiera i båda de studerade 
exemplen. Dock verkar det vara skillnad på vad som i teorin önskas och vad som 
föreslås i praktiken. 
 
Soundscape förekommer främst när abstraktionsnivån är hög. Där tycks det 
finnas utrymme för kreativitet och det uppskattade ljudet i de visioner som 
föreslås för stadens akustiska miljöer. När detta ska konkretiseras verkar 
svårigheter finnas i form av okunskap att konkret formulera mål för uppskattade 
ljud. Vidare framstår soundscape vara en lyx verkligheten inte har råd med. 
Undantag från detta är i rumsliga kontexter som parker och rekreationsområden 
där åtgärder kan gynna många människor vilket är en förutsättning för 
genomförande av åtgärder som stärker uppskattade ljud. Vidare framstår 
soundscape delvis kunna identifieras i bostadens utomhusmiljö i form av “tyst 
sida” vilket kan ses som kompensation för höga ljudnivåer vid bostadens mest 
bullerutsatta fasad. Stadens parker och rekreationsområden kan även ses som 
kompensation för de platser i staden där den akustiska miljön anses var ohälsosam. 
Det förefaller finnas svårigheter att föreslå praktiska lösningar inom soundscape 
då det finns brist på kunskap om ämnet och lösningar ska baseras på platsen 
kontext. 
 
Det teoretiska fältet environmental noise förefaller vara närvarande i alla 
rumsliga kontexter och abstraktionsnivåer som pekats ut för att skapa god 
ljudmiljö i staden. Detta då kommunerna alltid har ett ansvar att hantera och 
prioritera hälsorisker. Environmental noise förefaller tydligast i bostadens 
inomhusmiljö och utomhusmiljö hos förskolor samt skolor. Åtgärder inom detta 
teoretiska fältet reducerar eller skyddar från höga ljudnivåer genom åtgärder vid 
källan, hindra ljudets utbredning eller hos mottagaren. Praktiska åtgärder tycks inom 
environmental noise vara enkelt att föreslå och förefaller vara välbeprövade.  
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Avslutningsvis kan sägas att då inget av de studerade exemplen identifierar att 
de i dagsläget använder sig av ljudlandskap i planeringen, förefaller soundscape 
inte göra sig gällande i praktiken utan förekommer endast i teorin. Inom ramen 
för detta arbete har det inte ingått att studera vilka praktiska åtgärder som har 
genomförts i praktiken. Detta skulle dock vara intressant att undersöka i ett 
framtida arbete. 
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