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The purpose of the thesis is to investigate how sound creates distinct, cognitive and spatial
entities, sound spaces, and to find out how sound spaces constitute forms of human interaction.
A further aim is to establish concepts used when studying sound spaces, thus contributing to a
Swedish terminology for describing and analysing sound and sound spaces. 

The analysis follows a hermeneutic spiral, alternating between inductive and deductive
methodology, between the individual and the general. Conclusions are transferred from Istanbul
to a broader level; to people in general.

Forms of representation are developed by composing an exposition of pictures, maps, graphs,
notes and links to acoustic files, alongside the written account. The study is based on well-
established music and acoustic terminology. Terms that are used in the thesis are explained
in information boxes. Altogether, this constitutes an attempt to build a comprehensive cultural
analytical vocabulary to describe in text what a sound space sounds like.

The study shows how sound has much to tell about the lived life in a large city, here
represented by sound spaces in Istanbul. Sound is greatly significant in people’s lives. Sound
spaces can be regarded as arenas for communication between people and are included in a world
of sound containing interaction and crucial information.

By investigating and bringing attention to spaces of sound that are shaped by their users in
such places as urban environments, insights are won concerning the significance of everyday
life in the city environment. With emphasis on the importance of sound, the interconnection
between the subjective and the objective world of sounds is studied, contributing to enhance the
understanding of how the world functions through sounds. The sound spaces of Istanbul are the
sounds of a metropolis, which means that the study not only portrays and analyses sound spaces
in general, but stresses metropolis sound spaces, and conditions for listening, being heard and
communicating in large cities.  The study contributes to bringing attention to and clarifying the
knowledge that can be extracted by recognising the value of sound and listening in the research
of cultural studies.
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Förord 

Jag minns en förmiddag i oktober för många år sedan nu. Jag jobbade vid 
intendenturen i Engelska parken och hade sökt en doktorandtjänst. Jag öns-
kade så innerligt att jag skulle bli den utvalda och kollade min inkorg flera 
gånger varje dag. Plötsligt hade det skickats ett mejl till mig med ämnet 
”doktorandplatser klara”. Jag vågade knappt öppna men gjorde det ändå. Där 
stod att jag blivit antagen. Hjärtat hoppade extra slag, jag flög upp från kon-
torsstolen, stängde receptionen och rusade ut. Jag sprang nog ett helt varv 
runt Engelska parken och strålade av glädje. Jag ringde till mamma och 
pappa och till Ercan. De blev lika glada som jag. Min dröm om att få forska 
hade gått i uppfyllelse. Länge levde jag i detta drömska tillstånd av lycka 
över att få göra det jag önskade allra mest och de första åren som doktorand 
flöt på snabbt och friktionsfritt. Jag levde mina bästa år. Två fina barn födde 
jag. Sedermera kom förstås vedermödor och uppförsbackar och allt annat 
som hör livet till men jag hittade tillbaks till glädjen med att forska och det 
är jag tacksam för. När jag var liten hämtade pappa en affisch från sitt jobb 
som sattes upp i vår sommarstuga i Örkälla. På affischen fanns en katt som 
stod med ett paraply och såg glad ut. ”Efter regn kommer solsken” stod det 
på den. Denna till synes enkla livsfilosofi verkar stämma ganska bra.  

Det finns många jag vill tacka.  

Redan under min tid som grundstudent i etnologi uppmuntrade Gösta Arvast-
son mig att utveckla mitt intresse för ljud. Det var sedermera Gösta som blev 
min huvudhandledare de första åren, fram till han gick i pension. Stort tack 
Gösta för ditt stora engagemang, alla spännande, inspirerande och intellektu-
ella samtal. Tack för att du alltid trott på mig, stöttat och peppat mig.  

Samtidigt med Gösta stod Oscar Pripp som biträdande handledare, vilket han 
fortsatt med fram till slutet. Tack Oscar för allt ditt stöd i såväl medgång som 
motgång, för ditt tålamod och dina skarpsynta genomläsningar. 

Till Ella Johansson som tog sig an huvudhandledarskapet under en över-
gångsperiod: tack för de genomläsningar du hann göra och det engagemang 
du visat mitt projekt genom åren. 
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När Uppsala universitet gick ihop med högskolan Gotland fick vi en till pro-
fessor knuten till vår institution, Owe Ronström. Med en gedigen kunskap 
om ljud och musik var han som gjord för att handleda mitt projekt. Tack för 
att du tog dig an mitt projekt som huvudhandledare Owe! Det är svårt att ens 
förklara vilken betydelse du haft för mitt avhandlingsskrivande. Med ett 
aldrig sinande tålamod läste du textavsnitt efter textavsnitt och vi bollade 
idéer fram och tillbaka. Med en häpnadsväckande skarpsynt blick för pro-
jektet hjälpte du mig att utveckla mina idéer till något konkret samtidigt som 
du med en sprudlande energi och glädje för forskningen inspirerade mig till 
att jobba vidare även i svåra stunder. Jag hoppas på vidare samarbete i fram-
tiden. 

Tack också till alla arbetskamrater vid Institutionen för kulturantropologi 
och etnologi för inspirerande möten, fikastunder och samtal genom åren.  

Ett speciellt tack vill jag rikta till Annie Woube, min följeslagare sedan 
första dagen och som har kommit att bli en riktigt god vän. Tack för att du 
lyssnar och förstår, uppmuntrar och har nära till såväl skratt som gråt. Tack 
för alla fina arbetstillfällen vi haft tillsammans, som den oförglömliga ar-
betsveckan på Fårö och alla de konferenser och resor vi hunnit med. Hoppas 
det blir många fler!  

Till slutseminariet agerade Sverker Hyltén-Cavallius opponent. Stort tack för 
det fina intresse du visade mitt projekt, för din konstruktiva kritik med ovär-
derliga kommentarer som hjälpte mig att utveckla texten. En ordentlig ge-
nomläsning inför slutseminariet gjorde även Birgitta Meurling, Annie 
Woube och Paul Agnidakis. Tack för det! 

Språkgranskningen är utförd av Magdalena Tellenbach och Judith Crawford 
stod för den engelska översättningen. Er vill jag också tacka. 

Tack till Björn Carlsson som med stort intresse bistod med expertiskunskap 
om ljudgrafer och ljudinspelningar. Tack för din gästvänlighet när du bjöd 
hem mig och Owe på fika! 

Tack till Frans Mossberg för lånet av Galatabrons ljudfil. 

Tack till Don Ihde för dina värdefulla kommentarer och genomläsningar av 
de fenomenologiska delarna av avhandlingen. Tack också för att du, hela 
vägen från USA, kom för att besöka min institution och engagerade dig i att 
diskutera min forskning. 
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Ett stort tack vill jag även rikta till det svenska forskningsinstitutet i Istanbul 
där drömmarna om forskning en gång tog sin början. Tack till de dåvarande 
direktörerna vid mina olika vistelser, Karin Ådahl (2003–2008) och Elisa-
beth Özdalga (2009–2011), för all uppmuntran och det stöd ni gett min 
forskning och för att jag fick chansen att arbeta med mitt projekt som stipen-
diat hos er. Tack också till Helin, Birgitta och Hawa för att ni fick oss att 
känna oss som hemma på SRII. Arkeologen Kristina-Josephson Hesse var 
stipendiat samtidigt som jag och vi har följt varandra genom åren, i redakt-
ionskommittén för Dragomanen, i forskarkollegiet för SRII och som vänner 
och korridorskompisar. Tack för att du alltid uppmuntrat mig att skriva klart 
Kristina! 

Stort tack till Gästrike Hälsinge nation som genom Göransson-Sandvikens 
forskarstipendium finansierade min forskarutbildning de sista två åren. 

Tack också till Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet för bidrag till 
tryckningen samt resebidrag, Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur för resebidrag, Letterstedts resestipendier, Forskningsnoden Den 
goda staden för resebidrag, Ingmar-Bergmangårdarna på Fårö för tillfälle till 
skrivarveckor.  

Slutligen till familjen, mitt varmaste tack. Mamma och pappa som alltid tror 
på mig, är stolta och tycker om mig för den jag är och som med genuint in-
tresse följt min väg till disputation. Tack för att ni hjälpt till med allt ni kun-
nat genom åren för att jag skulle lyckas ro i land detta.  

Pappa, jag vet att du ser mig från himlen. Titta lite extra noga under disputat-
ionsakten och se till att vara närvarande på festen.   

Till min Ercan som stöttar mig i allt och som är kärleken i mitt liv. Tack för 
alla äventyr och ditt goda sällskap på fältarbetet i Istanbul, din värdefulla 
hjälp med tolkning och gaturopsinspelningar, för alla promenader mil efter 
mil, för alla testunder på gatan, för alla goda skratt och varma kramar. Och 
till mina fina solstrålar Aron och Arvid: tack för att ni finns och för att ni sett 
till att jag efter en arbetsdag fått landa i ett hem fullt av glädje och livfullhet 
utan att ta jobbet med hem. Nu är mamma klar med boken! 

 

Karin Eriksson-Aras 
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Inledning 

Det hörs snabba steg i trappan. Tangenterna på datorn smattrar och utanför 
byggs det hus med ett ihärdigt bankande. Det gnisslar från en gammal skott-
kärra, svaga människoröster hörs från kontoret intill, fläkten på datorn su-
sar svagt. En turkisk kvinnoröst och ett kvastsopande ljud ackompanjeras av 
Tyska skolans ringsignal. Jag sitter i biblioteket vid det svenska forsknings-
institutet i Istanbul. Utanför grindarna öppnar sig staden med dess olika 
ljudrum. Nedför backen från Beyoğlu traskar människor dag ut och dag in, 
många på väg till Eminönü, en plats där det sällan är glest eller folktomt. 
Här hörs bilar som tutar och gasar, fiskmåsars gälla läten, mumlande män-
niskoröster, tjutande båtvisslor, fotsteg och gatuförsäljares utrop.  

Istanbul är den enda metropolen i världen som sträcker sig över två konti-
nenter. Det är en global storstad, vilket innebär att det är en stad som är geo-
grafiskt strategiskt placerad och utgör en viktig del av den globala ekono-
min. Istanbul är den största staden i Turkiet med över 15 miljoner invånare 
och det är där Turkiets kulturella och finansiella center finns. Den större 
delen av invånarna bor i förorter, långt från själva stadskärnan. 

Idag är storstäder i allmänhet intensivt fyllda av ljud. Ljud och ljudmiljöers 
förändring påverkar människors vardagsliv. Samtidigt är forskningsfältet 
kring ljud internationellt och nationellt till stora delar outforskat. Detta inne-
bär att det behövs nya undersökningar och analysmetoder, exempelvis för 
hur människor påverkas kulturellt vid förändring av ljudmiljöer. Hur kan 
urbana ljudmiljöer utforskas och med vilka analysmetoder? Vilka innebörder 
har ljud i en miljö som är överfylld av ljud och på vilket sätt får ljud männi-
skor att uppfatta sin omvärld och interagera med varandra? Vi möter inte 
bara varandra med blicken för att läsa den andres avsikt. Kommunikation 
sker på många plan, genom olika former av uttryck och gester och där utgör 
ljuden en viktig dimension som jag vill lyfta fram.  
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Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att undersöka hur ljud bildar distinkta, kognitiva och 
spatiala enheter, ljudrum; hur ljudrum konstituerar former av mänsklig inter-
aktion; samt att begreppsliggöra studiet av ljudrum och bidra till en svensk 
terminologi för att beskriva och analysera ljud och ljudrum.  

Undersökningen sker till största delen i en urban miljö – storstaden Istan-
bul. Ett antal ljudrum utgör mitt empiriska fall. Andra platser använder jag 
för att exemplifiera abstrakta och generella händelser och aspekter av 
ljud/ljudrum och lyssnande. Jag genomför även fältstudier på landsbygden i 
nordöstra Turkiet. För att nyansera och göra mitt material mer sammansatt 
förflyttar jag mig mellan olika platser. Avhandlingen som helhet rör sig så-
ledes från konkreta ljudrum i Istanbul till det abstrakta och generella, från 
ljud till lyssnande. Jag kommer att fördjupa mig i distinktionen mellan fall 
och exempel senare i detta kapitel.  

Den övergripande frågeställning som löper som en röd tråd genom avhand-
lingen är, i enlighet med syftet, hur ljudrum görs, hur de etableras och upp-
rätthålls. Ljudrum skapar skilda förutsättningar och villkor för interaktion, 
känslor, kommunikation och för att lokalisera positioner. Hur uppstår det 
rumsliga, inneslutande och avgränsande som skapar rum genom ljud? Var, 
när och hur slutar sådana rum och vilka är dess gränser? Jag undersöker hur 
ljud och ljudrum ingår som kulturella mönster i människors livsvärldar och 
hur undersökningar av lyssnande leder till kunskap om interaktiva ljudrum. 

Den övergripande frågeställningen om hur ljudrum görs, hur de etableras 
och upprätthålls, leder vidare till ett antal andra frågor om på vilka sätt mö-
ten och samspelsformer bidrar till upprättandet av ljudrum och hur rörelser 
och interaktionsmönster produceras i relation till ljuden. Hur gör exempelvis 
gatuförsäljarna i Eminönü ljudrum och på vilket sätt kommer det till uttryck 
att de påverkas av den ljudmiljö de befinner sig i? 

En annan grupp frågor handlar om hur ljud används som hjälp att navigera, 
hur kroppsspråket och gestikulerandet påverkas i täta ljudrum och på vilket 
sätt ljudrum påverkas av exempelvis värme, avstannande tempo och trängsel. 
Hur gallrar människor bort ljud, dvs. borthör människor ljud? Jag undersöker 
även ljudets spatiala egenskaper och jämför med de visuella genom att ana-
lysera vad som händer med kunskapande/observationer och nedteckningen 
av dessa när de skapas utifrån olika premisser. Därutöver utreder jag vad 
tystnader är och hur tystnader görs i Istanbul respektive på landsbygden.  
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Vad är ljud? 
Vad är ljud och vad gör ljud med oss människor? I boken Sinnena ljuger inte 
(1999) beskriver fysikern Pehr Sällström hur en naturvetare och en musiker 
diskuterar huruvida man genom musik kan skapa en kunskap om världen 
likvärdig med fysikerns, som genom sina formler och diagram bygger upp 
förklaringar och beskrivningar av världsliga fenomen. I diskussionen mellan 
”fysikern” och ”musikern” kommer frågan om rörelser och rytmer upp. 

Musiken: Att höra musik, det är något mer och annat hos tonerna än deras 
akustiska egenskaper: varaktighet, tonhöjd och timbre. Tonerna har individu-
ella gester. De visar hän på något, men deras mening är inte det som de pekar 
på, utan själva sättet att peka. Melodin är en fortlöpande berättelse. Att höra 
musik är att flyta fram med tiden; är att känna till förgånget och framtid end-
ast genom egenskaper hos nuet, som de två riktningarna ”bort från” och ”hän 
emot” (…) Därför är melodins egentliga väsen framför allt rörelse. Vad vi 
hör i en melodi är rörelse, representerad i ett material av toner. Den tonande 
rörelsen är ett spel av krafter, en levande, dynamisk process. 

Vetenskapen: Vad är det som rör sig? Tonerna rör sig ju strängt taget inte? 

Musiken: Ingenting. Musiken rör sig inte, den är rörelse. Vilket visar oss att 
rörelser kan vara något annat än att ett ting förflyttas från en plats till en an-
nan. Musiken flyter hela tiden vidare, kan inte hållas fast. För det finns ingen-
ting att hålla fast! (Sällström 1999: 51–52).  

Diskussionen belyser ett ljudrums rörelsedynamik. Melodi och musik kan 
bytas ut mot ”ljud”. Här ges en förklaring till vad ljud är. Ljud är rörelse, det 
som hörs är rörelser och dessa rörelsemönster yttras på olika sätt i ljudrum-
men. Vad människor hör och hur de lyssnar hänger ihop med vad de gör och 
hur de gör det.  

Det finns en nära koppling mellan erfarenhet, beteende och lyssnande. Dess-
utom har lyssnande och lydnad en koppling. Lyda betyder ljuda, lyssna till. 
”Lyd!” och ”Hör!” är ord som i många språk brukas för normativa uppma-
ningar i olika sammanhang.1 Vad språkbruket visar är hur nära ljud, lyss-
nande och beteende hänger samman. Ljud strukturerar världen och skapar 
gemensamma erfarenhetsrum och handlingsmönster. Med ljud menas såle-
des inte bara den mekaniska vågrörelsen, utan även hörselförnimmelsen och 
den mening och innebörd vi ger dessa förnimmelser.  

                               
1 Synonymer till lyda: rätta sig efter, vara lydig; hörsamma, följa, efterkomma, foga sig i, 
tillhöra, sortera under, ha viss lydelse, låta, ha en viss betydelse; uppgå till (synonymer.se: 
lyda). Ljud påverkar oss inte bara reaktivt, utan påverkar oss också proaktivt.  
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Ljud rör sig från kropp till kropp, vibrerar och påverkar stämningar. Om 
detta skriver ljudforskaren Brandon LaBelle: 

Sound is intrinsically and unignorably relational: it emanates, propagates, 
communicates, vibrates, and agitates; it leaves a body and enters others; it 
binds and unhinges, harmonizes and traumatizes; it sends the body moving, 
the mind dreaming, the air oscillating. It seemingly eludes definition, while 
having profound effect (LaBelle 2012: 468).  

Det är min utgångspunkt i den här studien, att ljud är relationella rörelser, 
måhända svårfångade i text, i språk, men med stor betydelse för förståelsen 
av tid, rum, sociala relationer och kultur.  

Att höra och att lyssna  
För människan finns ljud hela tiden närvarande, även för döva som känner 
ljuden som vibrationer. Ett av de första sinnesintryck en människa får som 
foster är det rytmiska ljudet från mammans hjärtslag. Människan föds i ljud 
och lever i symbios med sin ljudvärld (Neuman & Lind 1987). I och med 
denna symbios med ljud, kan människan aldrig uppleva tystnad i meningen 
”total avsaknad av ljud”, eftersom ljud är rörelser som ständigt pågår.  

Att höra och att lyssna är inte samma sak. I den här studien är höra att fysiskt 
uppleva känslan av ljud (jfr Ihde 2016: 6). Så länge örat och hjärnan kan 
bearbeta ljudvågor kan man höra. Människan lyssnar selektivt och konstruk-
tivt, vilket innebär att man söker efter meningsfullheter i ljuden (Stockfelt 
1997: 23). Att lyssna är att medvetet tillämpa förmågan att höra. Att lyssna 
är att fundera på vad som hörs, vad det innebär, hur reaktionen kommer att 
bli och huruvida fortsatt lyssnande och uppmärksamhet ska ges. Lyssnandet 
omfattar hörandet, men innehåller också att förstå och minnas fonetiska 
symboler. För att kunna lyssna och förstå de fonetiska symbolerna måste 
man vara en aktiv lyssnare.2  

Det finns flera olika forskningsinriktningar kring lyssnande. En är lyssnande 
som fysik, med tonvikt på exempelvis ljudvågor, frekvens och amplitud. En 
annan är biologisk, med tonvikt på örat, hammaren och städet osv. En tredje 
är psykologisk och diskuterar exempelvis perception och kognition. En 
fjärde, dit den här studien hör, har sin tonvikt på lyssnandets kulturella och 

                               
2 För mer läsning om distinktionen mellan att höra och lyssna, se även: Carter 2004: 43, Con-
nor 2004: 163, Ingold 2007: 12, Leppert 2004: 20, Matthis 1995: 86, McCartney 2004: 179, 
Pratt 1990: 7–10, Rasmusson 1995: 32–38, Rice 2015: 99–112, Sterne 2015: 65–75. 
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sociala dimensioner, hur människor uppfattar, gestaltar, utrustar, rumsliggör 
och samspelar i den värld vi kallar vår. Kort sagt, en kulturell och social 
dimension. 

Soundscape och ljudrum 
Under sent 1960-tal introducerade kompositören R. Murray Schafer begrep-
pet soundscape. Ett soundscape kan vara ett radioprogram, ett musikaliskt 
verk eller någon annan akustisk miljö. Schafer menar att ett soundscape är 
allt det ljud som omger människor, den akustiska omgivningen (Schafer 
[1977] 1994: 13). Schafer utgav 1977 boken The tuning of the world som 
kom att bli mycket uppmärksammad. Här finns texter om naturens sounds-
capes, post-industriella soundscapes, ljuddesign, ljudsymbolism, musik, 
oljud och tystnad.  

På samma sätt som man kan studera vad som kännetecknar ett landskap kan 
man välja att fokusera på den akustiska miljön. 

The soundscape is any acoustic field of study. We may speak of a musical 
composition as a soundscape or an acoustic environment as a soundscape. 
We can isolate an acoustic environment as a field of study just as we can 
study the characteristics of a given landscape (…) A soundscape consists of 
events heard not objects seen (Schafer [1977] 1994: 7, 8).3 

Medan begreppet soundscape mer handlar om något sorts landskap passar 
ljudrum bättre för mina syften. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv upp-
står rum ur själva beboendet, dvs. genom att människor lever, rör sig och 
erfar platser och därmed formar rum (Wikström & Olsson 2012: 20). Istan-
buls soundscape består av många ljudrum: i basaren, utanför basaren, de små 
bakgatorna, vid torg, tunnlar och på Galatabron över Bosporen. I min under-
sökning reserverar jag begreppet soundscape för ett större sammanhang me-
dan ljudrum är empiriskt avgränsbara enheter. Ett soundscape kan innehålla 
många ljudrum.  

Människan rör sig från ljudrum till ljudrum, med olika utformning och 
funktioner (jfr Hellström 2012: 18). Ljud ger kvalitativ information om plats, 
orientering och kommunikation. Ljudrum upprättar, villkorar och ger förut-
sättningar för interaktion, möten, samtal och samspelsformer. 

                               
3 För vidare information om begreppet soundscape, se även: Augoyard & Torgue 2005: 6, 
Feld 2003: 226, Helmreich 2012: 171, Pink 2009: 15, 141, Uimonen 2009: 37, Thompson 
2012: 117, Viikman 2009a: 77. 
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Kulturvetenskapliga rumsperspektiv 
Sociologen Alfred Schütz (1899–1959) ägnade stora delar av sitt författar-
skap åt studier av rum. I Schütz begreppsvärld är livsvärld en helhet som 
består av olika delar: förvärld, omvärld och medvärld. Omvärlden är rums-
ligt strukturerad och inom räckhåll för oss, medan medvärlden är inom möj-
ligt räckhåll för oss (Schütz 1962: 329). Skillnaden mellan omvärld och 
medvärld i ett ljudrum har att göra med var man befinner sig. Om man be-
finner sig i centrum av en ljudhändelse i ett ljudrum (omvärlden), är ljudet 
inom räckhåll för lyssnaren just vid det tillfället. Om lyssnaren förflyttar sig 
bort från ljudrummet till ett annat ljudrum hörs så småningom inte längre det 
som nyss hördes. Men ljudhändelsen kan fortfarande finnas inom ”potentiellt 
räckhåll” för lyssnaren (Schütz & Luckmann 1989a: 38, jfr Schütz & Luck-
mann 1989b: 193). I många ljudrum är vissa specifika ljud återkommande. 
Effekten blir att lyssnaren så småningom etablerar en förväntan inför hur 
ljudrummet kommer att låta även nästa gång.  

Olika ljudliga aktiviteter skapar ett gemensamt ljudrum och dessa ljudliga 
aktiviteter etablerar en gemensam inre tid för utövarna. Den gemensamma 
inre tiden innebär att interaktion kanaliseras, samordnas, synkroniseras och 
struktureras hos dem som ska dela ett ljudrum där information förmedlas. 
Det syftar på en tidsdimension, en socialt konstruerad tid som den franske 
filosofen Henri Bergson (1859–1941) kallar för le temps et la durée. Berg-
son betonade det spontana och oförutsägbara flödet av mänsklig erfarenhet 
som inte bara äger rum i en abstrakt tid utan i en varaktig tid, la durée, durat-
ion (Bergson [1889] 1985, jfr Albright 2004: 76). I citatet nedan diskuteras 
dans och musik av etnologen Owe Ronström, men innebörden kan utsträckas 
till att gälla ljudrum som helhet. 

De flesta har säkert åtminstone någon gång försjunkit i någon verksamhet 
som kräver stor uppmärksamhet och inlevelse och upplevt hur tio minuter av 
klockan registrerats som en timme eller mer. Men det som skiljer att dansa 
och spela från t.ex. att läsa en bok, spela schack eller fotboll är de särskilt 
höga krav som ställs på samordning och synkronisering. I en orkester måste 
alla musiker färdas genom musiken samtidigt för att resultatet ska bli me-
ningsfullt (Ronström 1992: 30, jfr 1995: 11, 32).  

Urbanforskaren Rowland Atkinson skriver också om gemensam tid, men 
använder uttrycket ”acoustic territories”. Atkinson menar att ett ”akustiskt 
territorium” kan avgränsas och har en mängd olika sociala funktioner och 
influenser med en djupgående effekt på sociala mönster, fysisk förflyttning 
och interaktion. Musik, ljud och buller kan förstås som rumsliga och tids-
mässiga områden i staden (Atkinson 2007: 1915). 
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I den etnologiska forskningstraditionen har den franske psykoanalytikern 
och filosofen Michel de Certeau (1925–1986) fått stort inflytande genom sin 
användning av begreppen place och space.  Place står för det materiella, det 
som är utplacerat, byggnaderna, gatorna, det som står stilla. Space syftar på 
de rörliga platserna, de platser där livet äger rum och som hela tiden omfor-
mas, förändras, transponeras och prövas (de Certeau 1984: 117, jfr Adjam 
2017: 36, Högdahl 2003: 33-36, Ottoson 2008: 13, Stenbäck 2016: 44). När 
jag översätter ljudrum till engelska använder jag de Certeaus begreppsdefi-
nition av space för rum, dvs. sound spaces. Jag återkommer till de Certeau i 
kapitel 4, när jag skriver om hur fotsteg formar rum. Filosofen Hanna Arendt 
(1906–1975) använder begreppet ”framträdelserum” som ett rum där inter-
aktionen står i centrum och där verkligheten stiger fram. Det är ett rum där 
något sker som kopplar människor samman.  

Politiskt och mänskligt talat är nämligen verklighet detsamma som framträ-
delse. Och ett liv som utspelas utanför det enda rum där det kan framträda 
saknar inte livskänsla men väl verklighets känsla (Arendt 1998: 270).  

Ett ljudrum består av både det stillastående och det rörliga. Ljudets dynamik 
och framkomlighet påverkas såväl av den arkitektoniska uppbyggnaden som 
ljudrummet omges och formas av, som av vilka ljud som rör sig där. I ett 
ljudrum rör sig människor kommunikativt och samtidigt med varandra.  

Urval av ljudrum i Istanbul 
Mitt intresse för ljuden i Istanbul började redan under mina första resor dit, i 
slutet av 1990-talet. Jag har kunnat närma mig staden genom besök hos släk-
tingar och som gästforskare. Min man har bott i Istanbul en period av sitt liv 
och han har nära släktingar kvar där. Jag har bott i förorter och i de centrala, 
mer turisttäta delarna av innerstaden. Jag har inte bara följt i turisternas spår 
på min resa att lära känna Istanbul, jag vet också vad det innebär att ta en 
överfull buss för att förflytta sig mellan delar av staden och hur det känns att 
sitta nio personer i en bil avsedd för fem. 

Det som främst fascinerar mig med Istanbul är dess ljud och tempo. Jag för-
undras över den enorma mängden människor som kan befinna sig på ett och 
samma ställe samtidigt och framför allt av alla ljud som staden alstrar. Redan 
under min tid som grundstudent i etnologi fick jag 2005 chansen att resa iväg 
en termin för att skriva en uppsats om ljud i Istanbul. Jag stiftade bekantskap 
med det svenska forskningsinstitutet (SRII) som ligger alldeles intill konsu-
latet längs den stora gågatan Îstiklal Caddesi, på den europeiska sidan. Den 
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terminen som student, fri att skriva om vad jag ville, gav mig vingar och 
resulterade sedermera i att jag sökte till forskarutbildning. Det var mitt in-
tresse för ljud som drog mig tillbaka till Istanbul och som fick mig att välja 
riktning i min forskning. Jag har vistats i Istanbul två höstterminer (2008 och 
2009) som stipendiat vid det svenska forskningsinstitutet, samt en månad 
2012. Utöver dessa längre vistelser har jag de senaste åren återkommit till 
Istanbul då och då för kortare fältstudier på en eller ett par veckor. 

Eminönü 
Området Eminönü är strategiskt lokaliserat mellan öst och väst. Detta om-
råde var en av de mest aktiva platserna för handel under såväl den bysan-
tinska som den ottomanska tiden. Platsen har varit en central handels- och 
mötesplats för Istanbulbor sedan 1600-talet och anses ge en typisk atmosfär 
av det ”gamla” Istanbul.  
 

 
Bildkälla: Scribble Maps. 

Många Istanbulbor har något att säga om Eminönü; det är en plats de kan 
relatera till. Till Eminönü hör Galatabron med alla sina restauranger och 
caféer. Bara på Galatabron sägs det arbeta mer än 800 personer. Hit går 
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också de mest trafikerade passagerarlinjerna på Bosporen och Marmarasjön. 
Folk strömmar in från båtar, bussar, tåg och metro. Dagtid är den här platsen 
fullpackad med folk.  

Vid den stadskärna som räknas som en av de mest kända basargatorna på 
den europeiska sidan i Eminönü ligger en kryddbasar som kallas ”den egyp-
tiska basaren” Mɩsɩr Ҫarşɩsɩ.4 Utanför den egyptiska basaren fortsätter mark-
nadsbåsen, uppradade intill varandra. Basarområdet besöks av många turis-
ter, men det är lika flitigt använt av Istanbulbor såväl dagar som kvällar. Hit 
kommer man resande från andra delar av staden, för att handla exempelvis 
ostar, grönsaker och kläder. Här finns flera bakgator där man specialiserat 
sig på husgeråd och verktyg. Yeni Cami (den nya moskén) som räknas som 
en av stadens mest iögonfallande moskéer, ligger strax intill kryddbasaren. 
Rüstem Paşamoskén ligger mitt bland smågatorna i Eminönü och lockar 
också till sig en hel del besökare med sitt kända iznik-kakel.5 Här finns även 
viktiga offentliga byggnader, guvernörens kontor och huvudcampus för 
İstanbul Üniversitesi i Beyazit.  

Ljuden är täta och mångfacetterade i Eminönü, då det i genomsnitt rör sig ca 
3 miljoner människor per dag i området. I många timmar har jag promenerat 
omkring på de här stråken. Jag har gått vilse och sedan hittat min väg igen. 
Jag har suttit stilla på caféer och restauranger, tagit båten över till Asien eller 
kommit för att handla. Då jag bott på forskningsinstitutet har jag ofta kom-
mit promenerande från Beyoĝlu. Det har därför fallit sig naturligt att prome-
nadstråken från Beyoĝlu fram till kryddbasaren har fått en plats i min under-
sökning, såväl som en bakgata intill Îstiklal Caddesi. Valet av ljudrum är i 
första hand praktiskt och pragmatiskt, de är ljudrum jag känner väl till och 
som jag haft tillräcklig tillgång till för fältarbetet. Ljudrummen låter olika, de 
har olika volym, rytm, amplitud, täthet etc. Sammantagna upprättar dessa 
ljud distinkta, kognitiva och spatiala enheter, ljudrum, med typiska gränser 
och övergångar.  

I denna studie kommer jag att undersöka dessa platser som ljudrum och det 
är för deras ljud jag valt dem. Betoningen ligger på ljuden och ljudrummen 
som finns i staden Istanbul.  

                               
4 Jag använder den turkiska ortografin med diakritiska tecken för platsnamn igenom hela 
avhandlingen, utom när det gäller vissa vedertagna namn som t.ex. Istanbul. 
5 İznik-kakel, uppkallat efter en stad i västra Anatolien, är ett dekorerat kakel som tillverkades 
under den sista delen av 1400-talet fram till slutet av 1600-talet.   
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Fall och exempel 
Etnologer pendlar ofta mellan induktiv och deduktiv metod, vilket kallas för 
abduktion.6 Pendlingen går ut på att man å ena sidan förhåller sig till det 
empiriska materialet på ett sätt där man börjar i materialet och låter empirin 
själv berätta vad man ska göra med den. Man går underifrån, från empirin 
och ur det skapar man teorier. Den andra idén är att man har hypoteser som 
man provar om de stämmer eller inte. Etnologer gör gärna både och, i en 
hermeneutisk spiral. Man hittar något spännande och letar på flera ställen. 
Sedan vänder man på det hela och startar från teorivärlden och ner. I den här 
studien gör jag just detta men även något mer.  

Abduktion torde vara den metod som i realiteten används vid många fallstu-
diebaserade undersökningar. Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt 
fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore rik-
tigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakt-
tagelser. Metoden har en del drag av både induktion och deduktion, men det 
är mycket viktigt att observera att abduktion varken formellt eller informellt 
är någon enkel ”mix” av dessa eller kan reduceras till dem; den tillför nya 
och helt egna moment (Alvesson & Sköldberg 2008: 57). 

Min studie utgår från ett fall, ett antal ljudrum i Istanbul. Jag har inspirerats 
av folkloristen och kulturhistorikern Anne Eriksen som i From antiquities to 
heritage. Transformation of cultural memory (2014) skriver om hur hon 
använder fallstudier som metod. Fallet är den plats som är som utgångspunkt 
för upptäcktsfärder och djupgående sondering. Reflektioner, tolkningar och 
utveckling av nya insikter utgår också från fallet. Fallet kommer att föreslå 
ett antal teman och perspektiv att utveckla, vilket möjliggör ett nyanserat 
kunskapande. Det innebär att exemplen är reduktioner av en empirisk verk-
lighet; de representerar alltid något och kan användas för att förklara, belysa 
och övertyga. 

Nonetheless, they have not been chosen to generalize or present a historical 
line. What makes them interesting is rather the possibilities they supply to in-
vestigate historical difference, to illuminate variety and complexity in the or-
ganization of knowledge and to understand the multiplicity and richness of 
meaning and ideas (Eriksen 2014: 10–11). 

                               
6 Induktion: utgår från att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. Deduktion: utgår 
från att härleda slutsatser från givna premisser. Abduktion: inom etnologin ofta benämnt 
”rörligt sökarljus”, är besläktad med både induktion och deduktion; forskaren rör sig mellan 
de båda metoderna. Begreppet abduktion skapades av Charles S. Peirce (1839–1914) i hans 
arbeten kring vetenskapens logik (Peirce 1990: 233). 
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Exemplen fördjupar och berikar samtidigt som de utmanar vanliga generali-
seringar, teorier och tankesätt. Detta fungerar på två parallella nivåer. Fal-
let/ljudrummen lyfts ur sitt omedelbara sammanhang och används för att 
undersöka och diskutera teoretiska argument genom exemplen. Fallet trans-
porteras sedan tillbaka för att kasta ett nytt ljus över kunskapandet om ljud-
rum. De fristående exemplen fungerar således kunskapsteoretiskt an-
norlunda, de återspeglar den övergripande fallstudien. Genom exemplen 
reflekteras det generella på ett specifikt och instruerande sätt. 

I ett resonemang om antropologins studieobjekt hävdar antropologen 
Clifford Geertz (1926-2006) att ”The locus of the study is not the object of 
the study” (Geertz [1973] 2000: 22). Platsen för studierna är inte studieob-
jektet; antropologer studerar inte byar, de studerar i byar. Detta kan kopplas 
till mitt resonemang kring skillnaden mellan fall och exempel. Det är ljud-
rummen i Istanbul som är mitt objekt och inte Istanbul. Jag använder valda 
exempel från andra håll för att utvidga, förstärka och belysa frågor och insik-
ter som emanerar ur mitt fall.  

Till fallet, ljudrummen i Istanbul, har jag således lagt ett antal exempel i 
avsikt att fördjupa och utveckla teman som har med ljudrummen att göra. 
Det betyder att empirins roll i detta material har två olika innebörder. I kapi-
tel 2 och 3 är ljudrummen det fall jag utgår från. I senare kapitel utgörs em-
pirin av exempel som aktualiserats av iakttagelser från ljudrum.  

Forskning om ljud och lyssnande 
Min studie rör sig i akademiska discipliner och studiefält som bara delvis 
överlappar varandra, däribland ljudstudier, musiketnologi och etnologi. Jag 
noterar och analyserar mitt ljudande material och utgår från ljud, ljudrum 
och lyssnande för att beskriva olika kulturella aspekter. Etnografin är ett mål 
i sig, att beskriva med en ljudande terminologi. Jag relaterar mitt arbete till 
ljudstudier i R. Murray Schafers anda, med framför allt Steven Feld som 
förebild. 

The World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) startades 1993, som en 
internationell utvidgning av Schafers forskningsprojekt World Soundscape 
Project. Organisationen är till för forskare som intresserar sig för världens 
soundscapes. Medlemmarna representerar flera olika discipliner och är en-
gagerade i studier av ljudmiljöers sociala, kulturella och ekologiska 
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aspekter.7 De publicerar den interdisciplinära tidskriften Soundscape. The 
journal of acoustic ecology. Den akustiska ekologins mål är att skapa kun-
skap om och förståelse för världens olika soundscapes.8  

Enligt musiketnologen och antropologen Steven Feld har akustisk ekologi 
och soundscapestudier inte haft så stor inverkan på etnografer, antropologer, 
etnologer eller sociologer. Visuella tolkningar har tenderat att dominera kul-
turforskningen och de etnografiska beskrivningarna. Även om det skulle gå 
att studera hur människor hör, lyssnar, svarar på och föreställer sig platser 
som sensoriskt ljudande, görs det i mycket liten utsträckning. Kulturgeogra-
fer har dock, genom fenomenologin, på 1970- och 80-talen låtit sig inspire-
ras av den akustiska dimensionen av plats (Feld 2005: 183, jfr Clifford & 
Marcus 1986: 12). 

Feld studerade ljudlandskap och ljudrum i Papua Nya Guineas regnskog 
1976–1977. Där undersökte han rituella, högljudda uttryck hos Kalulibe-
folkningen, en av de många folkgrupperna i Bosavi-skogen på ön. Han upp-
märksammade hur människorna eftersträvade att få sina röster att låta lika-
dant som fåglarna i regnskogen, och hur platser, ljud, ljus och miljö återgavs 
i Kalulibefolkningens sånger. Hans arbete utmynnade i en avhandling i an-
tropologi/lingvistik/musiketnologi 1979, senare publicerad med titeln Sound 
and Sentiment. Feld återvände ett flertal gånger mellan åren 1980 och 1990 
till Papua Nya Guinea. Ett resultat av hans studier blev begreppet akuste-
mologi (Feld 2005: 185, 2003: 226). 

Acoustemology explores acoustic knowing as a centrepiece of Kaluli experi-
ence; how sounding and the sensual, bodily, experiencing of sound is a spe-
cial kind of knowing, or put differently, how sonic sensibility is basic to ex-
periential truth in the Bosavi forests (…) Just as ‘life takes place’ so does 
sound; thus more and more my experiential accounts of the Kaluli sound 
world have become acoustic studies of how senses make place and places 
make sense (Feld 1994).  

Med Feld tänker jag att ljud tar plats, att livet och sinnena är med och formar 
platser. Min forskning har beröringspunkter med en akustemologi vars mål 
är ett kunskapande om hur ljud upprättar ljudlandskap, soundscapes, och 
som i denna studie, ljudrum. 

2009 utgavs sociologen Sarah Pinks uppmärksammade bok Doing sensory 
ethnography. I den argumenterar hon för vikten av att med reflexiv upp-

                               
7 http://wfae.net/about.html. För mer information om WFAE, se även Hellström 2003: 15–21. 
8 För mer om akustisk ekologi, se även Carter 2004: 59, Feld 2015: 12-22, Hosokawa 2012: 
111, Wrightson 2014: 13. 
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märksamhet ägna sig åt sinnenas erfarenhet och den etnografiska processen. 
Boken utvecklar diskussioner och analyser av de teoretiska, metodologiska 
och praktiska aspekterna kring en sinnenas etnografi. Pink refererar till Scha-
fers Soundscape project som ett ofta citerat projekt för den som arbetar inom 
genren sinnenas etnografi med betoning på ljud. I sammanhanget omtalas 
metoder som ljudinspelningar och komposition och ett ställningstagande 
som innebär att övergå från det synliga och visuella till det ljudliga och 
röstmässiga, vilket jag har inspirerats av (Conquergood 1991: 183, Drever 
2002: 24, Pink 2009: 141).  

Det tvärvetenskapliga fältet sound studies fokuserade till en början på ljud-
teknologiska frågor men de senaste årtiondena har fältet växt inom musik, 
antropologi, ljudkonst och arkitektur. Därigenom har sociala och kulturella 
aspekter av ljudmiljöer blivit ett intresse inom fältet. Schafers begrepp 
soundscape har i flera studier använts för att beskriva förhållandet mellan 
människa och ljudmiljö. Det senaste årtiondet har det publicerats flera stu-
dier inom fältet sound studies som jag har följt och tagit del av.9   

Svenska bidrag 
Musikvetaren Henrik Karlsson förestod som forskningssekreterare vid 
Kungl. Musikaliska akademien ett ljudmiljöprojekt som resulterade i ett 
ljudmanifest, en internationell konferens kring temat akustisk ekologi och ett 
antal skrifter. I manifestet uppmärksammades 33 ljud och bullerfrågor som 
handlade om ljud och ljudmiljö, människans förhållande till ljudvärlden och 
förslag på åtgärder för förbättring.10  

                               
9 År 2003 utgavs The auditory culture reader (Back, Les & Bull, Michael), med motiveringen 
att det visuella och det auditiva är lika avgörande för vår förståelse av världen, men att det 
trots detta finns brister i studier av den kulturella aspekten av ljud. Här presenteras det fram-
växande området ljudstudier för att avhjälpa den uppenbara obalansen i forskningen. En lika 
fyllig antologi som fortsatte i liknande spår utkom 2012, The sound studies reader (Bull, 
Michael). Denna behandlar frågor om buller och tystnad, arkitektur, akustik, lyssnande och 
funktionshinder. En senare antologi är Keywords in sound (Novak, David & Sakakeeny, Matt 
2015) som bidrar med kulturella, sociala och politiska diskurser samt ger förslag på vidare 
forskning. De tre antologierna definierar och klassificerar konceptualiseringen av ljud samt 
kommer med nya utmaningar för utvecklingen av ljudstudier.  
10 I den symposierapport som ljudmanifestet resulterade i är akustiker, ekologer, läkare, peda-
goger, jurister, journalister och psykoanalytiker representerade (Karlsson 1995). Musikern 
Mikael Strömberg och landskapsarkitekten Håkan Johnsson har i ett kapitel om stadens ljud 
beskrivit hur man med hjälp av ett stadspartitur kan kartlägga en stads ljudbild. Kartläggning-
en skulle kunna användas vid en stadsplaneringsåtgärd, menar Strömberg och Johnsson. 
Genom att studera stadsstråk ur ett ljudmässigt, musikaliskt och rumsligt perspektiv lyfter de 
fram ljudrummens olika karaktärer (Strömberg & Johnsson 1995: 94–195). 
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2004 fick Henrik Karlsson i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 
ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. I rapporten framgick att han bedöm-
de möjligheterna som goda (Karlsson 2006: 6). Idag är Ljudmiljöcentrum 
vid Lunds universitet en väletablerad, tvärvetenskaplig centrumbildning, där 
forskning om ljud och ljudmiljö och hur människan och samhället påverkas 
av dessa står i centrum.  

Inom etnologin i Sverige finns också ett antal studier som rör sig i eller runt 
ljud och musik. Till dessa hör bl.a. Owe Ronströms avhandling Att gestalta 
ett ursprung. En musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland 
jugoslaver i Stockholm (1992), Sverker Hyltén-Cavallius Minnets spelrum. 
Om musik och pensionärskap (2005) och Olle Stenbäcks Den ofrivilliga 
lyssnaren. Möten med butiksmusik (2016). Deras studier har också inspirerat 
mig på olika sätt och presenteras allt eftersom i avhandlingen. 

Musiketnologiska referenser 
Inom musiketnologi används musik som ett studieobjekt för att uppmärk-
samma kulturella uttrycksmedel. Där studeras hur musiken skapas, brukas 
och upplevs i olika sammanhang. Enligt musiketnologerna Dan Lundberg 
och Gunnar Ternhag är musiketnologi ”en vetenskap som handlar om att 
studera musikuttryck i olika kulturer, men också kulturuttryck i själva musi-
ken” (Lundberg & Ternhag 2014: 9). 

Kulturantropologen och musiketnologen Alan P. Merriam (1923–1980) me-
nar att musiketnologer måste kunna analysera ett ljudande material genom 
att notera och analysera musik samt förstå att musik inte bara handlar om 
ljud, utan om mänskliga beteenden. Mänskliga beteenden är en förutsättning 
för att producera ljud, menar Merriam (1964: 14). Det handlar om att söka 
förstå vad som kan höras genom att analysera musiken i sig, beteenden i 
samband med musik samt uppfattningar om musik (1964: 25–26, 32, jfr 
Lundberg & Ternhag 2014: 125). Som en utvidgning av Merriams modell, 
som innefattade musikljuden i sig själva, beteende i samband med musik och 
uppfattningar om musik, har musiketnologin vidgats till att inbegripa flera 
nivåer – det som hörs, hur man hör och vad man hör – tillsammans med det 
som etnologer brukar benämna kulturella aspekter, idéer och världsbilder 
(Ronström 1990: 8, jfr Merriam 1964: 32).  

Musiketnologen Timothy Rice har utvecklat en idé om vad musiketnologi är 
som utgår från själva görandet av musiken (Rice 1987: 573, Ronström 1990: 
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9). Ronström bygger vidare på Rice och beskriver musiketnologin genom en 
triad av ord som kan kombineras på olika sätt. 

 
 
 skapar  historiskt  

 
Hur 
 

upprätthåller människor socialt musik? 

 
 upplever  individuellt  

Genom att ersätta ”musik” med ”ljud” och ”ljudrum” får jag en motsvarande 
triad för denna studie: Hur skapar, upprätthåller och upplever människor ljud 
och ljudrum ur ett historiskt, socialt och individuellt perspektiv?  

Teoretisk ansats 

Mer-än-representationell teori 
Den icke-representationella teorin (non-representational theory), även kallad 
mer-än-representationell (more-than-representational) fokuserar på hur livet 
tar form och hur livet finner uttryck (Thrift 2007). Den mer-än-
representationella teorins intellektuella rötter kommer från fenomenologin, 
Maurice Merleau-Ponty och Martin Heidegger (Frykman 2012: 16). I fokus 
står vad aktörerna gör, oavsett hur trivialt eller oviktigt det verkar vara. För 
den mer-än-representationella forskaren är begrepp som mobilitet och rö-
relse, interaktion och performance viktiga eftersom rörelse är självaste livs-
nerven i handling (jfr Vannini 2012: 36). Etnologen Jonas Frykman ser lik-
heter mellan den icke-representationelle teoretikern Nigel Thrifts idéer och 
filosofen Henri Lefebvres sätt att konstatera ”det faktum att det finns en om-
givning som går att känna, som gör sina avtryck på oss, som har sin tid och 
rytm” (Frykman 2012: 16). Det var kulturgeografen Hayden Lorimer som 
föreslog frasen ”more-than-representational”, eftersom avsikten är att lägga 
till något i det etnografiska skrivandet. 

During recent years, non-representational theory has become as an umbrella 
term for diverse work that seeks better to cope with our self-evidently more-
than-human, more-than-textual, multisensual worlds (Lorimer 2005: 83).  

Den mer-än-representationella teorin betonar vikten av att ta in sinnliga upp-
levelser av världen (Frykman 2012: 16, se även Thrift 2007, Lefebvre 2004). 
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Betoning läggs exempelvis på att studera händelser, events, framträdanden 
och rörelser. 

Etnologerna Tom O’Dell och Robert Willim menar att det finns en poäng att 
tänka på etnografi som en komposition, vilket ligger nära den mer-än-
representationella teorins ansats. Begreppet komposition är mer inklude-
rande än skrivande. Såväl tavlor, musik som poesi behöver komponeras. I 
det etnografiska projektet är det inte bara språket som ska organiseras. Bilder 
och ljud är också en del av projektet (O’Dell & Willim 2011: 30). Beskriv-
ningar behöver ett analytiskt djup och kompositionella processer där en för-
ståelse för materialet kan byggas upp (2011: 34, se även Kelty 2009: 186). 

I den här studien handlar mer-än-representationell teori inte om en etnografi 
som avstår från att översätta eller representera erfarenhet med ord. Istället 
handlar det om att lägga till och representera något mer än ord, alltså mer-
än-representationell teori snarare än icke-representationell. Det som inspire-
rat mig är experimenterandet med former för representation. Det är i den 
andan som jag velat använda mig av mer än ord, såsom noter, grafer, kartor, 
bilder och länkar till ljudfiler (jfr Vannini 2015a: 9). Mer-än representation-
ell teori bör ses som en utvidgning av det etnografiska skrivandet, där något 
läggs till istället för tas bort (Vannini 2015b: 128).  

Bilder, kartor och noter 
Jag låter bilder exemplifiera det som finns, hörs och rör sig i ljudrummen, 
som ett stöd för min presentation. Bilderna ska hjälpa till att skapa en före-
ställning av hur en plats låter och fungera som ett ackompanjemang till den 
skrivna texten. Texten under varje bild kopplas till en auditiv beskrivning av 
det som syns. Etnologen Erik Trovalla (tidigare Ottoson) har använt bilder i 
sin avhandling på ett liknande sätt, dvs. för att anknyta till platserna i staden. 
Hans bilder visar en rörelse mot något. I staden handlar det ofta om shop-
ping, bilder med skyltar, reklam eller butiksfasader. 

Rörelse är svårt att skildra utan en relation till stillhet. Fotografiets lång-
sträckta form understryker rörelsens riktning, men gör samtidigt bilden tung 
mot botten, vilket skapar en viss stabilitet. Bilden kan delas av i två delar: en 
övre, där ljuset, rörelsen och människorna finns, och en nedre, som präglas av 
det statiska. Bildens nedre del får en annan karaktär än den övre, eftersom 
ögat inte dras in i den övre delens tempo (Ottoson 2008: 44).  

Etnologerna Lizette Gradén och Lars Kaijser menar att platsens karaktär kan 
framträda genom bilder. Jag stödjer mig på den tanken. Med en känsla för 
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platsens karaktär följer föreställningen av hur en plats låter. Etnologen kan, 
till skillnad från den professionella fotografen, använda bilder i sitt material 
för att i kombination med intervjuer och observationer bidra till analysen.  

Genom kameraögat framträder en känsla för platsens karaktär. Att fotogra-
fera eller filma samma plats vid olika tidpunkter ger information om rytm och 
periodicitet, om växlingar och mer permanenta förhållanden (Gradén & Ka-
ijser 1999: 112).  

Kartorna är en del av en beskrivning som lägger till information om ljud-
rummets placering i staden, vilket följer den mer-än-representationella teorin 
om att representera något på flera olika sätt (jfr Hellström 1998: 11, Powell 
2010: 539). Användning av kartor för att illustrera platser har blivit lättare i 
och med tillgängligheten på internet. Om detta skriver antropologen David 
M. Fetterman: 

Internet maps, such as google maps, enable the ethnographer to type in the 
street adress of the location they plan to visit and generate directions, a street-
level view of the location and a satellite picture of the area. Google earth pro-
vides a satellite view of locations throughout the world. These tools make 
many site visits easier and more efficient (Fetterman 2007: 83). 

Förutom bilder och kartor förekommer även noter och grafer i min avhand-
ling. De kommer att presenteras allt eftersom de tas i bruk.  

Fenomenologi 

I fenomenologin gäller det att varken ta vetenskapliga teorier, sunda förnuftet 
eller vilka som helst åsikter för givna; det gäller i stället att göra full rättvisa 
åt de objekt som är föremål för undersökning – må det vara matematiska eller 
logiska objekt, känslor, fysiska ting, kulturobjekt, sociala institutioner m.m. 
Detta är sakerna själva och vår tillgång till dem är erfarenheten (Bengtsson 
2001: 28). 

Ett fenomenologiskt perspektiv på ljud är bärande i min analys. Fenomeno-
logi, läran om det som visar sig för medvetandet, är en filosofisk inriktning 
med stort inflytande på det samhällsvetenskapliga och humanistiska tänkan-
det. Det är en undersökande vetenskaplig inriktning där experimenterandet 
är essentiellt. Den fenomenologiska ansatsen förutsätter vissa teoretiska an-
taganden och argument om hur kunskap uppnås. I fenomenologin har jag 
hittat metoder för att bearbeta mitt material.  

Ett argument jag hämtat från fenomenologin kommer från den franske filo-
sofen Maurice Merleau-Ponty (1908–1961). Det är kroppen som erfar det 



 30 

fysiska rummet och genom upplevelserna skapas betydelser. Människan är 
aldrig enbart en fysisk kropp, utan en levd kropp. Den levda kroppen erfar 
det fysiska rummet och genom upplevelserna skapas betydelser. Den levda 
kroppen är ofrånkomlig för människan när världen erfars. Redan under barn-
domen införskaffas en kännedom om fenomen genom att känna, höra, lukta 
och se samt prova sig fram för att lära känna världen. Med sina sinnen be-
kräftar människan fenomenens existens och ger dem deras betydelser.  

På samma sätt är ljud inte enbart fysik, något som kan mätas i decibel. Det 
som hörs omformas till mening vilket blir till en slags berättelser (Hedfors 
2011: 57, Stockfelt 1995: 60). Ett ljudrum är aldrig enbart ett rum med ljud i, 
precis som ett konstverk aldrig enbart är en duk med färg på (Bengtsson 
2001: 93). Betoningen ligger inte enbart på färgen på duken, utan också på 
interaktionen mellan duk och färg – i ljudrum på motsvarande sätt mellan 
ljud och rum, samt interaktionen mellan människorna och ljudrummen. Det 
är när man ”går till sakerna själva” som man kan upptäcka ljudrummens 
kulturella mönster, dvs. på vilket sätt interaktionen påverkar ljudrummen. 
Att gå till sakerna själva kräver att närma sig de rum, arenor och situationer 
där saker händer. 

Det är detta som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse få grepp om 
sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att 
våldföra sig på dem (Bengtsson 2001: 26). 

Det handlar om interaktion och samspel på olika nivåer. Jag utgår från tre 
nivåer av interaktion och samspel. Den första nivån är fenomenen, dvs. det 
som hörs, det objekt som jag faktiskt utgår från att höra. Den andra är sam-
spelsnivån. Den handlar om hur, dvs. kontext, sammanhang och situationer. 
På samspelsnivån finns arenor, människor, aktörer och situationer. Den 
tredje är mening, innebörd, narrativ/berättelser, betydelser, dvs. abstrakta 
kategorier som jag tillskriver verkligheten och kallar för kultur.  

Jag har valt att lägga betoning på händelser, arenor och ljudrum för att däri-
från närma mig ljudens nivå och den övergripande abstrakta nivån som 
kommer ur dessa två. Om jag placerar mig i mitten är det dessa samspelsni-
våer som dyker upp: aktörer, arenor och situationer. Aktörer är de som hand-
lar, arenor är de fysiska rummen, situationer är när något utspelar sig i de 
fysiska rummen. Metodologiskt handlar det om att försöka placera sig inom 
den här nivån av aktörer, situationer, ljudrum och å ena sidan sträcka sig mot 
de fenomen som utspelar sig där, dvs. ljud, lyssnande, hörande, och å andra 
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sidan komma fram till meningsproduktion. Jag förklarar vidare hur jag har 
inspirerats av att följa de här argumenten i metodavsnittet.   

Det andra fenomenologiskt grundade argumentet kommer från filosofen Don 
Ihde, grundare av den s.k. post-fenomenologin. Ihde menar att det i stort sett 
är omöjligt att förstå fenomenologi utan att utöva den (Ihde 2001: 11, jfr 
Lindgren 1994: 91). En deskriptiv fenomenologisk analys med etnografisk 
stil kan härledas till Ference Marton, professor emeritus i pedagogik vid 
Göteborgs universitet. Han har bedrivit ”fenomenografi”, en kombination av 
etnografisk stil (såsom intervjuer och deltagande observationer) med feno-
menologi.  

Fenomen kan härledas ur det grekiska substantivet phainomenon som betyder 
’det som visar sig’. Grafia kan översättas till att ’beskriva i ord eller bild’. 
Sammansättningen av de två delarna leder således fram till att fenomenogra-
fin ’beskriver det som visar sig’ (Alexandersson 1994: 112, se även Marton 
& Booth: 2000). 

I likhet med Marton har jag utövat och praktiserat fenomenologi för att 
uppnå en deskriptiv fenomenologisk analys. Hur jag metodologiskt har gått 
tillväga för att ”gå till sakerna själva” och utöva fenomenologin i praktiken 
beskriver jag härnäst. 

Metod 
Transkription av ljud 
I sin doktorsavhandling Minnets spelrum skriver etnologen Sverker Hyltén-
Cavallius om svårigheten att diskutera musik med de flesta av dagens etno-
loger. 

Problemet accentueras av en utbredd skepsis mot musikaliska termer i etno-
grafiska beskrivningar (…) skepsisen vilar på godtyckliga gränsdragningar av 
etnologins analytiska språk och dess intressefält, som inkluderar visuell in-
formation och till stor del exkluderar taktil, audiell, lukt- och smakmässig 
(Hyltén-Cavallius 2005: 34). 

Är det svårt att diskutera musik så blir det ännu svårare att skriva om ljud, 
eftersom det inte finns någon överenskommen terminologi. Kulturforskning-
en lider brist på användbara, etablerade analogier och metaforer. Många 
språkliga konstruktioner och termer, som observation, blick, kolla på, se på, 
peka på, fokus m.fl. pekar mot det visuella, vilket i sig kan vara ett problem 
för ljudstudier. Don Ihde menar att den akustiska terminologin har ett över-
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flöd av visuellt spatiala termer, såsom att ljud är rörelse, att ljuden går ”upp” 
och ”ned”, är ”höga” eller ”låga” osv. (Ihde 2007: 219). Jag har försökt und-
vika visuella ord, termer och metaforer för att istället etablera och framhäva 
en ljudande terminologi. Undvikandet är ett aktivt val att skriva fram andra 
slags metaforer, allra helst sådana som framhåller ljud och lyssnande.11  

Etnologen Barbro Klein skriver i sin artikel Transkribering är en analytisk 
akt om transkribering av intervjuer som kunskapsteoretiskt problem. Reso-
nemanget är principiellt giltigt för varje slags transkription, översättning och 
analys. Klein refererar till lingvisten Roman Jakobsson som ser transkribe-
ring som en ”intersemiotisk översättning”. Etnologer hamnar i en klurig 
översättningskedja när fältarbete ska förvandlas till text, menar Klein (Klein 
1990: 45, se även Ehn & Klein 1989). En del av problemen Klein tar upp 
grundar sig i att det inte har funnits någon accepterad transkriberingsmetod 
för att förmedla tonläge, dialekt eller andra uttrycksmedel. Klein understry-
ker vikten av att anteckna mimik och gester, då gester har en ”stor retorisk 
och strukturerande betydelse” (Klein 1990: 54). Transkribering har i sig en 
distanserande effekt, vilket innebär att transkriptet blir en ”särskilt analyser-
bar etnografisk artefakt” (1990: 63). Det handlar inte om att vara exakt, utan 
det handlar snarare om att åstadkomma genomtänkta texter, menar Klein, 
vilka är anpassade för ett specifikt forskningsändamål.  

Syftet med transkribering i en etnopoetisk anda är inte att åstadkomma lätt-
lästa texter. Syftet är snarare att åstadkomma ”hörbara meningar” och därige-
nom tvinga läsare att ta ställning till muntlighet, företrädesvis genom att 
själva läsa högt (1990: 62).  

För mitt arbete betyder detta att ljuden måste översättas intersemiotiskt, till 
text, till bild, noter, scheman och grafer. Den intersemiotiska översättningen 
kan ske från flera kanaler, såväl auditiva, taktila, visuella som olfaktoriska 
(Klein 1990: 45, jfr Fine 1984: 96–97).12 

Akustisk terminologi 
I den här studien har jag utgått från en vedertagen musikalisk och akustisk 
terminologi. Men jag har också använt en mer metaforisk terminologi, som 
söker sig fram via analogier. Vissa begrepp har således en beskrivande ka-

                               
11 Istället för det vedertagna begreppet ”observation” som brukas av de flesta etnologer, väljer 
jag exempelvis att använda kunskapande eftersom det är ett begrepp som inte har visuell 
klang. 
12 Olfaktorisk är ett latinskt begrepp för luktupplevelse (olfactus=lukt) genom näsan, vilken 
skiljer sig från luktupplevelse genom tungan och gommen (delinat.se: olfaktorisk). 
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raktär. Dem använder jag för att ringa in ett fenomen. Andra är teore-
tiska/analytiska begrepp och fungerar som instrument för att förstå komplexa 
skeenden. Begreppen som används förklaras längs vägen i rutor. Samman-
tagna bildar de ett försök till en sammanhängande kulturvetenskaplig voka-
bulär för att i text beskriva hur ljudrum låter.13   

Registrera – beskriva – tolka 
Etnologen Jonas Frykman och filosofen Nils Gilje skriver om begreppsparet 
upplevelse–erfarenhet. Jag anser att deras resonemang kan kopplas till Bar-
bro Kleins tankar kring transkription. Upplevelse har med det omedelbara 
levandet att göra, medan erfarenhet är filtrerad genom tänkande och analyse-
rande i efterhand. Genom att göra upplevelse till startpunkt blir det möjligt 
att upptäcka hur människor ger platser liv (Frykman & Gilje 2003: 15).  

Idén om direkt upplevelse är dock problematisk. Etnologen Barbro Blehr 
påpekar med hjälp av filosofen Jan Bengtsson att ”detta omedelbara, det som 
kan erfaras direkt, innesluter ett fält av egenskaper som inte är direkt erfarna. 
Erfarenheten innehåller på så sätt alltid mer än vad som i strikt betydelse 
direkt presenteras i den” (Blehr 2004: 166, jfr Bengtsson 2001: 29). Det vi 
upplever framträder alltid i relation till tidigare erfarenheter. Blehr beskriver 
en vidareutveckling av skiljelinjer mellan det omedelbart upplevda och för-
medlade: 

För dem som möjligen skulle vilja tänka vidare i sådana här banor borde det 
vara angeläget att undvika att upprätta skarpa skiljelinjer mellan det omedel-
bart upplevda och förmedlade, eller mellan det egna och det icke-egna, och 
att söka modeller för att tänka förbi sådana uppdelningar. Ett vidare levd erfa-
renhets-begrepp – ett som täcker både det sinnliga och kroppsliga varandet i 
världen, och det meningsskapande där människor bearbetar det som möter 
dem i livet – borde vara en resurs i det sammanhanget (Blehr 2004: 166).  

Inom folkloristiken/etnologin har beskrivningar alltid haft en viktig roll. 
Etnologerna arbetar oftast med ord för att avbilda miljöer, situationer eller 
händelser. För att kunna åstadkomma en beskrivning måste något ha regi-
strerats. Vi registrerar med alla våra sinnen. Beskrivningarna är intersemio-
tiska översättningar av det vi registrerat, vilka ligger till grund för det vi 
analyserar. Beskrivningarna betraktas som en del av dokumentationen, men 
                               
13 För en jämförelse kan nämnas arkitekten och musikern Björn Hellströms ordlista där han 
presenterar de ljudrelaterade begrepp han tyckte var viktiga i sin avhandling. ”These lists of 
concepts are not to be solely interpreted or read on a lexical level; they are not dictionaries, 
but are specified in order to handle a specific range of issues, which comprises both a descrip-
tive and an operative level” (Hellström 2003: 26). 



 34 

kommenteras mer sällan som något annat än just detta. I boken Etnologiska 
beskrivningar (Ehn & Klein 1989) ställer sig ett flertal etnologer frågan om 
vad en etnologisk beskrivning är för något. Med fokus på textanalys är detta 
deras sammanfattande syn: 

Beskrivningar, så som vi använder ordet i den här boken, har det gemensamt 
att de återger sakförhållanden som är specifika för tid, rum och social miljö. 
Detta innebär att vi inriktar oss på vissa avgränsade text-partier, som skiljer 
sig från andra avsnitt genom att de med konkreta och tydligt återgivna detal-
jer sätter observerade händelser och föremål i centrum. Ofta är det så att be-
skrivningens kärna är ett ”här och nu”, att den har ett bestämt objekt och att 
dess början och slut är klart markerade (Ehn & Klein 1989: 10). 

Beskrivningar kan se ut på många olika sätt och ”om de överhuvudtaget 
kommenteras, betraktas de som en del av dokumentationen och därmed ett 
förstadium till något mer avancerat, nämligen den vetenskapliga analysen”, 
menar etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein (Ehn & Klein 1989: 7–8). 
Hur jag förhåller mig till beskrivningar i min studie kommer härnäst. 

Vad pågår här och varför är det på detta viset? 
Sociologen Erving Goffman menar att varje studie bör börja med frågan 
”vad pågår här?” (Goffman 1974: 9).  Svar på den frågan söks i situationen, 
händelsen. Målet är att undersöka vad som pågår där och skapa ett underlag 
för det som ska tolkas (Gunnell & Ronström 2013: 34). Goffmans uppma-
ning går hand i hand med den fenomenologiska ansatsen att ”gå till sakerna 
själva”. Beskrivningar av vad som pågår innehåller olika delar. En del är 
registrering, analogt med upplevelse. En annan är beskrivning av erfarenhet, 
dvs. att observera och översätta det registrerade och observerade till ord – 
intersemiotisk översättning. 

Notering gör det möjligt att beskriva med andra teckensystem än ord, vilket 
gör ljud ”läsbart” i form av noter och grafer. Enligt musiketnologen Bruno 
Nettl innebär notering av ljud en reducering av ljud till visuella symboler, 
transkribering. Det finns två huvudsakliga metoder att beskriva musik, me-
nar Nettl. Den ena handlar om att analysera och beskriva vad vi hör och den 
andra om att skriva ned vad vi ser (Nettl 1964: 98).  

Sverker Hyltén-Cavallius skriver (med utgångspunkt från Jacqes Derrida 
[1976] 1994) om den skillnad som många gör mellan tecken och tanke och 
hur tanken ofta ses som primär och tecknet som sekundärt och utbytbart 
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(Hyltén-Cavallius 2005: 33). Hyltén-Cavallius påpekar att andra teckensy-
stem än texter är läsbara. När man skriver om musik bör man studera musik 
och inte väga tal högre än klang, menar Hyltén-Cavallius (2005: 33). Alla 
teckensystem är konventionella, dvs. vilar på överenskommelser om sam-
band. Denna hållning ligger nära min. För att kunna skriva om ljud bör lju-
den studeras och beskrivas på olika sätt. 

Beskrivningen blir en översättning av registreringen. Nästa steg är tolk-
ning, från vad till varför. ”Varför är det på detta viset?” En analysmodell 
som istället för att gå förbi uppdelningen mellan det omedelbart upplevda 
och det förmedlade, och som ger utrymme åt såväl det registrerade som det 
beskrivna, är noema och noesis.  

Två kunskapssteg: noema/noesis 
Med utgångspunkt från den fenomenologiska ansatsen och den tolknings-
modell jag presenterade ovan har jag byggt en analysmodell i två steg, no-
ema (det som visar sig=det som hörs) och noesis (hur det visar sig=hur det 
låter). Genom en fenomenologiskt anpassad metod vill jag visa hur ljud kan 
ge oss en förståelse av hur urbana ljudrum kan upplevas, byggas upp, etable-
ras och upprätthållas, och hur exempelvis rörelser och interaktionsmönster 
produceras i relation till ljuden (Bull 2001: 191, Pink 2009: 18). I det första 
steget, noema, riktar jag mig mot hela fältet i ett empiriskt kunskapande, 
vilket jag beskriver i ljudpromenaden i kapitel 2. Här lämnar jag öppet för 
alla möjliga erfarenhetsfenomen, i linje med den fenomenologiska ansatsen 
som innebär att gå till sakerna själva, dvs. de tillgängliga ljuden i de ljudrum 
jag undersöker. Här ingår också den mer-än-representationella teorins ut-
gångspunkter, med betoning på vad aktörerna gör, utifrån tanken att nog-
granna upptäckter är intressantare än klassificering och systematisering (Ihde 
2001: 27–28). Ute på ljudpromenad kan jag bestämma mig för att koncen-
trera mig på ett speciellt ljud. Kanske bestämmer jag mig för att försöka 
lyssna extra till fotstegen på gatan. Då blir fotstegen den betonade/fokala 
kärnan i mitt kunskapande.14 Denna koncentration kan plötsligt brytas, ge-
nom att exempelvis en gatuförsäljare gör sig hörd i folkmassan. Jag tvingas 
förflytta min uppmärksamhet och återgå till den omedelbara upplevelsen, 
vilket i fenomenologisk vokabulär kallas ”det noematiska korrelatet” (Ihde 
2001: 45).  

                               
14 Begreppet fokal syftar på det visuella. Jag använder ”betona” för att framhäva det auditiva.  
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Steg två i mitt kunskapande, noesis, blir att reflektera över vad jag upplevt. 
Här tar jag ett steg åt sidan och befinner mig så att säga utanför, bredvid eller 
ovanför upplevelsen (Ihde 2001: 41). Det blir sedan dags att på ett mer ana-
lytiskt plan bearbeta, sortera och analysera mina reflektioner med betoning 
på att kartlägga vissa ljud samt att hitta övergripande teman. Denna fas, som 
nås genom reflektion leder till själva resultatet eller beskrivningen av ett 
fenomen (Ihde 2001: 47).  

Don Ihde menar att transkription gör det möjligt att förstå hur det direkt er-
farna också innefattar tidigare erfarenheter. Ihdes resonemang går här i linje 
med Blehrs poäng som jag beskrev i avsnittet Transkription av ljud.  

Med de två kunskapande metoderna noema och noesis sker översättning-
en av ljud i flera steg. Det noematiska korrelatets registrerande antecknings-
återgivning är lika intressant för analysen som det mer reflexiva, beskri-
vande, tolkningsbaserade noesis. I sinnets bagage finns minnen från där och 
då som påverkar hur nya saker upplevs (Bengtsson 2001: 29). Det blir en 
här-och-nu-situation i det första kunskapssteget (noema), genom att inte inta 
ett tolkande, analyserande tillvägagångssätt där meningsskapande symboler 
ska upptäckas. 

De två stegen noema och noesis hör samman och formar analysen. Många 
etnografiska beskrivningar går direkt på det andra kunskapssteget, noesis. 
Det är ett utsållat, noga utvalt material med många reflektioner och tolk-
ningssteg som står nedtecknade för läsaren.  

I min studie presenteras de olika ljudrummen med sina gränser och över-
gångar, centrum och periferi. De två analytiska stegen rör sig således från 
själva upplevelsen till reflektioner kring hur en upplevelse återges och tol-
kas. Dessa två kunskapssteg utgör inte en skiljelinje mellan det omedelbart 
upplevda och det förmedlade, utan ska istället uppfattas som en metod för att 
hjälpa forskaren att belysa övergångar i studien. Filosofen Edmund Husserl 
(1859–1938) menade att alla egenskaper som inte är direkt erfarna eller pre-
senterade appresenteras (medpresenteras) för medvetandet (Bengtsson 1998: 
29). Om jag exempelvis lyssnar till ett gaturum, så vet jag att gatan längre 
bort, där jag inte längre kan höra vad som försiggår, fortsätter att låta. Jag vet 
att världens gräns inte går bakom hörnet (Bengtsson 1998: 19). ”Genom det 
praktiska livets erfarenheter konstitueras ett kunskapsförråd, ett vardagsve-
tande, som i fortsatta erfarenheter fungerar som tolkningsschema varigenom 
världen förstås”, skriver Bengtsson. Detta resonemang kan liknas vid Alfred 
Schütz förvärld, omvärld och medvärld (se avsnittet Kulturvetenskapliga 
rumsperspektiv). Mina beskrivningar är bara ”direkta” i bemärkelsen att de 
utgår från en situation som jag befinner mig i just nu. Med mig följer dock 
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hela tiden ett tolkningsschema (Bengtsson 1998: 34). Det Barbro Klein me-
nar med att transkription är en analytisk akt innebär i min studie, samman-
fattningsvis, att jag med hjälp av kunskapsstegen noema och noesis, översät-
ter ljuden till betydelsebärande enheter i form av reflektioner, tematiseringar 
och teoretisk analys.  

Lyssnarmodus 
Enligt antropologen och ljudforskaren Deborah Kapchan styrs oftast lyss-
nandet till ett specifikt objekt – en bebis som skriker eller en bil som närmar 
sig. Detta har inneburit att uppmärksamheten på ”hur” lyssnandet går till 
oftast hamnar utanför medvetandet (Kapchan 2017: 5). I Theorizing Sound 
Writing ger Kapchan ett flertal exempel på metoder för lyssnande. En har 
utvecklats av kompositören och musikvetaren Michel Chion.15   

Enligt Chion finns det huvudsakligen tre lyssnarmodus, vilka han kallar 
kausalt lyssnande, semantiskt lyssnande och reducerat lyssnande. Det 
kausala lyssnandet är det vanligaste, menar Chion. Det handlar om att lyssna 
på ett ljud för att känna igen och identifiera ljudkällan. Det semantiska 
lyssnandet handlar om att lära sig fonetiska koder där ljuden ingår i ett 
system kring hur språket låter. Det reducerade lyssnandet handlar om en 
betoning på själva ljudet, dess tonhöjd, tempo, klang osv. (Chion 2012: 48–
53).16  

Ett reducerat lyssnande går hand i hand med den fenomenologiska ansatsen, 
att gå till sakerna själva, och den mer-än-representationella teorins betoning 
på detaljerad beskrivning av ljudet själv. Det Chion inte kommer åt med sina 

                               
15 Förutom Chion nämner Kapchan kompositören Pauline Oliveros begrepp ”deep listening” 
samt ytterligare flera ingångar, varav Kapchan själv står för flera: 1) transitive versus intransi-
tive listening (listening in relation to an object vs. nonrelational or ”ubiquitous listening”, 2) 
emphatic listening (the techné of auditory empathy), 3) layered listening, 4) tactical listening 
– listening to effect pedagogical and political change, 5) listening as witness (Kapchan 
2017:5). I Pauline Oliveros Deep listening. A composer’s sound practice beskriver Oliveros 
vad ”deep listening” innebär: ”this question is answered in the process of practicing listening 
with the understanding that the complex wave forms continuously transmitted to the auditory 
cortex from the outside world by the ear require active engagement with attention. Prompted 
by experience and learning, listening takes place voluntarily” (Oliveros 2005: xxi). 
16 Adjektivet ”reduced” kommer från Husserls användning av begreppet reduktion: ”The 
transcendental-phenomenological reduction is called ”transcendental” because it uncovers the 
ego for which everything has meaning and existence. It is called ”phenomenological” because 
it transforms the world into mere phenomenon. It is called ”reduction” because it leads us 
back (Lat.reduce) to the source of the meaning and existence of the experienced world, in so 
far as it is experienced” (Schmitt 1959: 238). 
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tre lyssnarmodus är de mer förfinade distinktionerna mellan olika typer av 
lyssnande och vad lyssnandet leder till för kunskap. 

För att kunna applicera de olika lyssnarmodusen i mitt fält har jag utvecklat 
en ytterligare utvidgad tabell av lyssnarmodus som utgår från mina metoder. 

Här nedan illustreras och sammanfattas det tolkningsschema jag använder i 
denna studie. De två kunskapsstegen noema och noesis rör sig från ett källo-
rienterat, kausalt stadium med betoning på vad det är som låter, till ett reflex-
ivt, funktionellt stadium där betoningen ligger på att förklara vilken funktion 
ljudet har i sammanhanget.  

  

Noema: 
Källorienterat
/Kausalt 
Vad var det 
som lät? Vad 
pågår här? Jag 
försöker 
placera in 
ljudhändelsen 
genom att söka 
dess källa.

Noema: 
Kvalité-
orienterat/Red
ucerat 
Vad har ljudet 
för tonhöjd, 
rytm, klang, 
etc.? 

Noesis:
Reflexivt
Representerar 
ljudet något 
speciellt och 
vad säger 
ljudet om det 
ljudrum jag 
befinner mig i?

Noesis:
Kontext-
orienterat/ 
Funktionellt
Varför är det 
på detta viset? 
Vad har ljudet 
för funktion i 
sammanhanget
?
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Fältmetoder 

Soundwalk 
Begreppet soundwalk introducerades av kompositören Hildegard Wester-
kampf 1974 för en promenad med målsättningen att lyssna på ljuden längs 
vägen. Att välja att lyssna på ljuden betyder inte att de visuella upplevelserna 
helt åsidosätts. Istället blir man uppmärksammad på hur ljudupplevelser kan 
kopplas till vad som samtidigt kan ses eller hur något luktar (Westerkamp 
2007: 49). Don Ihde påpekar att det går att välja betoning i sitt lyssnande och 
det går att välja lyssnande som betoning. 

De andra fenomenen försvinner inte; deras motspänstiga närvaro består, men 
de drar sig tillbaka till medvetandets rand. Det är helt uppenbart att det är 
möjligt att rangordna saker på så vis att vissa fenomen står ut medan andra 
står tillbaka (Ihde 2001: 53).  

Jag väljer att låta ljuden få plats och annat stå tillbaka. Det är till ljuden jag 
går och med ljuden jag går i en ljudpromenad (till ljuden själva/sakerna 
själva).  

När jag genomfört ljudpromenader har jag spelat in ljuden längs vägen. Ge-
nom att spela in förstärks minnena av ljuden när det är dags att bearbeta 
dem. Ljudinspelningarna är ett material som går att spara och arkivera, till-
gängligt för mig själv och andra. Ljudinspelningar tar en ljudupplevelse ur 
sitt sammanhang och kan sedan, oavsett avstånd, upprätthålla en närvaro 
(McCartney 2004: 184). Minnen från en soundwalk lever vidare i en form av 
minnesarkiv. Jag kan i efterhand minnas platser som låtit på liknande sätt. 
Inspelningar av ljud och intervjuer möjliggör att i efterhand reflektera över 
rytmer som genom inspelningen inte försvann så fort de uppstod. Att spela in 
ljud är att ”rama in” dem, skriver John Levack Drever, professor i akustisk 
ekologi och ljudkonst.  

Just as a photograph frames a visual environment, which may be inspected at 
leisure and in detail, so a recording isolates an acoustic environment and 
makes it a repeatable event for study purposes. The recording of acoustic en-
vironments is not new, but it often takes considerable listening experience to 
begin to perceive their details accurately (Drever 2002: 22). 

Ljudinspelningar är smidiga att genomföra. Inspelningar kan göras osynligt, 
det är lätt att smälta in, vilket innebär att ljudinspelningar inte behöver 
skärma av. Det går bra att vandra fritt, planlöst eller taktiskt (jfr Klein 1990: 
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45). Som soundwalker agerar jag publik i ljudrummen och betonar att lyssna 
till ljuden, istället för att aktivt delta i de aktiviteter som sker.17 

Kort efter att jag genomfört mina ljudpromenader har jag börjat med att 
skriva en essä utifrån mina ljudinspelningar. I den har jag skrivit ned direkta 
tankar och återgett vad jag hörde och upplevde. Essäerna lämnar utrymme 
för fria tankar och reflektioner kring det som upplevts. Jag har sedan lyssnat 
med nya öron på det inspelade materialet. Ljudpromenaden blir det noema-
tiska korrelatet som essän byggs av. Essän blir sedermera ett material som 
ligger till grund för registrering av ljud utifrån tematiska ingångar och vidare 
analys. Det är alltså ljudinspelningarna och inte ljudpromenaderna i sig som 
utgör materialet.18  

Ljuddagbok 
I andra sammanhang har jag under en promenad eller sittande talat in reflekt-
ioner i en diktafon. Då återges det jag lyssnar på, med avbrott för min egen 
röst. Denna metod kallar jag för ljuddagbok. En ljuddagbok fungerar som ett 
ljudande anteckningsblock. Tankar och reflektioner spelas in ute i fält. Ef-
tersom det ser ut som att man talar i telefon med ett headset väcks heller inte 
här någon anmärkningsvärd uppmärksamhet (likt ljudpromenadens ljudin-
spelningar). Det finns inget behov av att stanna upp för att ta fram anteck-
ningsblock och penna. Betoningen kan istället läggas på att uppleva och 
spela in.  

Utifrån de två kunskapsstegen noema och noesis byggs ljuddagboken inled-
ningsvis upp med en inspelning ute i fält och sedan en uppspelning vid 
skrivbordet. Det inspelade materialet bearbetas och sammanfattas. Jag lyss-
nar och tänker högt med ljuddagboken ute i fält och det är de inspelade re-
flektionerna som blir det material jag arbetar vidare med när jag sedan lyss-
nar till min inspelning, tänker tyst och minns. 

Spontana samtal och intervjuer  
När jag vistats i fält har jag varvat mina ljudpromenader och mitt kunskap-
ande med att samtala med människor på gatan. Många av samtalen har varit 
spontana, när det dykt upp frågor längs vägen. Andra har varit mer planerade 

                               
17 “When the soundwalker is instructed to listen to the soundscape, he is audience; when he is 
asked to participate with it, he becomes composer-performer” (Schafer [1977] 1994: 213). 
18 För mer information om ljudpromenader och inspelningar av dessa, se även Järviluoma, 
Uimonen, Vikman & Kytö 2009: 259–261, McCartney 2004: 183–185, Moore 2003: 274. 
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och uppstått efter det första, noematiska kunskapssteget. Till hjälp för detta 
har jag haft min man, Ercan Eriksson-Aras. Han har agerat tolk och varit min 
manliga följeslagare.  

I och med att Istanbul är en mycket stor stad, med många människor som rör 
sig överallt, är det inte särskilt anmärkningsvärt att vandra ensam som 
kvinna. Däremot är det mindre vanligt att se kvinnor som gatuförsäljare i 
kryddbasaren eller som kringvandrande försäljare. Det är också huvudsakli-
gen män som står och fiskar längs Galatabron, liksom det är män som kör 
bussar och taxibilar. Det kan dock skilja sig åt beroende på område. I den 
moderna stadsdelen Beyoğlu med den stora gågatan Îstiklal Caddesi är det 
vanligare att kvinnor arbetar i klädesbutiker, caféer och receptioner. I och 
med att Eminönü domineras av en manlig närvaro i de ljudrum jag genom-
fört mitt fältarbete i, kunde jag till en början känna att jag som turist och 
kvinna inte riktigt hörde hemma där.19  

Som kvinna med ”turistigt” utseende var det inte alltid så lätt att på egen 
hand strosa fritt, utan att väcka uppmärksamhet som störde mitt lyssnande 
och kunskapande. Då var det smidigt att ha Ercan som följeslagare. Till-
sammans kunde vi vistas långa stunder på en bänk, promenera fram och 
tillbaka på en gata, sitta på caféer som annars var främst avsedda för män 
och prata med vem vi ville utan att känna oss obekväma. Vi kunde tillsam-
mans inleda spontana samtal på turkiska. Vid butiker, restauranger och 
caféer var det många som var intresserade av vilka vi var och bjöd in oss på 
te för en pratstund. Vid de tillfällen jag rört mig ensam, utan följeslagare, har 
jag inte gått in för att söka upp människor på samma sätt. Då har jag lagt 
betoningen på ljudpromenader eller kunskapande i ljudrum med många 
människor där det är lätt att smälta in.  

Reflektion kring språkets betydelse i det etnografiska 
arbetet 
Min kompetens i det turkiska språket sträcker sig som längst till hälsnings-
fraser. Det är inte många människor ”på gatan” i Istanbul som behärskar 
engelska. Det var lättare att få till ett naturligt samtal när mina informanter 

                               
19 Känslan av att känna sig utesluten från platser reflekterar Rebecka Lennartsson över i en 
text som handlar om staden som ett bekönat rum: ”Är det möjligt för mig som kvinna att 
inträda i flanörens roll? Kan jag obehindrat göra ändlösa och äventyrliga utflykter i storsta-
dens labyrintliknande geografi? Kan jag inta betraktarens privilegierade position? Kan jag 
göra staden till min och ta alla dess skilda rum i besittning?” (Lennartsson 1999: 49). 



 42 

fick tala på sitt eget språk. Ercans huvudsakliga roll var att gå fram till män-
niskor på gatan för att berätta om vem jag var och vilken forskning jag ut-
förde. Han frågade om de hade tid att prata en stund och sedan lät han mig ta 
över diskussionen och hjälpte till att tolka. Eftersom Ercan i många år arbetat 
som tolk professionellt blev det ett smidigt samarbete. 

Kulturantropologen James P. Spradley (1933–1982) beskriver hur etnogra-
fen inför ett stundande fältarbete står inför frågan vilket språk som ska an-
vändas för att ställa frågor och registrera betydelser och upptäckter (Spradley 
1979: 17). Spradley menar att språket tidigt fick en viktig och avgörande roll 
i det etnografiska arbetet. Etnograferna tog flera månader på sig att lära sig 
behärska det modersmål som fanns i det land fältarbetet skulle genomföras i. 
Det uppfattades tidigt som ett viktigt steg att kunna beskriva en kultur i dess 
egna termer. Spradley hänvisar till Franz Boas, en av grundarna till etno-
grafi, som uttryckte språkets viktiga betydelse:  

We know what we mean by family, state, government, etc. As we overstep 
the limits of one culture we do not know how far these may correspond to 
equivalent concepts. If we choose to apply our classification to alien cultures 
we may combine forms which do not belong together (…) If it is our serious 
purpose to understand the thoughts of a people the whole analysis of experi-
ence must be based upon their concepts, not ours (Boas 1943: 311).  

Språket kommer alltid att ha en betydelsefull roll i det etnografiska arbetet. 
När etnografen utför fältarbete i sitt eget samhälle är språket lika viktigt. Det 
kan man se bara genom att testa hemma, menar Spradley. Han upptäckte 
bl.a. att hans barn talade ett ganska annorlunda språk med sina vänner i sko-
lan än med familjen hemma (1979: 19). I slutändan handlar det om att all 
etnografisk beskrivning är en översättning, menar Spradley (1979: 22).  

Den viktigaste aspekten vad gäller språk för en etnolog i fält, är att kunna 
lyssna. Antropologen Margaret Mead (1901-1978) menar att en antropolog i 
fält inte är i sitt fält för att prata, utan för att lyssna och förstå (Mead 1939: 
196). I min studie får språket en betydelsefull roll på flera plan och här åter-
kommer resonemanget om intersemiotisk översättning som jag förde i av-
snittet Transkription av ljud. Ingen planering behövdes för att uppsöka in-
formanter som behärskade engelska. På det viset kunde de spontana samta-
len bli just spontana och informanterna kunde intervjuas i sina ljudrum där 
de för stunden var verksamma.  

I min intervju med Sinan i byn, kapitel 5, använde jag och informanten den 
kurdiska dialekten kurmanji. Där satt Ercan endast med som tolkstöd om det 
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skulle behövas. Detta språk behärskar jag så att jag förstår det mesta som 
sägs, vilket innebar att jag kunde förstå ljudliga känslouttryck och frasering-
ar utan att informanten behövde anstränga sig för att anpassa sin berättelse, 
vilket är viktigt för att kunna sätta in berättelsen i en rättvis social kontext.  

Utifrån ett narrativanalytiskt perspektiv menar jag att ljudliga känslouttryck i 
en berättelse kan liknas vid det den amerikanske sociolingvisten William 
Labov kallar för evaluation, evaluering på svenska (Labov [1972] 1976). 
Etnologen Ulf Palmenfelt utvecklar resonemanget genom att berätta hur han 
själv väljer att förstå Labovs definition. 

Jag menar att en berättelses tendens kommer fram dels som ett resultat av den 
ordning berättaren har gett de ingående händelserna – berättelsens komposit-
ion, dels genom den attityd, det tonläge, berättaren använder sig av vid fram-
trädandet (…) Jag använder termen evaluering eller kommentar för att be-
teckna alla sådana tillfällen där berättaren på olika sätt kommenterar den egna 
berättelsen (Palmenfelt 2017: 209).  

För att kunna uppfatta tonlägen och attityder genom språket, som ofta yttras 
genom det jag kallar för känslouttryck, bör det finnas en längre erfarenhet av 
att ha lyssnat till det talade språket. I såväl det turkiska som kurdiska språket 
används ofta evaluerande uttrycksformer. På kurdiska kan man t.ex. säga 
wey-wey-wey när man menar något liknande som håhå-jaja eller bravo-
bravo-bravo, beroende på vilket kroppsspråk som följer med uttalet. Om 
man säger way-way-way betyder det däremot oj-oj-oj eller ungefär stackars-
stackars-stackars, också där beroende på kroppsspråket. I och med att jag 
känner till dessa ljudliga känslouttryck i det kurdiska språket (och Ercan i 
både det turkiska och kurdiska språket) hjälpte det mig att uppfatta berättel-
sernas tonläge och känsla. 

Avhandlingens disposition 
I avhandlingens inledande kapitel presenterades mitt fält, mitt syfte och mina 
frågeställningar samt min teoretiska och metodologiska ansats. I kapitel 2 
presenteras fallet, dvs. de ljudrum analysen bygger på. Det första stadiet blir 
att beskriva ljudrummens plats i staden med stöd av kartor. Det andra stadiet 
blir en återgivning av en ljudpromenad med betoning på att registrera och 
beskriva ljudens tonhöjd, tempo, rytm, klang etc., samt svara på vad som 
pågår. Registreringen av ljud från ljudpromenaden följs av grafer, bilder och 
länkar till ljudfiler över mina ljudrum. Återgivningen av ljudpromenaden 
efterföljs av en summering av varje ljudrum samt en sammanfattning av 
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ljudrumsbeskrivningarna. Sammanfattningen diskuterar frågor om hur rum 
uppstår genom ljud, var/när/hur ljudrummen slutar och vilka gränser som 
finns samt hur möten och samspelsformer bidrar till att upprätta dessa ljud-
rum. Hit hör också hur rörelser och interaktionsmönster produceras i relation 
till ljuden.  

Kapitel 3 handlar om på vilket sätt Eminönüs vardagliga liv utgörs av ga-
turop, med utgångspunkt från de ljudrum som presenterats i ljudpromenaden. 
Utifrån gatuförsäljarnas röster och de ljudrum de verkar i, följer en redogö-
relse för på vilket sätt detta ljudrum har kommit att bli just gatuförsäljarnas. 
Olika typer av gatuförsäljare beskrivs och olika sorters rösttekniker som de 
lärt sig behärska presenteras. Därefter följer exempel på gaturop som jag har 
spelat in och transkriberat, beskrivningar av gaturopens estetiska stil och 
karaktär tillsammans med en inblick i det vardagliga livet i detta ljudrum. 
Vilka fenomen och processer utspelar sig hos gatuförsäljarna och hur kom-
mer de till uttryck? Kapitlet övergår i en teoretisk diskussion om rollgestalt-
ningar, heta och kalla ytor, performance, spatialitet, självpresentationer och 
appropriationsprocesser.  

I kapitel 4 beskrivs genom ett flertal exempel hur trånga och täta ljudrum 
fångar upp ljud och rörelser och på vilket sätt det uttrycks genom fantasier 
och dagdrömmar, fotsteg, gestikulerande och kroppsspråk. Jag undersöker, 
med utgångspunkt i flera empiriska exempel, hur rytmer och brytningspunk-
ter kommer till uttryck i form av kroppsspråk och gestikulerande i ett trångt 
och tätt ljudrum samt på vilket sätt ljud används som hjälp att navigera. Jag 
söker förklaringar till hur ett avstannande tempo, värme och trängsel kan 
påverka ett ljudrum. I kapitel 5 undersöker jag ljudets spatiala egenskaper 
genom att jämföra det med det visuella. Undersökningen leder vidare till en 
beskrivning av ljudets spatiala egenskaper i ett trångt och tätt ljudrum. Ka-
pitlet avslutas med en beskrivning av hur människor i allmänhet och en liten 
gatupojke i synnerhet borthör ljud. Kapitel 6 inleds med ett resonemang om 
vad tystnad är, om tystnad som fenomen. Sedan ges exempel på hur tystna-
den görs i de olika ljudrummen i Eminönu, följt av olika aspekter av ljud och 
lyssnande som tystnad tydliggör genom resonemang kring frånvaro och när-
varo, närhet och avstånd, täta och glesa ljud, Hi-fi och Lo-fi, position och 
tystnad som i att bli tystad, att inte kunna ta plats med ljud. En beskrivning 
av hur ljudminnen uppenbarar sig med exempel från landsbygden och Istan-
bul och på vilket sätt ljudminnen är unika och personliga kopplas därefter till 
ett resonemang om ljudminnen som kognitiva tystnader. I kapitel 7 som är 
avhandlingens avslutning, finns en sammanfattning som dels summerar de 
viktigaste iakttagelserna, dels återvänder till utgångspunkterna för undersök-
ningen, samt mina viktigaste slutsatser. 
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2. Ljudrum i Istanbul 

I det här kapitlet övergår översättning av generell teori till praktisk metod, 
där det första stadiet blir att presentera min empiri (mitt urvalsområde i 
Istanbul för ljudpromenader) i stadens kontext, ljudrummens placering i 
staden. Jag presenterar sedan en karta över var ljudrummen befinner sig i 
ljudpromenaden. Som ett andra steg i min presentation av ljudrummen åter-
ger jag en ljudpromenad med betoning på registrering av ljud. Registrering-
en av ljud från ljudpromenaden följs av grafer, bilder och länkar till ljudfiler 
över mina ljudrum. 

Grafer 
Ljudteknikern och utvecklingsingenjören Björn Carlsson har skapat grafer 
från ljudinspelningar av mina ljudrum, genom att använda sig av en ny tek-
nik som mäter integrated loudness, upplevd hörstyrka på svenska. Tekniken 
gör det möjligt att mäta och jämföra olika ljuds upplevda ljudnivå (hör-
styrka), dynamiska omfång (skillnaden mellan lägsta och högsta ljudnivån) 
och ljudintensitet (ljudets täthet) över tid i olika tidsintervall. Tekniken kal-
las för EBU-R 128 och har sedan 2010 kommit att användas bl.a. i tv-
sändningar för att förbättra ljudkvalitén.20 

EBU R-128 är en standard som innebär att ljudets medelnivå mäts under en 
viss mättid och balanseras så att det upplevs låta starkt i förhållande till sin 
karaktär och hur den mänskliga hörseln upplever ljudnivån. Standarden har 
sin grund i omfattande psykoakustiska studier om människans hörsel med av-
seende på upplevd ljudnivå. Medelnivån ska ligga på omkring -23 dB. Där-
med får olika ljudproduktioner och enskilda spår möjlighet att låta på alla 
tänkbara sätt utan ljudtekniska fel orsakade av att de förvrängts i syfte att de 
ska upplevas låta starkare vid en given uppspelningsnivå (divamusic.se: EBU 
R-128). 

Alla mätningar relaterar till en normnivå som man kan välja utifrån behov. 
Björn valde normnivån enligt EBU R-128 om -23 dB LUFS så att alla mät-
ningar relaterar till detta värde. Detta är en god kompromiss av hörbarhet 
                               
20 EBU-R 128 (European Broadcasting Union) (http://tech.ebu.ch/docs/r/r128-2014.pdf). 
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och dynamiskt omfång. Graferna visar ljudrummets upplevda densitet och 
volym, ljudrummets täthet. Graferna presenteras tillsammans med värdet på 
loudnessomfång och upplevd hörstyrka i de olika ljudrummen. 

 

 
 
 
 

Återgivningen av ljudpromenaden efterföljs av en summering av varje ljud-
rum samt en sammanfattande reflektion och tematisering. Där närmar jag 
mig svar på hur rum uppstår genom ljud, var när och hur ljudrum slutar och 
vad som är dess gränser. Summeringen innefattar även hur ljudrummen eta-
bleras och upprätthålls och på vilket sätt möten och samtalsformer bidrar till 
att upprätta dessa ljudrum samt hur rörelser och interaktionsmönster produ-
ceras i relation till ljuden.  

Ljudrummens placering i staden 
Ingen vet hur många invånare Istanbul har. Det brukar talas om ca 12–15 
miljoner, inräknat den omkringliggande regionen vid Marmarasjön. Det gör 
Istanbul till en stad jämförbar med Kairo och liknande megastäder (Pettifer 
1997: 42). Storstaden Istanbul brukar delas in i tre delar. Den gamla delen 
ligger på halvön mellan viken Gyllene hornet och Marmarasjön (Eminönü, 
Sultanahmet, Seraljudden). Det är där jag utfört mina ljudpromenader. Den 
något yngre delen ligger norr om Gyllene hornet (Galata, Beyoğlu och den 
kända gatan Îstiklal Caddesi). Den tredje delen är den asiatiska, på andra 
sidan Bosporen (Üsküdar, Kadiköy). Ca 60 procent av befolkningen bor på 
den europeiska sidan (The new Encyclopedia Brittanica 2002: 426).  

Min promenad börjar i en tunnel i Karaköy, som ligger i den norra delen av 
Gyllene hornets mynning. Karaköy är en av de äldsta stadsdelarna. Gala-
tabron länkar Karaköy till Eminönü i sydväst. Härifrån är det många männi-

Upplevd hörstyrka: mäter upplevd hörstyrka över tid. Värdet kan  
användas för att jämföra upplevd hörstyrka i ljudrum.  

Loudnessomfång: mäter ljudfilens variation i hörstyrka över tid. 
Loudnessomfång mäts i LUFS (Loudness Units from Full Scale) 
som anger skillnaden mellan lägsta och högsta ljudnivån. Loud-
nessomfång beskriver således ljudomfånget från de tystaste de-
larna till de högsta.  
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skor som tar sig vidare från Beyoĝlu mot Eminönü, tar färjan över till Asien, 
eller kanske besöker någon av alla de kända fiskrestaurangerna vid hamnen.  

Ifrån Galatabron, mitt andra ljudrum i promenaden, har man en spektakulär 
utsikt över stadens sammansatta geografi, med en stadsbild som präglas av 
moskéernas minareter och kupoler. Bron byggdes 1992. Det nedre planet, en 
pontonbro som flyter på vattnet, är fylld med restauranger som serverar allt 
från enklare smörgåsar till mer avancerade rätter. Galatabron är dagtid oftast 
fullpackad med människor och det sägs arbeta mer än 800 personer här. Vid 
brofästena intill Gyllene hornet säljer fiskare makrillsmörgåsar från båtar 
som gungar i takt med vågornas skvalpande. 

 
Skvalpande vågor och gungande båtar. Foto: författaren. 

Gyllene hornet beskrivs ofta som världens bästa naturliga hamn. Den lock-
ade till sig bosättare redan under 600-talet f.Kr. Bysantinerna sägs en gång i 
tiden ha kastat så mycket värdeföremål i vikens vatten under den osmanska 
erövringen att vattnet glimmade av guld. Dagens fabriker har dock åstad-
kommit så stora föroreningar i vattnet att denna föreställning inte finns kvar 
(Folkard, Oliver & Stroyan 2005: 89).  
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Min promenad leder vidare till Eminönü där jag beskriver fyra olika ljud-
rum: leksakstunneln, mellanrummet, gatuförsäljarnas ljudrum och kryddba-
saren inomhus. För att komma över till Eminönü promenerar jag genom en 
tunnel som utgör det tredje ljudrummet, leksakstunneln. 

Det är kvarterets alla butiker och marknader som drar till sig människor. 
De trängs i kryddbasaren och på de omkringliggande gatorna, när de inte tar 
en paus på en bänk under träden på basarens torg. Ett av dessa torg med plats 
för paus kallar jag för mellanrummet och det utgör det fjärde ljudrummet. 

 
Eminönü. Foto: författaren. 

Till de smala gatorna i Mahmutpaşa kommer familjer för att köpa sig en lång 
rock, en huvudsjal eller en klädesdräkt till sina pojkar inför omskärelsefest-
ligheter. De smala gatorna runt kryddbasaren är typiska för atmosfären i det 
gamla Istanbul. Dessa smågator som slingrar sig runt kryddbasaren utgör det 
femte ljudrummet, gatuförsäljarnas ljudrum.  

Handel har alltid varit en viktig verksamhet i staden som ligger både i Asien 
och i Europa. Det märks tydligast i det gytter av gator som ligger mellan 
Stora basaren och Galatabron, just det område där jag utför mina ljudprome-
nader. I valvgångarna mellan butikerna finns gårdar som kallas för hanɩ. 
Dessa rymmer verkstäder där det råder febril aktivitet. Med sitt till synes 
gränslösa utbud av varor utgör den labyrintiska Stora basaren medelpunkten 
i all denna affärsverksamhet. Kryddbasaren är lika färgstark, men mindre 
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och mer lättöverskådlig. Kryddbasaren inomhus utgör det sjätte ljudrummet 
i min ljudpromenad.  

Kryddbasaren är en grottliknande, L-formad marknad som byggdes i bör-
jan av 1600-talet som en utvidgning av komplexet intill Nya moskén. Kryd-
dor från orienten har alltid varit basarens specialitet. På turkiska heter den 
Misir Çarşısı, ”den egyptiska basaren”. Basaren finansierades från början 
med tullintäkter från varor som importerats från Egypten (Folkard, Oliver & 
Stroyan 2005: 88). I basaren säljs såväl kryddor, godis, sötsaker, ost och 
delikatesser, som alla möjliga husgeråd, tyger och kläder. Kryddbasaren är 
en av de största basarerna i staden.  

Ljudpromenaden 
Ljudrum 1: Tunneln i Karaköy 

  
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 
Tunneln i Karaköy. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO02.wav 

Det är en varm höstdag i oktober. Det har hunnit bli eftermiddag och klock-
an har precis passerat tre. Jag går från en tät och tung trafik på gatan nerför 
en trappa som leder till ingången av en tunnel under tågspåret vid Karaköy, 
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fram till Galatabrons början. Övergången blir en tydlig brytning från ett tätt 
trafikerat ljudrum till den glesare tunneln, ett ljudrum under marken.21 Med 
klapprande fotsteg tar sig människor fram. Klapprandet åstadkoms till största 
del av lågklackade herrskors dova, tunga nedslag.  

 

 

 

 
Vassare klackar klapprar förbi mer sällan och i ett högre tempo. Ljudvoly-
men är inte särskilt hög här inne. Den känns dämpad i jämförelse med trafi-
ken utanför. Ibland hörs hasande fotsteg, långsamma, stillastående. De ha-
sande fotstegen går mot skyltfönstren till de små elektronikbutikerna som 
finns i tunneln. Folkets sorl flyter ut till en sammanbunden baston, ett hum-
mande legato.  
 

 

 

 

                               
21 Ett tätt ljudrum är fyllt med ljudkällor som människor, trafik eller annat som låter. I ett glest 
ljudrum är ljudkällorna mer utspridda. 

Legato: italienska för sammanbundet, innebär 
att ljuden följer varandra utan uppehåll  
(jfr Brodin 1985: 150). 

Brytning: på engelska cut out. En effekt som innebär en plötslig 
förändring i intensiteten av ett ljud. Denna effekt markerar rörelsen 
från en miljö till en annan (Augoyard & Torgue 2005: 29). 
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Hummande legato. Foto: författaren. 

De höga ljudfrekvenserna absorberas inte i den hårda, cementerade tunneln. 
Det glesa, hårda ljudrummet reflekterar ljuden och ger lång efterklang. Ljud-
rummet har ett förhållandevis litet tonomfång, liten ambitus, med de hasande 
stegen och det dova sorlet.  
 

 

Ibland blir ambitus större, när enstaka röster ropar eller talar högt. Tomma 
ytor och hårda betongväggar förlänger ljudets efterklangstid. 

Ambitus: tonomfång, från lägsta till 
högsta tonen (Brodin 1985: 15). 

Efterklangstid: ”ett mått på hur dämpat ett rum är, används ofta för att beskriva 
rumsakustiken i exempelvis en kyrka, samlingslokal eller en undervisningslokal 
(…) Efterklangstiden påverkas av rumsvolymen och hur mycket ljudabsorbe-
rande yta som finns i rummet, och därmed inverkar rummets möblering och 
utrustning (…) Ju större ljudabsorberande yta, desto kortare efterklangstid, och 
det omvända gäller också: ju fler hårda ytor, desto längre efterklangstid” (folk-
hälsomyndigheten.se: buller, höga ljudnivåer inomhus).  
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Såväl stomljuden som luftljuden är utspridda, långa och distanserade här, i 
och med att ljudrummet är så glest.  
 

 

 

 

Ljudvågorna reflekteras mot tunnelns hårda ytor, vilket gör att ljudet hörs i 
rummet även en stund efter att ljudkällan har upphört. De glesa, utspridda 
ljuden i tunneln upplevs vidga ljudrummets storlek.22   

En utstickande, men ännu distanserad och dämpad melodi, hörs. Melodin 
kommer från en mansröst med låg volym som lämnar efter sig ett eko i tun-
neln. Mannen sjunger en välkänd turkisk melodi: Uzun ince bir yoldayim. De 
klapprande stegen stannar upp. Mannen blir ett centrum i detta ljudrum när 
folk samlas omkring honom. Röster avtar, öron lyssnar. Den sammanbundna 
bastonen från sorlet övergår i mannens tydliga röstmelodi, som ackompanje-
ras av det rytmiska anslaget mot strängarna på lutinstrumentet saz. De anslås 
av en blind man som sitter på marken intill betongväggen. Ackorden låter 
sköra från den något ostämda sazen, men de genljuder, resonerar, i den 
långa efterklangen som ljudrummet erbjuder. 

 
 

 

 

 

                               
22 Mjuka material som mattor, tyger och kläder absorberar höga frekvenser, medan hårda 
material reflekterar alla frekvenser. 

Stomljud och luftljud:  
Stomljud utbreder sig genom stommen, t.ex. golv och väggar i en byggnad 
(NE: stomljud). Luftljud sprids genom luften från t.ex. tal, musik och trafik 
(byggipedia.se: ljud). 

Resonans: ”genljud – ett akustiskt fenomen, innebärande att elastiska 
kroppar när de träffas av tonvågor själva bringas att vibrera. Alla kroppar 
har speciella egentoner för vilka de reagerar och börjar svänga”  
(Brodin 1985: 230).  

Eko och efterklang: 
Eko beror på ljudvågornas reflekterande mot en vägg eller liknande, tillbaka 
till utgångspunkten. Eko är en specifik effekt som skiljs från ”reverb” (Brodin 
1985: 70). Efterklang kan vara eko eller reverb, dvs. med eller utan studs 
men till skillnad från eko upplevs efterklang avta kontinuerligt.  
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Texten och den melankoliska melodin beskriver känslan av just den här ga-
tumiljön. Man kan gå timme efter timme, mil efter mil, man kan välja gen-
vägar och man kan gå mot öst eller väst, men vägen tar aldrig slut. Inte i en 
stad som Istanbul.  

Jag går på en lång och smal väg Uzun ince bir yoldayɩm 

Jag går dag som natt  Gidiyorum gündüz gece 

Jag vet inte hur jag mår  Bilmiyorum ne haldeyim 

Jag är på väg dag som natt  Gidiyorum gündüz gece 

Från den stund jag kom till världen Dünyaya geldiǧim anda 

Började jag min vandring  Yürüdüm aynɩ zamanda 

Vid en plats med två dörrar  İki kapılı bir handa 

Jag går dag som natt               Gidiyorum gündüz gece 

(svensk översättning: Ercan Eriksson-Aras)    

Efter en stund upptar folkmassorna sin vandring igen och klapprandet av 
fotsteg fortsätter. I bakgrunden ljuder fortfarande den välkända melodin. 
Utgången från detta ljudrum utgör en tydlig brytning. Så fort jag kommer 
upp från trappan och ut till hamnen i Karaköy har jag lämnat ljudrummet i 
tunneln. Ekot av röster i tunneln suddas ut. Melodin från den sazspelande 
mannen är borta. Nu skränar fiskmåsarna i det rymliga ljudrummet och det 
skrapar från gruset på marken där jag går. 
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Graf över tunneln i Karaköy 

 
 
Upplevd hörstyrka: -25,8 (- 2,8 LU)23  
Loudnessomfång: 6,9 LU (-29,8 LUFS: -22,9 LUFS) 

Summering:  
I detta ljudrum finns en tydlig ingång, ett tydligt centrum och ett markerat 
slut. Ljudvolymen är inte särskilt hög och ambitus relativt liten. Rytmen i 
tunneln är jämn och klapprande och rörelserna utgörs av människor på väg 
igenom tunneln. Ett tillfälligt stopp i rörelser och tempo utgör dock sazspela-
ren med sitt spelande, som många förbipasserande stannar upp och lyssnar 
till. I tunneln i Karaköy upprättas ett ljudrum där den sazspelande mannen 
med sitt uppträdande blir ett centrum, medan de ljud som låter bredvid ho-
nom mer eller mindre hamnar i periferin. Ljudrummets gränser går längs de 
tjocka cementväggarna, som också påverkar dess akustik. Den upplevda 
hörstyrkan är -2,8 LU och loudnessomfånget är 6,9 LU, vilket innebär att 
den upplevda hörstyrkan är låg och varierar ganska mycket.  

Den sazspelande mannens melodi fungerar som en minnesmarkör för ljud-
rummet. Ibland flyter ljud och melodier ohörda förbi, men starka sinnesin-
tryck skapar kognitiva enheter som blir till minnen av specifika ljudrum, en 
slags länkar till dem. Ljud och musik har stor betydelse för människans för-
måga att minnas plats. Ett ljud som liknar ett annat skapar associationer till 

                               
23 Upplevd hörstyrka (loudness) över tid är -25,8 LUFS. Detta betyder att -25,8 dB LUFS är 
en något svagare medelnivå över tiden än om det vore -23 dB över samma tid. Skillnaden 
mellan normen och det uppmätta värdet är således utskrivet: -2,8 dB LU.  
Rosa: loudnessomfång, blå: upplevd hörstyrka, orange: momentary loudness, grön: short-term 
loudness. 
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tidigare händelser i livet (jfr Augoyard & Torgue 2005: 21–25). Jag åter-
kommer till ljudminnen i kapitel 6.  

Ljudrum 2: Galatabron 

 
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 

Galatabron. Ljudfilen är inspelad av kompositören och konstnären Frans Mossberg 
(fransmossberg.com). 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO03.wav 

De klapprande ljuden av fotsteg leder vidare upp på Galatabron med alla 
sina fiskare. Övergången till ljudrummet Galatabron utgörs av att ljudnivån 
ökar successivt ju närmare Galatabron man kommer. Den ökande ljudnivån 
utgör en skiftning från Karaköy till ljudrummet Galatabron.  

 
 
 
 

Galatabron utgör mitt andra ljudrum. Det omfattar promenaden från Karaköy 
över bron fram till leksakstunneln. På Galatabron är det trafiken som står för 
grundtonarten, även när det inte är rusningstrafik. Det ljuder starkt från frus-
tande bussar och från en tät ström av personbilar, däribland taxibilar som 
tutar, varvar upp/brummar och varvar ner/bromsar in/gnisslar. En färja tutar 

Skiftning: engelska blurring. Skiftningseffekten är ett gradvis, 
nästan omärkbart försvinnande av ljud. Effekten märks oftast inte 
förrän ljudet inte längre hörs (Augoyard & Torgue 2005: 27). 



 56 

starkt, med låg tonhöjd, och glider sakta fram emot bron. Båtvisslorna är 
typiska karaktärsljud, ljudmärken, inom detta område. Mycket båttrafik 
avgår från just Karaköy och Eminönü.  

 
Skränande fiskmåsar. Foto: författaren. 

 
 

 

Grundtonart/key/keying: Enligt Schafer finns det tre huvudsakliga beståndsde-
lar i ett soundscape: grundtonarter, ljudsignaler och ljudmärken (Schafer [1977] 
1994: 10). Jag uppfattar grundtonarten som en tonalitet i en komposition. Även 
om materialet kan modulera omkring grundtonarten, så är det hela tiden i refe-
rens till grundtonarten som allt det andra får sin speciella betydelse. Det kan ske 
tonartsväxlingar och transponeringar. I min översättning blir ”grundtonart” en 
term för de karaktäristiska ljud som ger ett ljudrum dess modala ton. Grundton-
arten kan inte alltid uppfattas medvetet, men skapar en karaktär med hjälp av 
naturen (geografin och klimatet), vinden, vattnet, skogen, fåglarna och insekter-
na (Schafer [1977] 1994: 10, se även Schafer [1977] 1994: 48, 53, 58, 62, 152, 
212, 240, Goffman 1974: 43–44, Smith 2003: 159). Goffman använder begrep-
pen key och keying. Key är det som håller samman olika delar till en helhet, 
tonart. Keying används för att beskriva nyansförskjutningar eller övergångar, 
dvs. hur något transformeras från något till något annat (Persson 2012: 296). 
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Tutande färjor. Foto: författaren. 

Det starka ljudet av trafiken ackompanjeras av fotsteg och ett svagt mummel 
från fiskarna som står tryckta mot Galatabrons räcke. De lämnar plats åt 
strömmen av fotgängare som bildar en ljudvägg mellan dem och trafiken. 
Med jämna mellanrum hörs visslande, svischande ljud från fiskespön, vilket 
också är ett karaktärsljud/ljudmärke här.  

 

 

 

Uppe på bron är det svischandet och visslandet från fiskespön som hörs tyd-
ligast. På undervåningen, där restaurangerna ligger, övergår ljudet av svi-
schande i rullandet av fisketrådar som snart landar i vattnet och då och då ett 
plaskande, när vatten hälls ut på trottoaren. Det spelar ingen roll vilken tid på 
dygnet man besöker bron, fiskarna är alltid här. De följer en annan rytm än 
den förbipasserande folkmassan.  

 

Ljudmärke/karaktärsljud: (soundmark) är härlett från begreppet landmärke. 
Ett ljudmärke är ett ljud som är unikt inom ett visst område. ”När ett ljudmärke 
har identifierats, förtjänar det att skyddas, för ljudmärken gör det akustiska 
livet i ett samhälle unikt”, skriver Schafer ([1977] 1994: 10).  
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Visslande fiskespön. Foto: författaren. 

På Galatabron talar människor inte i vanlig samtalston, de snarare skriker till 
varandra. Ljudrummet har hög ljudvolym och relativt stor ambitus. Bron 
gungar till då och då, vilket är en seismisk effekt. Ljud och vibrationer upp-
står också genom rörelser och förhållanden mellan fordon och mellan olika 
ljudkällor, dvs. med utgångspunkt från stomljuden. 

 

 

Mitt på dagen är trottoaren fullproppad av fotgängare, ett tätt ljudrum. Trots 
trängseln bildar folkmassans rörelsemönster ett fungerande flöde. I trottoa-
rens mittstråk väjer människor för varandra med precision och timing och 
utan märkbar ansträngning, i en slags kontrollerad rytm. De är medskapare 
till detta trånga ljudrum, genom sina sätt att ge upphov till ljud eller på andra 
sätt förhålla sig till ljuden.  

Mitt i detta virrvarr fiskas det längs broräcket. Borde det inte vara tyst om 
fisken ska våga sig fram till betet? Vid fisketurer som barn fick jag alltid 
höra att man skulle vara tyst för att inte skrämma fisken. Jag går fram till en 
fiskare som har en hink med sprattlande fiskar.  
  

Seismisk effekt: mycket låg bas som 
man känner istället för att höra. 
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”Men… det finns ju så mycket ljud här på bron, stör inte det fiskarna? Jagas 
de inte bort?” 

”Nej, men fiskarna här tycker om ljud, de dras till ljuden…” 

”Jaså, men har ni fiskat på något annat ställe någon gång, i naturen?” 

”Ja, det har jag gjort. Ute i naturen är fiskarna rädda för ljud. Men här är det 
tvärtom.” 

”Du menar att fiskarna här gillar ljud?” 

”Ja, det gör de. De har vant sig.” 

”Om du skulle få välja då, var står du helst och fiskar? Här eller ute i natu-
ren?” 

”Naturen.” 

”Varför föredrar du naturen?” 

”Ja… man vilar sinnet, mår bättre av det.” 

Vilar sinnet. Går det att vila även här på bron eller måste man åka iväg till 
den lugnare naturen? Hur vilar man i ett ljudrum där det inte går att prata i 
normal samtalston med den man har bredvid sig? Är det över huvud taget 
möjligt? 

Ganska snart får jag ett bevis på hur någon försökt sig på just detta. Mitt i 
folkvimlet på bron sitter en äldre man på en pall och sover djupt med spöet 
parkerat mot en stolpe. Liksom fiskarna verkar denna storstadsbo ha interna-
liserat förmågan att slappna av i en ensemble av trafikljud, fotsteg, männi-
skoröster, svischande och plaskande.  

Ljudrummet Galatabron avslutas med att bron övergår i en trappa ner till 
hamnen. Ljudet från trafiken avtar snabbt och fotsteg hörs klapprande mot 
trappstegen när jag närmar mig hamnen i Eminönü. De avtagande ljuden 
utgör en skiftning från ljudrummet Galatabron till den rymliga hamnen i 
Eminönü. 
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Graf över Galatabron 

 

Upplevd hörstyrka: -20,9 LUFS (+2,1 LU) 

Loudnessomfång: 3,9 LU (-23,3 LUFS: -19,4 LUFS) 

Summering: 
Övergången till ljudrummet Galatabron utgörs av en successiv skiftning från 
en lägre till en högre ljudnivå. Karaktärsljuden här består av båtvisslor och 
fiskespön. Grundtonarten utgår från trafiken och bilarna och trängseln bland 
fotgängarna gör ljudrummet tätt. I Galatabrons ljudrum förekommer flera 
olika former av rytmiska flöden. Fiskarna är stillastående medan fotgängarna 
passerar förbi i ett ganska jämnt flöde. Vid sidan av detta finns trafiken som 
med ojämn acceleration, inbromsningar och signalerande tutor bryter den 
upplevt kontrollerade rytmen som fotgängarna åstadkommer. Detta ljudrum 
har minst tre rytmer; det liknar en flod med stark ström, stark rörelse i mitten 
och så långsammare mot kanterna och helt stillastående precis vid strandlin-
jen. Den upplevda hörstyrkan är +2,1 LU och loudnessomfånget är 3,9 LU, 
vilket innebär att den upplevda hörstyrkan är ganska hög (högre än normni-
vån i undersökningen) och varierar lite, vilket betyder att det är ett tätare och 
mer intensivt ljud. 
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Ljudrum 3: Leksakstunneln  

 
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 

Leksakstunneln. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO04.wav 

Jag närmar mig den välkända kryddbasaren Mɩsɩr Ҫarşɩsɩ. För att komma 
upp till basaren går jag genom en tunnel som tar mig under och bortom den 
stora trafikleden. Jag kallar den ”leksakstunneln”. Jag kommer in i leksaks-
tunneln genom att gå nerför en trappa.  

På väg nerför trappan ökar intensiteten av ljud succesivt; ett crescendo ut-
vecklas starkare och starkare ju närmare ingången till leksakstunneln jag 
kommer. Här är det volym och intensitet som utgör gränsen till ljudrummet. 
Ljudrummet blir allt tätare. Denna tunnel är på eftermiddagarna något av det 
mest öronbedövande ljudrum man kan tänka sig, nästintill obscent öronbe-
dövande.24 
                               
24 Den franske filosofen och sociologen Jean Baudrillard (1929–2007) har en alienationsteori 
som handlar om att människan är inbäddad i så pass mycket information att hon har tappat 
bort sig själv, allting drivs till ytterligheter. Baudrillard leker med begreppen scen/obscen. 
Han skriver om staden som en scen, där vi rör oss som skådespelare. Dragningen mot staden 
som obscen ligger i att det krävs allt mer för att någon ska bli förvånad i dagens storstäder 
(Baudrillard 1990: 30-32).  
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Här samsas hundratals försäljare och förbipasserande med ljudliga leksaker. 
Leksakerna piper, kvittrar, tickar, trummar, surrar, väser, skallrar och smatt-
rar samtidigt. Ljudrummet är tätt och trångt. Den här tunneln absorberar de 
höga frekvenserna i mycket högre grad än tunneln i Karaköy. Leksakstun-
neln är fylld med saker från golv till tak. Skor, kläder, leksaker och klockor 
täcker väggarna och ljuden tar sig inte särskilt långt bort. Det är inte förrän 
jag står alldeles intill själva ljudkällan som jag verkligen kan höra vad som 
händer. Här skulle aldrig en saz höras på fem meters avstånd. Rummet har 
en stor ambitus men det är de höga registren, de gälla ljuden och rösterna i 
högt tonläge, som hörs mest.  
 

 

 

 

Crescendo: En successivt ökande volym och/eller intensitet av 
ljud. Den här välkända effekten kan man hitta i många olika 
sammanhang när man närmar sig en ljudkälla, när ett fordon 
accelererar eller exempelvis när en maskin startar (Augoyard & 
Torgue 2005: 29). 

Register: en bestämd del av ett större omfång, t.ex. talregister, 
ropregister, bas, tenor, sopran etc. (Brodin 1985: 228). Jag an-
vänder ambitus för omfång och register för en del av ett större 
omfång.  

Öronbedövande: så högt att man inte hör något annat (synony-
mer: skrällande, larmande, högljudd). Öronbedövande ljud kan 
vara korta (synonymer.se: öronbedövande). 

Obscen: mycket livlig och högljudd. Synonymer: oanständig, 
slipprig, anstötlig, skabrös, otuktig, osedlig, skamlös (synony-
mer.se: obscen).  
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Ljudsignaler: ljud som hörs i förgrunden, något man lyssnar 
till medvetet såsom exempelvis varningssignaler, klockor, 
visslor, tutor och sirener (Schafer [1977] 1994: 10).  

 
Täthet, leksakstunneln. Foto: Kristina Josephson-Hesse. 

Människoröster hörs som ett dovt mummel, trafiken hörs inte längre. Ingen 
idé att prata med varandra här inne, där man knappt kan höra sig själv tänka. 
Rösterna tystas ned av den akustiska maskeringseffekt som alla leksaker ger. 
Plötsligt är det en av försäljarna som klappar hårt med händerna alldeles 
intill mitt öra. Jag rycker till av förvåning och backar snabbt. Det är som när 
man lyssnar på en film. Filmmusiken hörs i bakgrunden, flytande och ore-
flekterande skapar grundtonarten sin atmosfär tills det plötsligt smäller till, 

ett signalerande om att något har hänt.  
Trängseln inne i tunneln utgörs av långsamma kroppar. Här är det under 
rusningstid svårt att hålla ihop i en grupp. Ljudet från leksakerna drar i vågor 
till sig uppmärksamhet. En leksaksfågel som är hissad högt mot taket piper 
väldigt högt och starkt.  

Jag tar mig ut från tunneln genom att gå uppför en trappa. Ett diminuendo 
tar över, då ljudintensiteten från leksakstunneln successivt avtar.  
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Ljuden från leksakstunneln har olika bärkraft. Först avtar ljuden från leksa-
kerna, medan sorlet från människorna dröjer kvar och blir tydligare. Nu kan 
jag med ens höra mina fotsteg igen och rösterna omkring blir mer spridda. 

 

 
Diminuendo; klapprande fotsteg i trappan. Foto: Ercan Eriksson-Aras. 

På väg ut ur leksakstunneln. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO05.wav 

Plötsligt blir jag varse mig själv. Aldrig har jag uppmärksammat ljudet av 
mina fotsteg så tydligt, som vid trapporna upp ur denna tunnel. Diminuendot 
skapar en tydlig övergång från ett rum till ett annat. Trappornas slut blir en 
brytning från leksakstunneln till nästa rum, mellanrummet.  

Diminuendo: eller decrescendo. Avtagande, minskande ljudstyrka 
(dynamik). Diminuendo är motsatsen till crescendo (Brodin 1985: 63). 
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Graf över leksakstunneln 

 
Upplevd hörstyrka: -15,5 LUFS (+7,5 LU) 

Loudnessomfång: 4,2 LU (-17,4 LUFS: -13,2 LUFS) 

Graf över vägen ut från leksakstunneln 

 

Upplevd hörstyrka: -29,8 LUFS (-6,8 LU) 

Loudnessomfång: 8,7 LU (-36,7 LUFS: -28,0 LUFS) 
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Summering:  
Övergången till leksakstunneln är tydlig i volym och intensitet. Karaktärslju-
den här är pipande leksaker och höga, gälla röster. Ambitus är stor, men det 
är det höga, signalerande registret som sticker ut. Volymen är stark och ryt-
men och rörelserna är påfallande långsamma på grund av trängseln. Den upp-
levda hörstyrkan är +7,5 LU och loudnessomfånget är 4,2 LU, vilket innebär 
att den upplevda hörstyrkan är hög, en stark ljudupplevelse i förhållande till 
vår normnivå och varierar lite. Vägen ut från leksakstunneln har en betydligt 
lägre upplevd hörstyrka på -6,8 LU, dvs. en svagare ljudupplevelse i relation 
till vår normnivå, med ett loudnessomfång på 8,7 LU, vilket innebär en stor 
variation och ett stort dynamiskt omfång mellan svaga och starka ljud. 

I trånga och ljudtäta rum som leksakstunneln tystas människorösterna ned. I 
leksakstunneln är det svårt att tala om en grundtonart, melodisk i sin karak-
tär. Istället är det en kakafoni av leksaker som piper samtidigt. Varken män-
niskors röster eller fotsteg kan höras där inne. Trots allt ljud, finns det ändå 
mycket tystnad. När lyssnarens uppmärksamhet dras till ett ljud som är 
ohörbart i sammanhanget, som en människas röst eller fotsteg, kan man tala 
om en Deburau-effekt. 

Kompositören Michel Chion använder begreppet Deburau-effekt när han 
talar om en nyfikenhet till att hitta en ohörbar ljudkälla. Det kan handla om 
vilket ohörbart ljud som helst som väcker lyssnarens uppmärksamhet. Så fort 
ljudet är igenkänt, försvinner intresset att söka vidare.  
 

 

 

 

Deburau-effekten hör ihop med maskeringseffekten, vilken uppstår när ett 
ljud helt eller delvis döljer ett annat ljud.  
 

 

 

 

Maskeringseffekten: förekomsten av ett ljud som helt eller delvis 
döljer ett annat ljud på grund av dess intensitet eller genom att ljuden 
delas upp i frekvenser. Denna akustiska effekt leder ofta till en subjek-
tiv psykofysiologisk reaktion: att maskera ljudet kan bedömas på både 
ett negativt och positivt sätt, beroende på huruvida det maskerade ljudet 
uppfattas som trevligt eller inte (Augoyard & Torgue 2005: 66). 

Deburau-effekten: innebär identifiering av en ljudkälla. Effekten 
är uppkallad efter Jean-Gaspard Deburau (1796–1846), en berömd 
mimare vars rättegång lockade hela Paris, då de var nyfikna på att 
få höra hans röst (Augoyard & Torgue 2005: 37).  
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I leksakstunneln maskerar det ena leksaksljudet det andra. Här har männi-
skornas utrymme förlorats. Betoning ligger på att överrösta varandras för-
säljningsbås med ljudliga ting, vare sig det är musik eller leksaker. Här finns 
inte utrymme för att be grannen sänka volymen eller stänga av sina leksaker.  

Ljudrum 4: Mellanrummet 

 
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 

Mellanrummet. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO06.wav 

Uppe vid Eminönü ljuder båtvisslorna intill Galatabron. TUUUUUUW, 
TUUUUUUW…NÖTNÖT. Här rör sig ljudet friare, rummet är öppet, utan 
tak, alltså finns ingen resonans av det slag som finns i ljudrummet tunneln i 
Karaköy. Det här rummet är som ett mellanrum på väg till basaren där för-
säljarna kan höras på avstånd. I detta mellanrum, det fjärde ljudrummet, 
finns ett torg med bänkar. Jag sätter mig på en bänk bredvid några damer. 
Här kan man faktiskt sitta ner och prata, ljudutrymmet är inte trångt och tätt. 
Ljudvolymen är behaglig och inte särskilt hög. Ambitus är liten. Det finns 
också utrymme för andra ljud här. Jag kan höra några katter jama några me-
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ter bort, ett barn som skrattar. Och så kan jag höra vinden. Det blåser ganska 
mycket, vinden tar tag i träden och lämnar efter sig ett visslande och vi-
nande, höstlikt ljud. Jag söker med blicken varifrån ljuden tycks komma.   
 

 
Mellanrummet; Vinden viner och katterna jamar. Foto: författaren. 

Fotstegen som närmar sig bänkarna övergår till ett lägre tempo precis innan 
de stannar upp, de låter tyngre och tröttare. Klockan är efter tre på eftermid-
dagen. Det finns ett tjugotal bänkar som alla är fulla med människor. Här 
finns även några telefonautomater och på avstånd kan jag höra ett svagt 
mummel från dem som talar. Idag tar annars vinden mestadels över männi-
skornas röster. Det blåser mycket. Jag kan höra fåglar som kvittrar och 
kraxar. Trafiken vid Galatabron brusar på avstånd, tutningar och inbroms-
ningar blir inte alarmerande. Påsar prasslar från folk som varit och handlat. 
Det är extra många prasslande påsar i rörelse just idag. Många köper godsa-
ker till kvällens Iftar.25  

Från bänken hörs försäljarnas röster svagt i bakgrunden. Vissa röster sticker 
ut. Det är oftast gälla kvinnoröster från bänkarna intill, eller försäljare som 
använder ett starkt bröstregister för att ropa ut sina gaturamsor. Plötsligt 
ropar någon att näsdukarna bara kostar en miljon lira.  En dagstidning prass-

                               
25 Den fastebrytande måltiden i skymningen kallas på arabiska Iftar. 
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lar alldeles intill mig. Ett hastigt, svischande ljud från den äldre mannens 
byxor hörs när han kvickt reser sig upp; han skriker till och stampar bestämt 
– en fiskmås har bajsat på hans byxor. En gnisslande vagn rör sig förbi. 
”Simit var, simit!” ropar försäljaren som drar vagnen framför sig. En man 
med hasande steg och rasslande paprikor rör sig sakta förbi. Fem vilda katter 
har närmat sig. De stryker omkring alldeles intill mig och jamar. Mycket 
oväntat kommer ett frapperande dovt och djupt dundrande från himmelen. 
En av katterna fräser till. Åskan närmar sig och stadskatterna drar sig skrämt 
undan.  

Från mellanrummet räcker det att man tar några steg över en trottoarkant för 
att hamna på de trånga smågatorna precis utanför den takbetäckta kryddbasa-
ren, utomhusbasaren, dvs. det ljudrum jag kallar för gatuförsäljarnas ljud-
rum. Övergången från mellanrummet till gatuförsäljarnas ljudrum är ett suc-
cessivt crescendo, som dock inte är lika påfallande som vid ingången till 
leksakstunneln. Istället för en påtaglig brytning mellan två olika ljudrum är 
det här en skiftning, där det föregående ljudrummets atmosfär nästan omärk-
bart försvinner.   

 

 
Hasande steg och rasslande paprikor. Foto: Ercan Eriksson-Aras. 
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Graf över mellanrummet 

 

Upplevd hörstyrka: -22,4 LUFS (+0,6 LU)                                                                               

Loudnessomfång: 20,8 LU (-41,0 LUFS: -20,2 LUFS)  

Summering:  
Övergången till mellanrummet utgörs av att ljudet rör sig friare och friare, ju 
längre bort från Galatabron och basaren man kommer. Densiteten här är 
luftig och öppen, till skillnad från leksakstunneln. Ambitus förändras från 
liten till stor och det finns utrymme för människor med såväl stark som svag 
röstvolym att höras. Den här platsen är en viloplats för dem som besöker 
basaren. Här blir också naturens ljud hörbara, såsom fågelkvitter från träden 
och vinden som susar. Ljudrummet har flera rytmer. I ljudrummets centrum 
finns bänkarna och där är rytmen stilla och långsam. Till och från mellan-
rummets centrum rör sig människor i jämna strömmar. I detta flöde flyter 
rytmen på i ett jämt lunkande tempo. Till mellanrummets centrum, bänkarna, 
kommer folk när de är trötta i benen. Tempot saktar ner ju närmare bänkarna 
de kommer. Det talas längre meningar och det gestikuleras mindre här. Som 
ett myllrande men neddämpat ackompanjemang hörs gatuförsäljarnas ljud-
rum och trafiken från Galatabron i bakgrunden. Mellanrummet är ett ljudrum 
som är bra att känna till för dem som söker efter en lugn plats i det annars så 
täta och högljudda ljudlandskapet.  
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I ett ljudrum som mellanrummet kan jag sitta och anteckna i skrivdagboken 
eller spela in i ljuddagboken utan att vara i vägen för någon. Den upplevda 
hörstyrkan är +0,6 LU vilket innebär att hörstyrkan över tid i detta rum näst-
an ligger på vår normnivå för upplevd hörstyrka. Loudnessomfånget är 20,8 
LU, vilket innebär att ljudstyrkan är låg och variationen är mycket stor. Det 
dynamiska omfånget är stort. På grafen syns det att det nästan är tyst, sedan 
kommer något starkt ljud. 

Ljudrum 5: Gatuförsäljarnas ljudrum 

 
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 

Gatuförsäljarnas ljudrum. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO07.wav 

I de trånga gränderna vid utomhusbasaren trängs ljud och rörelser med 
varandra. Alla röster som samsas blir ett rörigt sorl. Människorna tränger sig 
fram mellan ostdiskar och gatustånd där oliver, fisk och allehanda godsaker 
ropas ut om vartannat. De röster som sticker ut är försäljarnas. Här verkar de 
tävla med varandra om att fånga kunder. Med melodisk röst och samstämda 
ramsor ger försäljarna ifrån sig sina utrop. Ljudrummet har hög ljudvolym 
och relativt stor ambitus, vilket gatuförsäljarnas röster bidrar till. Med starka 
bröstregister ropas gaturamsorna ut. Ljudrummet är tätt och rytmen av steg 
blir osammanhängande. Trängseln är stundtals så pass påfallande att jag inte 
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kan urskilja ljudet av mina egna eller någon annans fotsteg, utom vid till-
fällen när det plötsligt blir en lucka i trängseln.  

Plötsligt utbryter ett plågsamt rungande och öronbedövande ljud. Strömmen 
har gått och generatorerna startar. Människor flyr bort från ljudkällan som 
blir alltför påtaglig, stark och obehaglig. Interaktionen följer ljudets föränd-
ring tydligt. Ljudrummet har övergått till att bli generatorernas; det maski-
nella oljudet har tagit över platsen totalt. Det har fått en annan tonart, en 
annan ljudvolym och ambitus. Ambitus är nu liten eftersom det är ett enda 
rungande, öronbedövande ljud som överröstar allt annat. Volymen är betyd-
ligt högre än innan. Även ljudrummets centrum och periferier påverkas av 
generatorns oljud. Fokus på gatuförsäljarnas röster försvinner. Gränserna till 
detta plötsligt nytillkomna ljudrum går där oljudet inte längre gör ont i öro-
nen, bortom mellanrummets gränser, nära leksakstunneln. När sedan ström-
men kommer tillbaka återgår ljudrummet till att vara gatuförsäljarnas igen. 
Återgången sker stegvis. Det tar en stund innan försäljarna är igång med 
samma energi som innan.  
 

 

 

 

I en trång passage där människors kroppar trängs alldeles inpå varandra, så 
till den grad att sådant som suckar, pustar och hostningar inte bara hörs utan 
även känns fläkta mot ansiktet, tränger jag mig fram till en liten sidoingång 
som leder till kryddbasaren under tak. Väl där inne öppnas utrymmet upp 
påtagligt och med den öppningen har jag bytt ljudrum igen. Det blir en bryt-
ning mellan dessa två ljudrum (utomhus och inomhus) som är påtaglig och 
plötslig.  
 

Rungande: ett rungande ljud är mycket högt och fortsätter 
under lång tid (synonymer: dånande, ekande, skallande, 
genljudande, dundrande). Rungande syftar på ihållande ljud 
(synonymer.se: rungande). 
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Sorlet av röster. Foto: Ercan Eriksson-Aras. 

Graf över gatuförsäljarnas ljudrum 

 
Upplevd hörstyrka: -18,7 LUFS (+4,3 LU) 

Loudnessomfång: 9,0 LU (-25,0 LUFS: -16,0 LUFS) 
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Summering:  
Övergången till gatuförsäljarnas ljudrum är tydlig. Där basaren börjar blir 
det trångt och densiteten är tät. Rytmen är långsam och ryckig. Trängseln 
gör att människor rör sig långsamt och ibland blir det så trångt att det tar 
stopp och då börjar en påtryckande trängsel bland alla som vill ta sig fram. 
Ambitus är relativt stor på grund av gatuförsäljarnas röster. Volymen i gatu-
ropen är starka och vissa är signalerande. Den upplevda hörstyrkan är +4,3 
LU och loudnessomfånget är 9,0 LU, vilket innebär att ljudstyrkan är hög 
och varierar mycket. Värdet visar ett relativt stort dynamiskt omfång över tid 
trots stark medelnivå om +4,3 dB LU. 

I gatuförsäljarnas ljudrum möter jag röster som tävlar och människor som 
trängs. Jag märker snabbt att det är gatuförsäljarna som tar störst plats i detta 
rum. De tävlar, trängs, sitter, står, skrattar, bråkar eller är tysta. 

Ljudrum 6: Kryddbasaren inomhus 

 
Bildkälla: skapad av författaren på Scribble Maps. 

Kryddbasaren inomhus. Ljudfilen är inspelad av författaren. 
Länk: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/AUDIO08.wav 
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Kryddbasaren inomhus är tätare än mellanrummets luftiga rum, där ljudet 
breder ut sig utan att krocka med väggar eller tak. Här uppstår ljudreflekt-
ioner genom möten av mjuka och hårda material, mattor, kuddöverdrag, 
kläder, skålar, kryddor osv. Här finns ett helt annat sorts sorl än vid utom-
husbasaren. Försäljarna får genom resonans/reflektion mer dämpade röster 
och det är till större del det engelska språket som talas. Det är lite mer ord-
ning och reda här inne än utanför, lite dyrare och ”finare”. Ett något tafatt 
”welcome, where are you from” hörs från någon försäljare men jag vet inte 
vem han ämnat tala med. Från flera olika håll hörs klirrande av teglas och 
prasslande av påsar. Volymen här inne är medelstark. Inget ljud sticker an-
märkningsvärt ut. Ambitus är relativt liten och rör sig mellan lågmälda röster 
i ett lägre register. Densiteten i detta ljudrum är inte lika hög som i gatuför-
säljarnas ljudrum. När jag lämnar huvudstråket och ger mig in i en sidobutik 
blir ljuden kantigare, som om de vore inneslutna i en låda. Förutom av väg-
garna isoleras ljuden av varor som fyllts på från golv till tak. Resonansen 
ändras, folkmassorna här inne låter dämpade och tyngda, kanske på grund av 
att det är så överfyllt av varor här inne. Det kan också vara för att det är dof-
terna som har det stora övertaget, att det är mitt luktsinne som arbetar mest 
här.  

I kryddbasaren tar min ljudpromenad slut. Utanför väntar gatuförsäljarnas 
ljudrum. Varje gång jag promenerar tillbaka till Beyoĝlu (där jag bor) går jag 
igenom alla de ljudrum jag presenterat här.  
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Graf över kryddbasaren inomhus 

 
Upplevd hörstyrka: -20,8 LUFS (+2,2 LU) 

Loudnessomfång: 10,6 LU (-26,7 LUFS: -16,1 LUFS) 

Summering:  
Övergången från gatuförsäljarnas ljudrum till kryddbasaren inomhus är tyd-
lig. Ambitus är relativt liten och rytmen är lugn. Människor rör sig i sick-
sack mellan de små butikerna som ligger inrymda intill mittstråket. Här finns 
inte samma påtryckande trängsel som i ljudrummet innan och inte heller 
förekommer signalerande röster här. Den upplevda hörstyrkan är +2,2 LU 
och loudnessomfånget är 10,6 LU, vilket innebär att ljudstyrkan är ganska 
hög och variationen stor. 

Ljudrummet kryddbasaren inomhus har inte sin styrka i gatuförsäljarnas 
röster. Istället är det trängseln, det dova mumlet av folks röster tillsammans 
med de starka dofterna av kryddor som är påfallande. 
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Dova röster och klirrande glas. Foto: författaren. 

Sammanfattning av ljudrumsbeskrivningarna 
I min beskrivning av de sex olika ljudrummen har olika dimensioner av ljud, 
ljudrum och gränser berörts.   

Vissa ljudrum har en plötslig, tydlig brytning, medan andra gradvis skif-
tar. Ljuden har beskrivits med såväl onomatopoetiska som tekniska och ve-
dertagna musikaliska termer. Beskrivningarna har också lyft fram olika lju-
deffekter såsom resonans och obscena, öronbedövande och rungande ljud. 
Jag fann att ljudrummen har en specifik karaktär/dynamik genom kombinat-
ionen av ambitus, tonart, ljudmärke, register, upplevd hörstyrka, densitet, 
volym och resonans, som åstadkoms av människor i interaktion och rörelse, 
trafik, tal, sång och spel. Denna karaktär är kollektiv och en bestående del av 
det som är och gör platserna till ljudrum.  

Min beskrivning av ljudrummen skulle mycket väl kunnat göras av någon 
annan som gått samma väg. Ljud måste tolkas, men i de här fallen har tolk-
ningarna en hög grad av intersubjektivitet.26 Även om mina promenader 
genom ljudrummen skedde i ett etnografiskt presens, i ett bestämt nu, så är 

                               
26 Intersubjektivitet: ”egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt” 
(NE: intersubjektivitet).  
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ljudrummen påtagligt ”kulturliga”, dvs. kollektiva och kontinuerliga, bestå-
ende över tid. 

Ett begrepp som kan göra det möjligt att knyta just kultur till social struktur 
är ”kulturlighet”. Begreppet kommer ursprungligen från John Fischer (1975) 
och har redan tidigare i olika sammanhang diskuterats av Hannerz (t.ex. 
1983). Kulturlighet kan mätas i termer av spridning och varaktighet; ju fler 
som omfattar en form eller en idé, och ju mer varaktig den är, desto mer kul-
turlig (Ronström 1994: 30, se även Hannerz 1992). 

Ljud skapar grundläggande villkor för interaktion – dvs. hur människor kan 
röra sig och framträda för varandra, samverka och påverka varandra. När 
någon rör sig i ett ljudrum för första gången kan förvirring och oklarhet upp-
stå. Det kan handla om att någon blir förvånad och inte riktigt vet vilket be-
teende som passar för att bemöta en gatuförsäljare som ropar högt eller en bil 
som tutar tätt intill. Det här är något människor lär sig med tiden, när de lärt 
känna sina ljudrum.  

Interaktionen i de olika ljudrummen präglas av hur trångt och sammanbun-
det ljudrummet är, dvs. om ljudrummet är tätt eller glest och hur mycket 
plats det finns för röster att höras och kroppar att röra sig. I beskrivningen av 
leksakstunneln skrev jag bl.a. att röster tystades ned av den akustiska maske-
ringseffekten från alla leksaker och att det inte var någon idé att prata med 
någon där inne. När ljuden ökar, dvs. informationstätheten, så ökar menings-
tätheten upp till en viss punkt. När informationstätheten ökar ytterligare av-
tar meningstätheten.  

På engelska säger man ”less is more”. Inom bildkonsten talar man om ele-
mentreduktion. Att ta bort allt som skymmer väsentligheterna. Inom argu-
menttekniken talar man om ”dilution of arguments”. Ju flera argument som 
skall stödja en tes desto mindre övertygande, eftersom motparten ser till det 
svagaste argumentet. En kanske bättre förståelse får man om man istället talar 
om betydelsetäthet och meningstäthet (poeter.se: Barkenhammar 2015).  

Det citatet ovan beskriver är innebörden av redundans. 
 

 

 

 
När komplexiteten (t.ex. i mängden ljud, mängden information etc.) ökar för 
mycket så minskar dess meningstäthet, eftersom redundans uppstår. Sam-

Redundans: ”inom informationsteorin den del 
av ett meddelande som kan tas bort utan att 
information går förlorad” (NE: redundans). 
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bandet är grundläggande och har avgörande betydelse för hur vi förstår ljud, 
dvs. hur ”ljud” kan skiljas från ”buller”. 

Människor är i kommunikation med varandra beroende av att kunna höra 
för att kunna lyssna. Ett ljud som inte kan höras kan vara ett maskerat ljud. 
Det maskerade ljudet går inte att höra, till skillnad från det borthörda. 

  

 
 

 
Den tystnad, som man skapar sig genom borthörandet, är inte relativ, för man 
kan uppfatta och förstå, att de ljud som man hör bort är lika verkliga som de 
ljud man lyssnar på, men den är villkorlig. Den kan försvinna när man ändrar 
inriktningen på sitt lyssnande. Borthörandet är mer en viljeakt, än en auditiv 
(Stockfelt 1997: 45).  

I ett överfullt, tätt ljudrum är det svårare att borthöra, vilket beror på att lju-
den är alltför maskerade för att kunna uppfatta mening. Maskeringar är en 
del av det täta ljudrummet. Så är också borthörande, ett begrepp som jag 
återkommer till i kapitel 5.  

Loudnessomfång och upplevd hörstyrka är ett mått på täthet i ljudrummen, 
vilket i sin tur i praktiken ger ett mått på upplevd meningsfullhet i mänsklig 
kommunikation. Ju lägre loudnessomfång och ju högre upplevd hörstyrka ett 
ljudrum har, desto svårare och mindre mening får ljuden i sig själva. Grafer-
na visar hur de olika ljudrummen skiljer sig åt i upplevd hörstyrka och loud-
nessomfång/dynamik. 

 
R-128 Upplevd hörstyrka Loudnessomfång 

Tunneln i Karaköy – 2,8 LU 6,9 LU 

Galatabron +2,1 LU 3,9 LU 

Leksakstunneln +7,5 LU 4,2 LU 

Mellanrummet +0,6 LU 20,8 LU 

Gatuförsäljarnas ljudrum +4,3 LU 9,0 LU 

Kryddbasaren inomhus +2,2 LU 10,6 LU 

Borthörande: Det borthörda är ett självvalt sätt att skapa 
tystnad genom att aktivt låta bli att höra information. 
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Ett loudnessomfång som är lägre än 5 LU innebär hög täthet med liten vari-
ation, som exempelvis ett vattenfall. Det blir svårt att urskilja ljud, då de 
maskeras av andra omkringliggande ljud.27 Detta sker delvis genom över-
röstning, maskering och borthörande, vilket är ett resultat av ljudrummets 
utformning. Leksakstunneln är ett exempel på ett överfullt, tätt ljudrum där 
meningstätheten är låg och har låg dynamik. Ljudanalysen genom R-128 
visar ett loudnessomfång på endast 4,2 LU och en upplevd hörstyrka på +7,5 
LU, relativt vår normnivå om -23 dB LUFS.  

I gatuförsäljarnas ljudrum finns en större dynamik. Detta har att göra med att 
gatuförsäljarnas utmärkande röster tar en stor och viktig plats i ljudrummet. 
Loudnessomfånget i gatuförsäljarnas ljudrum är anmärkningsvärt stort, trots 
hög upplevd hörstyrka. Såväl gatuförsäljarnas ljudrum som leksakstunneln 
upplevs som täta ljudrum, med upplevt höga hörstyrkor, även om de skiljer 
sig avsevärt i dynamik. Gatuförsäljarnas ljudrum har ett nästan lika stort 
loudnessomfång som kryddbasaren inomhus. Den stora skillnaden är den 
upplevda hörstyrkan. Gatuförsäljarnas ljudrum visar ett värde som är nästan 
dubbelt så högt som kryddbasaren inomhus, vilket har att göra med att gatu-
försäljarnas utmärkande röster tillåts höras på ett helt annat sätt än i krydd-
basaren inomhus, där det är förbjudet att ropa. Gatuförsäljarnas röster och 
gaturop återkommer jag till i kapitel 3. 

I mellanrummet är den upplevda hörstyrkan låg och variationen mycket stor. 
Mellanrummet är ett utrymme som ger plats för människoröster och natur-
ljud att höras, ett utrymme för en tystnad som innebär ett avstånd från de 
närliggande, ljudtäta gatorna. Hit söker sig människor för att få en lugn 
stund.  

Flera etnologer har beskrivit former av mellanrum med liknelser till mina 
beskrivningar av ljudrummet mellanrummet. Etnologen Anita Beckman 
menar att mellanrummet är en plats ”där kaos förvandlas till ordning, ett 
utrymme för reflektion och distansering från ett (…) normerande yttre” 
(Beckman 2009: 147).  

Etnologen Elisabeth Högdahl har använt begreppet kryphål för att besk-
riva hur människor övertar platser genom att vara på rätt ställe, vid rätt tid-
punkt. Högdahl drar paralleller till de Certeau som istället för kryphål kallar 

                               
27 Störningsgraden är dock starkt knuten till om man anser sig ha kontroll över ljudkällan eller 
inte menar civilingenjören Joakim Nyström. Undersökningar visar att personalen på en ar-
betsplats inte stör sig lika mycket på en bullrig miljö om de från början har inställningen att 
det inte går att göra något åt ljudnivån (Nyström 2007: 18). 
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dessa möjligheternas moment för ”kairos” (Högdahl 2006: 86, se även Hög-
dahl 2003).  

Mellanrummet kan även förstås som ett sorts ”auditivt skyddsrum”. Etno-
logen Olle Stenbäck skriver i sin doktorsavhandling om hur människor på-
verkas av musik i butiker. Stenbäck beskriver hur stökiga shoppingpassager 
kan vara mycket jobbiga för ljudkänsliga personer att gå igenom. Han reflek-
terar bl.a. på följande sätt kring detta. 

Den nyförvärvade kunskapen om att somliga passager i Göteborgs stadskärna 
är så pass auditivt täta och ansträngda att hörselskadade personer undviker 
dem, eller tvingas justera sina hörselhjälpmedel och därmed positioneras som 
risker i stadskärnans flöde, var både spännande och skrämmande (Stenbäck 
2016: 112). 

Stadens rum och ljudmiljöer är således marginaliserande för dem som är 
ljudkänsliga, fortsätter Stenbäck. Flera av hans informanter som är ljudkäns-
liga och som använder hörapparater riktar kritik mot den akustiska plane-
ringen och allt fler flyr till ”auditiva skyddsrum” för att söka efter lugnet 
(Stenbäck 2016: 172).28 Mellanrummet i denna studie kan också ha funktion-
en av ett auditivt skyddsrum. Människor får plats att höras och att lyssna. 
Detta visar inte minst graferna som indikerar låg upplevd hörstyrka med stor 
variation. 

Hittills har jag följt det noematiska, källorienterade och kausala kunskaps-
steget. Nästa steg blir att utveckla kunskapandet kring ljudrummen med te-
matiska ingångar, dvs. det mer reflexiva, tolkningsbaserade noesis. I enlighet 
med tolkningsschemat i avsnittet Lyssnarmodus rör sig alltså den källorien-
terade fasen med betoning på vad det är som låter, till en reflexiv, kontext-
orienterad fas med riktning på varför det låter.  

                               
28 Det mesta ljudet i en hörapparat blandas och gör att ljudhorisonten blir ”platt”, med samma 
avstånd, till skillnad från den ”vanliga” hörseln som kan särskilja ljud på ett helt annat sätt. 
Den vanliga hörseln kan borthöra ljud i närheten för att kunna koncentrera sig på ett annat 
ljud längre bort. 
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3. Gatuförsäljarnas ljudrum 

I inledningskapitlet redogjorde jag för de två kunskapsstegen med utgångs-
punkt från den fenomenologiska ansatsen, noema (det som visar sig/det som 
hörs) och noesis (hur det visar sig/hur det låter) (Ihde 2001: 39). Jag beto-
nade att det är fullt möjligt att i ett ljudrum med mängder av olika ljud ur-
skilja ett visst ljud och en viss ljudkälla, såsom gatuförsäljarnas röster, som 
då blir den betonade kärnan i uppmärksamheten. Verkligheten kan dock te 
sig annorlunda när man väl är på plats. Plötsligt kan uppmärksamheten riktas 
åt ett annat håll. Ett ljud kan komma från någon annan avsändare än just 
gatuförsäljaren eller så tar någon annan form av sinnesupplevelse över. Det 
är denna upplevelse som inom fenomenologin kallas för noema (Ihde 2001: 
52). Gatuförsäljarnas röster i Eminönü bidrar till att upprätta ett ljudrum, en 
specifik plats och specifika interaktionsformer. Deras röster sticker ut som 
ljudsignaler och grundtonarter och har kommit att styra mina omedelbara 
upplevelser. Därför ska gatuförsäljarnas röster betonas i detta kapitel.  

Detta kapitel handlar om på vilket sätt gaturop upprättar gatuförsäljarnas 
ljudrum i Eminönü. Hur gör gatuförsäljarna ljudrum och på vilket sätt kom-
mer det till uttryck att de påverkas av den ljudmiljö de befinner sig i?  

Ett ljudrum av gaturop 
Gaturop är kända från hela världen. De utgör en uråldrig teknik för kommu-
nikation. Gaturop har antagligen funnits i Istanbul/Konstantinopel sedan 
urminnes tider. Men trots detta finns det inte mycket dokumenterat. Tidiga 
försök att dokumentera gaturop visuellt är målningar av Francis Wheatley 
(1747–1801). Wheatley visade mellan 1792 och 1795 upp sina 14 målningar 
av gaturop i serien ”The Cries of London” vid the Royal Academy. Mål-
ningarna ger en glimt av ett bortglömt London där hantverkarna skulle 
marknadsföra sina varor med en musikalisk ramsa eller ett rim (Roberts & 
Wheatley 1910: 1). Målningen nedan visar en man och en pojke som står på 
en vagn och tömmer en korg med ärtor i förklädet på en kvinna. Pojken ser 
ut att utföra ett gaturop. 
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”Fresh Gathered Peas, Young Hastings” Cries of London29 

Den danske kompositören Vagn Holmboe har i sin bok Danish street cries 
(1988) samlat alla kända, danska gaturop från 1869 till 1960. Hans bok in-
nehåller 370 gaturopsmelodier som han analyserat musikaliskt och lingvist-
iskt. Hans transkriberingsmetod har inspirerat mig, vilket jag återkommer 
till.  

En annan forskare som närmat sig en form av kartläggning med etnografiska 
metoder är den turkiske sociologen Ahmet E. Uysal. I en artikel från 1968 
om gaturop i Turkiet beskriver han egna upplevelser av gatuförsäljarnas 
röster och han nedtecknar många av de olika ramsor som förekom hos gatu-
försäljare under 60-talet i Istanbul. Gatuförsäljarna är en så stor del av atmo-
sfären och det vardagliga livet i Turkiet, att det utan dem skulle bli en ofull-
ständig gatumiljö, menar Uysal (1968: 194). Det Uysal påpekar är viktigt i 
detta sammanhang. Utan gatuförsäljarna skulle gatuförsäljarnas ljudrum 
upphöra. Gaturopen är tonartsbeteckningar (keys) som slår an och upprätt-
håller rummets grundtonart, som i sin tur anbringar dess gränser och samti-
digt dess ”innehåll”.  

Gaturopen sätter alltså villkor för interaktionen, platsens grundtonart och 
modus.30 Enligt Uysal är den bästa platsen för att höra gaturop vid de öppna 
basarerna. På sådana platser är rivaliteten så stark att alla försäljare plötsligt 

                               
29 Målad av F. Wheatley R.A. Ingraverad av G. Vendramini / London Pubd. as the Act Directs 
Jan. 1, 1795 by Colnaghi & Co. No. 32, Pall Mall. 
30 Begreppet modus syftar här till stämning, tonläge, atmosfär, karaktär (se även Kaijser 2007: 
45, Ottoson 2008: 63). 
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kan börja ropa samtidigt, vilket ger upphov till en maskeringseffekt, dvs. de 
som låter högst låter mest och de andra maskeras bort.  

Kulturvetaren Jacob Kreutzfeldt ser gaturopen som prototyper av ”ritornel-
ler” (refränger), vilket innebär att gaturopen är en del av de urbana ritualer 
som strukturerar de ”mentala” och ”symboliska” miljöerna i städer. Gaturo-
pen markerar platsen med sitt repetitiva innehåll. Begreppet ritorneller lånar 
Kreutzfeldt från filosoferna Gilles Deleuze och Felix Guattari (Kreutzfeldt 
2011: 74). 

The french term ritournelle literally means little return and little change, and, 
more importantly, Deleuze and Guattari develop the term in close dialogue 
with the ethnological concept of ‘ritual’ and ‘ritualisation’. For Deleuze and 
Guattari the refrain involves the kind of repetition that may gain ‘expression-
al value’. The sales call is one example: the ‘merchant refrain’ (Kreutzfeldt 
2012: 64, jfr Deleuze & Guattari 2003: 327). 

Detta är en del av vad som gör ljudrum ”kulturliga”. Repetitioner, rituali-
serade beteenden och förståelseformer får det bestående över tid och det 
delade att framträda.  

I gatuförsäljarnas ljudrum i Eminönü trängs gatuförsäljarna och förbipasse-
rande om utrymmet. Ljuden från gatuförsäljarna är ofta livliga och starka. 
Det är deras röster som sticker ut bland de andras. De förbipasserandes röster 
som blandas samman i detta trånga utrymme blir till ett otydligt mummel. De 
trängs mellan ostdiskarna och båsen där oliver, fisk och allehanda godsaker 
utropas till försäljning med melodiska röster och sammanbundna ramsor. 
Rösterna som sticker ut mest är från gatuförsäljarna. De tävlar med varandra 
för att vinna kunder.  
 

 

Enligt Uysal finns vissa grundläggande egenskaper hos de turkiska gaturo-
parna. Dessa egenskaper stämmer väl in på gatuförsäljarna i Eminönü: ”de-
ras rika metaforiska kvalité, överdrivna beskrivningar och uttalanden, jord-
nära humor, praktiska visdom och täta vädjan till medicinska egenskaper hos 
frukt och grönsaker” (1968: 197, min översättning). Vid kryddbasaren i Mi-
sir Ҫarşɩsɩ, Eminönü, är gatuförsäljarnas röster på vissa platser censurerade. 
En försäljare som arbetar i kryddbasaren inomhus berättar att det är förbjudet 

Mummel: prat som nästan inte hörs. Mummel är ett svagt 
ljud och det är precis vad rösterna i en folkmassa blir. De 
tystas ned av alla omkringliggande ljud. Ljudmiljön i sig 
upplevs inte som svag, men rösterna har försvagats. 
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att ropa/skrika åt förbipasserande. De får bara tala med lågmäld ton, annars 
kan de få böter. Redan under 60-talet, när Uysal skrev sin artikel, var det 
förbjudet med gaturop, så när som på vissa gatuhörn eller sidogator.  

Uysal menar att den kända gatan Mahmut Paşha Caddesi (som ligger i 
kryddbasarens område i Eminönü) är den mest intressanta gatan i Turkiet när 
det kommer till variationer av gaturop (1968: 199). Vissa försäljare jobbar i 
butik, andra sitter på gatan och ytterligare andra går runt med korgar, vagnar 
osv.  

Uysal urskiljer tre olika typer av gaturopare utifrån deras olika rösttekni-
ker. Den första, som också är den allra vanligaste, är de klassiska gatuförsäl-
jarna som jobbar i butik, vid basarerna och de som går omkring bland husen 
med sina vagnar, korgar och väskor. Den andra typen är de som står vid en 
port och försöker bjuda in folk. Den tredje typen är ropen från tellal (stads-
ropare) och müezzin (böneutroparen). Under 60-talet var tellalar fortfarande 
vanliga. Dessa stadsropare brukade lägga till titeln Tellal till sina namn. Se-
dan tog nyheter, tv och annan media över, utom i vissa mindre byar. I de sex 
ljudrum jag har rört mig i finns huvudsakligen den första kategorin av gatu-
försäljare, dvs. de ”klassiska” gatuförsäljarna. 

Röstteknik 
Hur använder gatuförsäljarna sin röst, dvs. vilken teknik har de för att höras i 
den stora folkmassan? Hur arbetar de med sin röst för att hitta tonläge och 
ljudstyrka som når ut till de förbipasserande? Det jag undersöker här är inte 
bara gatuförsäljarnas rop, utan samtidigt hur ljuden i gatuförsäljarnas ljud-
rum produceras och upprättar ett ljudrum. Ljudrum blir inte till av en slump. 
De produceras av särskilda tekniker och med vissa kvalitéer, som också på-
verkar vad som kan hända i dem.  

Att ha rätt röstteknik som gatuförsäljare är en konst. Gatuförsäljarnas rop är 
traditionella, stereotypa former, byggda av en begränsad mängd gramma-
tiska strukturer, en speciell röstkvalité och användning av rytm, rim, upprep-
ning och andra former av verbala konster (Lindenfeld 1990: 52–68).  

Man måste kunna åstadkomma ett rytmiskt ljudande som sticker ut, som 
särskiljer sig bland alla andra ljud. Röstkvalité kan framhävas på flera olika 
sätt. Man kan variera sin tonhöjd mellan höga och låga toner. Ljudstyrkan kan 
varieras så att rösten låter svagare eller starkare. Luftströmmen från lungorna, 
registret, kan alterneras mellan bröströst, mellanregister, huvudröst och fal-
sett och den kan spänna över stort omfång, ambitus. För gatuförsäljarna hand-
lar det om ropets kvalité, med mycket huvudklang i högt register. 
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Alla dessa tekniker behärskar många gatuförsäljare i den öppna basaren vid 
Eminönü. De har övat sig till en röst genom att prova sig fram, genom att 
duellera med de andra och genom att lära sig av sina mästare. En röst som 
kan sticka ut bland andra utvecklar bara de gatuförsäljare som övat riktigt 
mycket (jfr Filmer 2003: 92, Geurts 2005: 175, Law 2005: 175, Sterne 2003: 
204). Sedan handlar det naturligtvis inte bara om rösttekniken, utan även om 
att hitta de bästa ramsorna.  

Transkribering av gaturop 
Att transkribera gaturop rymmer flera olika problem, menar Holmboe, sär-
skilt när man strävar efter att ge ett så adekvat intryck av den musikaliska 
kvalitén som möjligt. Detta innebär först och främst att man måste avstå från 
några av symbolerna för tonal musik. Stilarna skiljer sig så mycket åt, att om 
man skulle använda en tonal transkription med tid och tonarter, så skulle 
många detaljer gå förlorade, menar Holmboe (1988: 18). Han har därför 
skapat en egen transkriptionsmetod, med symboler av olika slag och han har 
vidareutvecklat sin analys av gaturopen genom att transkribera orden i gatu-
ropen samt arrangera ropen i grupper (se bilaga 1). Insamlingar av dessa slag 
är viktiga för att kunna kartlägga ljudrummens olika stilar och karaktärer. 
Holmboes transkriptionsmetod är lyckad på många sätt. Utan att försöka sig 
på en ordinär, tonal transkription lyckas han ändå skapa en förståelse för hur 
gaturopen verkligen låter.  

Sedan Holmboes studie genomfördes har nya metoder för transkription ut-
vecklats. Jag har använt programmet ScoreCloud. Med hjälp av programmet 
kan jag spela in en melodi för att sedan få den direkt i noter på datorn eller i 
telefonen.31 I transkriptionen framgår inte sådant som exempelvis glissando, 
portamenti och betoningar, vilket Holmboe framhäver i sin transkriptionsme-
tod. Istället har jag till tonhöjd, tempo och rytm lagt till beskrivningar av 
gaturopens stil, karaktär och dynamik, samt översättning av ramsorna från 
turkiska till svenska (jfr Lundberg & Ternhag 2014: 71-73). För att kunna 
uppnå så bra inspelningskvalité som möjligt har jag och Ercan Eriksson-Aras 
spelat in gaturopen med våra egna röster. Ercan har efterhärmat de gaturop 
som männen utropat och min egen röst har använts till en kvinnas gaturop. 

                               
31 ”Produkten är ett resultat av 20 års intensiv forskning. ScoreCloud (och dess föregångare 
Score Cleaner) är utvecklat av Doremir Music Research AB som grundades 2008 av Sven 
Ahlbäck, musiker och professor på KMH och Sven Emtell, civilingenjör från Kungliga Tek-
niska Högskolan. Det är Sven Ahlbäcks forskning inom musikkognition som ligger till grund 
för den unika teknologin” (resume.se: scorecleaner).  
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Utan bakgrundsbrus och med betoning på själva utropet har vi således hjälpt 
tekniken (ScoreCloud) att frambringa så tydliga notbilder som möjligt. Detta 
innebär att jag bara kan använda noterna till en tämligen ”bred” jämförelse 
av hastighet, omfång och kurvatur. Metoden har varit till hjälp även om den 
har sina begränsningar. 

Gaturopen skiljer sig åt markant. De fungerar som aktiva ljudmarkörer som 
slår an grundtonarten i gatuförsäljarnas ljudrum och bidrar till att upprätta 
detta ljudrum. Härnäst kommer jag att ge exempel på fyra karaktäristiska 
rösttekniker som gatuförsäljarna i Eminönü använder. 

En del gatuförsäljare tränger sig fram på de smala gatorna i Eminönü och 
säljer sådant som cigaretter, tändare eller andra småsaker. Följande är ett 
exempel på en gatuförsäljare som säljer tändare för en miljon (turkiska lira). 
Till kryddbasaren går han aldrig, det är förbjudet. Det här gaturopet utförs i 
gatuförsäljarnas ljudrum. Han använder en monoton, men stadig röst i ett 
lågt register. Ambitus är vanligen en liten ters, plus sluttonen. Karaktären är 
entonig och alla stavelser är nästan lika långa. En vanlig ramsa är att priset 
upprepas gång på gång som ett mantra, med små intervaller och kromatiska, 
uppåtstigande rörelser. Ingen kan missa när denna gatuförsäljare passerar, 
eftersom han aldrig verkar tystna. 

 
Notexempel 1. 

 
Svensk översättning: En miljon, en miljon, en miljon… 

Andra gatuförsäljare använder en något bräkande röst och tar sats från hal-
sen, som om de vill förvåna. Detta notexempel kommer från en gatuförsäl-
jare som säljer brödkringlorna simit. Den ambulerande simitförsäljaren ba-
lanserar sitt torn av simit på en bricka på huvudet. Han vandrar alldeles utan-
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för folkmassorna kring basarområdet, då det är alldeles för trångt för honom 
att ge sig in i trängseln. Med uppåtstigande kurvatur utropar han fem lika-
dana små fraser. Ambitus är en förminskad kvint, men det centrala tonom-
fånget i fraserna är en ters. Tempot är lägre än i det första notexemplet.  

 
 
Notexempel 2. 

 

Svensk översättning: Det finns simit, färsk simit, det finns simit, färsk simit, det 
finns simit. 

Ett annat vanligt förekommande ljud i Eminönüs ljudrum kommer från 
kvinnorna som säljer lotter. Det här notexemplet kommer från en kvinna 
som sitter vid ett litet bord mitt i folkvimlet och sjunger i ett högt register, ett 
slags falsett, så att det nästan låter som en form av klagosång. Här är kurva-
turen först en liten båge och i andra hälften två nedåtgående korta fraser med 
tydliga, uthållna sluttoner. Här finns diatoniska och kromatiska förflyttning-
ar i små intervaller.32 Ambitus är en kvart, omfånget inom fraserna en sekund 
eller ters. Tempot är högt.  

 
  

                               
32 ”Diatonisk kallas en följd av toner med dur eller mollskalans anordning av hela och halva 
tonsteg, medan en kromatisk tonföljd uppvisar för dessa skalor främmande halvtonsteg” 
(Brodin 1985: 61). 
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Notexempel 3. 

 
Svensk översättning: Millipiyango [namnet på lotten], Millipiyango, ikväll kan du 
vinna. 

 

När kylan lägger sig över Istanbul på sena hösten kommer sockförsäljarna 
fram. De vandrar omkring och säljer varma ullsockor i basarområdena. Mitt 
första minne från dessa ullsocksförsäljare är då jag en vintermorgon hörde en 
av dessa inifrån min lilla lägenhet i Beyoĝlu. Rösten närmade sig alltmer och 
när jag tittade ut från mitt fönster på femte våningen kunde jag se hur gatu-
försäljaren sakta traskade upp längs de branta trappstegen upp mot Galata-
tornet ropande sin ramsa. Med sina bestämda och genomträngande röster i 
ett högt register som kan nå flera våningar upp är dessa kringvandrande ga-
tuförsäljare ett mycket vanligt inslag i Eminönü. Jag har hört liknande ram-
sor för dessa sockor otaliga gånger. Här följer två notexempel på sockförsäl-
jares ramsor. Notexempel 4 har små intervaller, ett snabbt jämt rytmiskt 
flöde och ett omfång på totalt en kvart, men mestadels en ters. Notexempel 5 
har likt notexempel 4 små intervaller, högst en kvart, och ett mycket lång-
sammare och inte lika jämnt rytmiskt flöde.  

 
Notexempel  4. 

 
Svensk översättning: Sockor finns, ull, sockor finns, ull, ullsockor, ullsockor. 
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Notexempel 5. 

 
Svensk översättning: Titta minna herrar, tolvpack för fem lira, sockor, det finns 
sockor, tolvpack för fem lira herrar. 

Bästa ramsan 
Gaturopen skiljer sig i omfång, frasering, kurvatur och register. Gaturoparna 
har sina bestämda platser där det är socialt accepterat att de hörs. I gatuför-
säljarnas ljudrum, kryddbasaren utomhus, förekommer det ständigt tävlingar 
bland gatuförsäljarna. De försöker locka kunder med sina ramsor. Här anses 
det fint att känna till platsens historia och tidigare kända försäljares ramsor. 
Ramsorna utgör en stor och viktig del av den här platsens identitet.  

Klockan är 13.45 en eftermiddag i november och kommersen i kryddbasaren 
är i full gång. Mitt bland båsen i kryddbasaren utomhus står gatuförsäljare 
efter gatuförsäljare och ropar ut sina varor. Vissa följer en bestämd ramsa 
som de upprepar gång på gång. Andra uppträder mer sporadiskt med sina 
utrop. Finns det någon tanke bakom det de ropar? Jag frågar en högljudd 
försäljare som står bakom en ostdisk och ropar för full hals. Han skrattar 
förstående åt min undran och berättar att han helt enkelt bara ropar ut det han 
kommer på för stunden. När jag frågar om han gör något speciellt för att få 
en bra och stark röst svarar han att han inte behöver göra det längre, för han 
har vanan inne. Han har jobbat med detta sedan barnsben. Men förr i tiden, 
när han var barn, så åt folk råa ägg, berättar han. Detta var väldigt vanligt 
förekommande bland gatuförsäljarna och de gjorde det för att få klarare röst. 
”Alla försäljare åt råa ägg. Man fick en röst len som siden!” säger han högt 
och nickar bestämt. 
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Jag frågar en annan försäljare om han använder sig av någon speciell teknik 
när han utför sina gaturop. Han berättar att när han var liten fanns det många 
olika gaturops-tekniker som man skulle lära sig behärska. 

”Vi brukade härma våra äldre mästare. Det fanns en man som vi alla här 
omkring brukade härma mycket. Han jobbade här för trettio år sedan. De 
ramsor som han hade använder vi faktiskt fortfarande.” 

”Vem var denne mästare?” 

”Må guds frid vare med honom! Han hette Abbas Abi [broder Abbas].” 

”Kan du visa mig en typisk Abbas-ramsa?” 

”Javisst…”  

Mannen ler brett och tar sats från magen och utropar:   

 

Svensk översättning: När du handlar, öppna ögonen, när du äter tänk inte, ge pengar 
till pengar! 

Med hög volym och tydliga fraser sjunger han med en stämma i högt regis-
ter. Ljudet är rent och den estetiska effekten anmärkningsvärd när han flaxar 
med sin högra hand som för att markera rytmen. Den här ramsan är melo-
diskt varierad, med en böljande kurvatur, och är också mer rytmiskt varierad 
än de tidigare. Ambitus är en överstigande kvint i första delen och en dryg 
oktav i andra.33 Ramsan känns snabbt igen av många. Försäljarna runt om-
kring reagerar belåtet på hans utrop, de ropar ”töw, töw, töw” och klappar 
gillande sina händer.34 Det finns ingen tvekan om att den här ramsan är känd 
just här. Den estetiska formen är här tydligare markerad – med större om-
fång, längre fraser och högre register – och det gör skillnad.  

                               
33 ”Överstigande kallas ett rent eller stort intervall, som kromatiskt utvidgats med en halvton” 
(Brodin 1985: 305). 
34 Svensk översättning av töw, töw, töw: (ungefär) oj, oj, oj eller bra, bra, bra. 
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Idag handlar det för många snarare om att de har sin egen specifika stil, be-
rättar försäljaren vidare. Skillnaderna beror mycket på varifrån man kommer, 
menar han, vilken dialekt och röstmelodi man har. Av försäljarnas uttalan-
den och exemplen jag har visat kan man se att den melodiska formen verkar 
ha förändrats med tiden, blivit enklare och mindre utarbetad.  

Lite längre bort bland försäljningsdiskarna pratar jag med ännu en försäljare.  

”På vilket sätt skiljer sig basaren i Eminönü från någon annan basar, när det 
kommer till gaturopen?” 

”Åhåå, det skiljer mycket! Vi har våra egna ramsor som vi sjunger och sedan 
kan man duellera med affären bredvid.” 

”Hur då?” 

”Ja, som att han där borta skriker, ’kan inte du sälja så åk tillbaka till din 
by!’ eller ’Gå och sälj soppa istället! Du kan inte sälja ost!’ (skrattar). Här 
finns ju nio, tio affärer bredvid varandra. Då måste man tävla och försöka få 
folks uppmärksamhet med ramsor och säga att ’Här finns den bästa kvali-
tén!’” 

Heta och kalla ytor 

I ljudrummet upprättas och fördelas olika kategorier av gatuförsäljare. I de 
trånga gränderna i Eminönü står de högljudda försäljarna och tävlar med sina 
ramsor, ofta med god variation och stort omfång. Nära intill sitter gatuförsäl-
jare vid sidan av detta skådespel. De befinner sig nära, men ändå så pass 
långt ifrån att de inte ockuperar den andres yta.  

Owe Ronström skriver i sin avhandling Att gestalta ett ursprung (1992) om 
hur festdeltagare och musiker placerar sig kring ett dansgolv. Han beskriver 
ytan närmast scenen som den aktiva ytan. Där befinner sig de ivrigaste besö-
karna. Vid andra sidan danslokalen sitter de som hellre vill lyssna eller titta 
men inte delta i dansen. Denna yta kallar Ronström för den passiva ytan. 
Den aktiva ytan är het och den passiva ytan är kall. Hetta och kyla har med 
förväntningar på estetiskt markerade framträdanden att göra. Intill scenen, 
vid musikerna och högtalarna finns också ett ingenmansland dit få beger sig 
(1992: 175). Ronström har inspirerats av antropologen och sociologen Er-
ving Goffmans (1922-1982) begrepp av främre och bakre region. Den 
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främre regionen är den plats där uppträdandet äger rum och den bakre reg-
ionen eller backstage är det rum där rekvisita och annat göms undan och där 
aktören kan koppla av och kliva ur sin rollgestalt (Goffman [1959] 2014: 97, 
101). De handlingsmönster som spelas upp kallar Goffman för roll. På sce-
nen som Ronström beskriver står musikerna och framträder i sina roller som 
musiker.  

Den heta ytan i gatuförsäljarnas ljudrum. Foto: författaren. 

I gatuförsäljarnas ljudrum finns den heta ytan främst vid de gatuförsäljare 
som står placerade bakom försäljningsdiskarna och ropar ut sina ramsor. Det 
är där det stora skådespelet sker, duellerna mellan försäljare, den stora till-
strömningen med förbipasserande människor och varorna som ligger uppra-
dade framför. Här finns en fond där inramningen inbegriper försäljningsdis-
kar fyllda med sådant som fisk, oliver och ostar och där försäljarna står all-
deles intill dessa diskar. De framför ramsor och rop med stor variation.  

De heta ytorna väcker mycket uppmärksamhet. Många försäljare tycks ha 
väldigt roligt när de ropar sina ramsor och skojar med de andra försäljarna 
intill.  

Det finns försäljare som berättar att de har blivit bästa vänner och att de 
alltid har det bra tillsammans, att dagarna går snabbt. De skulle aldrig byta ut 
sitt jobb mot något annat, de älskar det. Andra försäljare tycks inte alls lika 
upprymda och väljer att inte inta den aktiva, performativa rollen som den 
utåtriktade gatuförsäljaren. Det är således inte alla gatuförsäljare som med 
sina gaturop tävlar med varandra även om miljön där tillåter det. Vissa sitter 
ned i tystnad, oftast vid sidan av gångstråken, i den mer passiva, kallare ytan, 
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intill trottoarkanter eller lutade intill en vägg. Trots detta är de, lika mycket 
som de andra försäljarna, med och formar ljudrum med sin närvaro.  

Gatuförsäljarna placerar sig rumsligt utifrån vilken roll de vill eller kan ta. 
Antingen placerar de sig i den aktiva, heta, ytan, mitt på scenen, där de 
välartikulerade, gestikulerande och inbjudande försäljarna ljuder. Scenen är 
alldeles bakom försäljningsdisken och där rör sig oftast bara försäljarna. Det 
är på den scenen som framträdandet sker, men det behöver inte nödvändigt-
vis betyda att framträdandet utspelar sig på hela scenen och att hela scenen 
är aktiv och het. De heta ytorna blir ett centrum i ljudrummet, där det som 
utmärker ljudrummet är det som hörs mest. De kalla ytorna finns intill, inom 
gränsen för det inramade ljudrummet, men kräver inte samma sorts delaktig-
het och inte samma betoning på ”hur” man gör i form av ett uppträdande 
som inbegriper en tydlig aktör med sin publik.  

Vid de kalla ytorna tillåts gatuförsäljarna vara tysta och introverta. De kalla 
ytorna är också ett backstage, scenens bakre region, där gatuförsäljarna får 
träda ur sin roll en stund, för att ta ett glas te eller kanske paketera några 
varor i lugn och ro, utan möte med kunder. Vissa har en tillhörande liten 
butik bakom diskarna och dit kommer också kunder. 

Det uppstår automatiskt ett litet avstånd mellan de förbipasserande och 
den gatuförsäljare som ropar. När gatuförsäljarna märker att de blir iakttagna 
lägger de gärna lite extra energi på att göra ramsan spännande att lyssna på. 
Vid ett tillfälle besökte jag gatuförsäljarnas ljudrum med en av mina söner, 
som vid den tiden var runt två år gammal. Från sin vagn lyssnade och tittade 
han uppmärksamt på ett gäng gatuförsäljare som utropade sina ramsor med 
stor inlevelse. Försäljarna märkte snart att de var iakttagna och att den lille 
pojken glatt försökte härma deras utrop. Då blev försäljarna mycket glada 
och lade ännu mer energi på att utföra sitt skådespel med höga röster och 
yviga kroppsrörelser. Försäljarna var skådespelare och min son var deras 
publik, tillsammans med många andra som lade märke till interaktionen dem 
emellan och stannade upp för att ta del av framträdandet. 

Det kanske är så att rollen som den aktivt framträdande gatuförsäljaren i 
längden är alltför ansträngande. Det går an några år, sedan blir man trött och 
lämnar ifrån sig rollen till någon annan, för att istället inta en mer tillbakalu-
tad, introvert roll.  

I mellanrummet (det ljudrum som angränsar till gatuförsäljarnas ljudrum) 
spelas gatuförsäljarnas roll upp på ett helt annat sätt. Där finns enbart de 
kringgående försäljarna, de som passerar förbi med andra sorters ramsor. 
Deras ramsor är oftast till för att kunna höras på långt avstånd och de använ-
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der inga typiska gester. De står inte på en scen där flera tävlar om uppmärk-
samhet. Ytan är inte lika ”het” som i gatuförsäljarnas ljudrum. Detta gäller 
även kryddbasaren inomhus. I min tidigare beskrivning av ljudrummen 
nämnde jag att gatuförsäljarna inte ropar i kryddbasaren inomhus eftersom 
det är förbjudet. Här har inte försäljarna samma aktiva, performativa roll 
som i gatuförsäljarnas ljudrum. Ytan för kryddbasarens försäljare är kallare 
och det är inte många som intar en aktiv, utåtriktad roll här. 

 

 
Kryddbasaren inomhus, där ropen förbjudits. Foto: författaren. 

Försäljarnas framträdanden hålls inom ramen för vad som verkar lämpligt i 
det ljudrum de befinner sig i. Goffman använder begreppet performance 
(framträdande) och frame (ram). Jag vill här lyfta fram två betydelser av 
performance.  

Två betydelser av performance 
Den ena betydelsen handlar om det Goffman menar med framträdande, dvs. 
”en samlad aktivitet hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar till 
att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” (Goffman 
[1959] 2014: 23). Ett framträdande har en början och ett slut och bör ses som 
ett sätt att kommunicera. Människor delar i ett framträdande med sig av sina 
erfarenheter i expressiva former; de iscensätter speciella sammanhang som 
bidrar till att upprätta det ljudrum de befinner sig i. I alla ljudrum krävs det 
hos den framträdande aktören en kompetens att bedöma vilka sorters fram-
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trädanden som är socialt accepterade och inte. Ljudrummen ramas in i en 
tolkningskontext som innehåller gränser, centra och periferier samt scener 
och publikutrymmen (Gunnell & Ronström 2013: 37). Inramningen är plats-
bunden och omfattar exempelvis de möbler, scenerier och rekvisita som hör 
till ett speciellt uppträdande. Den goffmanska betydelsen av performance 
betonar rolltagandet.  

Framträdanden är viktiga, dels för vad de uttrycker och för vad de gör med 
människors liv (jfr Gunnell & Ronström 2013: 53). På de heta ytorna i gatu-
försäljarnas ljudrum framträder gatuförsäljarna i sina roller som extroverta 
gatuförsäljare. Jean-Paul Sartre illustrerar liknande rollspel i Varat och intet. 

Titta på den här uppassaren! Hans rörelser är livliga och markerade, han rör 
sig lite för noggrant, lite för fort, han kommer till gästerna med lite för 
snabba steg, han böjer sig mot dem med något överdriven omsorg, hans röst 
och ögon uttrycker ett alltför angeläget intresse att passa upp på gästen (…) 
Hela hans sätt att uppträda ter sig som en lek, ett spel (…) Men vad är det han 
spelar? (…) han spelar att vara uppassaren. (…) uppassaren leker med sin yr-
kesroll för att förverkliga den (Sartre 1984: 113).  

Sartre menar, i likhet med Goffmans ”roll”, att uppassaren spelar uppassare, 
på samma sätt som skådespelaren spelar Hamlet. Uppassaren utför de ty-
piska gester som förväntas av honom som uppassare och han ställer upp på 
de plikter som förväntas av honom i denna roll. På samma sätt spelas på de 
heta ytorna i gatuförsäljarnas ljudrum rollen som den högljudda och gestiku-
lerande försäljaren upp. Varken heta eller kalla ytor kan intas utan speciellt 
beteende. De kräver något, skilda slags beteenden, framträdanden, perfor-
mance.  

Gatuförsäljare uppträder som gatuförsäljare, i den goffmanska meningen 
som på en scen där de utför vissa specifika aktiviteter. De gör sitt jobb, de 
ikläder sig sin roll. Aktiviteterna villkorar den sociala interaktionen och po-
sitionerar mig som kund och dem själva som försäljare. När gaturopare age-
rar på heta ytor ”måste” de ropa och göra det bra. De kan inte bara spela sin 
roll, utan måste också göra det ”bra”, i estetiska eller andra termer, vilket 
definierar en annan betydelse av ”performance”.  

Performance i den andra betydelsen är ett modus för kommunikation. Här 
betonas att ta ett särskilt ansvar för hur något framförs (Bauman 1986: 3, 
Gunnell & Ronström 2013: 37). Intensiteten höjs och knyter samman det 
temporala och spatiala med det kollektiva. Det handlar om det som är extra 
hett, de speciella aktiviteter som en gatuförsäljare kan göra för att uppmärk-
sammas som extraordinär. Performance är då, menar folkloristen Richard 
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Bauman en kvalité som inträder när någon görs lika uppmärksam på hur 
något framförs som vad (Bauman 1986: 3). I den meningen är performance 
ett särskilt kommunikativt modus som gör att folks uppmärksamhet förhöjs, 
genom att vändas mot det som kommuniceras i termer av hur det görs som 
estetiskt uttryck. 

När det är möjligt att förstå att gatuförsäljaren tar ett särskilt ansvar för 
hur han framför det han framför, går det att bli medveten om att ”artisten” 
utför något som transcenderar det han gör, som förflyttar sig förbi att han gör 
det. Gatuförsäljaren som utropar Abbas Abis ramsa är ett exempel på detta. 
Hans uppträdande är en performance i denna andra betydelse, eftersom han 
inte bara ansvarar för att ropa ut, utan även för hur utropet gestaltas estetiskt, 
vilket utgör en skillnad (jfr Ronström 1992: 40). Det sker något när gatuför-
säljaren åkallar den gamle Abbas Abi. Det syns i noterna som ett mer omfat-
tande register och ett högre tryck på det estetiska. Gatuförsäljaren knyter i 
sitt framträdande samman det förflutna med det nuvarande, vilket visar hur 
ljudrum är kollektiva och kulturliga också i temporal mening. Bedömningen 
är inte bara hur han gör det nu, utan hur han gör det i förhållande till hur 
någon annan har gjort det tidigare. Ett sådant framträdande knyter således 
samman individen med det kollektiva, samtiden med ett visst förflutet i ett 
konkret avgränsat ljudrum. En het yta blir het för att någon framträder på 
den.  

Performance, i båda betydelserna, hör till de ritualiserade former som gör 
ljudrum kollektiva och kontinuerliga, kulturliga. Basarmiljöer kan av vissa 
upplevas påfrestande och stressande med sitt stojiga och snabba tempo och 
sina trånga utrymmen. Andra kan finna liknande atmosfär som händelserik 
och energigivande. I detta mixade skådespel mellan heta och kalla ytor, ak-
tiva eller mindre aktiva, lever dessa gatuförsäljare sina vardagliga liv.  

Samtal med försäljare på kall respektive het yta 
En äldre man, gatuförsäljare i 70–80-årsåldern, sitter på en pall mitt bland de 
smala gatorna utanför kryddbasaren, en ”kall yta”. Han säljer sockor. Han är 
tyst och tittar bara upp när vi stannar framför honom. Han verkar långt ifrån 
ha de högljudda försäljarnas energi. Vad har han att säga om sin arbetsplats?  
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”Alla bara kommer och går här, några säger GÅ och några säger KOM” 
svarar mannen med en trött, moloken röst. ”Det finns ingenting annat här.” 

”Men hur går försäljningen? Känner du inte att du måste vara med och ropa 
ut ramsor som de andra försäljarna där borta?” 

”Uff!”, svarar han och ler trött. ”De gör sin grej och vad ska jag ropa? Jag 
orkar inte. Man orkar inte lyssna på allt heller, de håller på för mycket. Jag 
sitter här och det finns sockor, varsågod. Vad mer ska jag göra?” Han blickar 
bort mot ett par som först verkar närma sig hans försäljningsyta, men som 
sedan snabbt avlägsnar sig.  

”Man är olika du vet”, fortsätter han. 

”Ja, hur menar du?” 

”Vissa tycker om att ropa och hålla på, synas och höras och det kan de göra 
här, varsågoda.” 

Han tar upp ett par sockor från den duk han har upplagd framför sig, borstar 
med handen som för att ta bort damm och lägger sedan tillbaka dem igen. 
Sedan tittar han på oss och frågar med lurig blick: ”Det är kallt nu, ni kom-
mer frysa, ska ni inte köpa sockor?” 

Två äldre män i 60-årsåldern står intill ett aktivt försäljningsbås, som kan 
kallas ”het yta”. Det är mitt på dagen och gatorna är fulla av folk. Alldeles 
innan jag kommer fram har gatuförsäljaren utropat en ramsa. Nu står han och 
pratar med en kund. Vi får höja våra röster för att kunna föra ett samtal. 

”Vilka ljud beskriver bäst det här stället tycker ni?”   

”Försäljarnas ljud!” svarar försäljaren bestämt.  

Kunden klappar honom instämmande på axeln och utropar: ”Han säger san-
ningen!”  

”I åratal har det här varit som ett centrum för att hitta billiga och bra saker”, 
fortsätter försäljaren.  

”Du har dina ramsor som du ropar ut hörde jag. Är det viktigt för dig att ropa 
ut till kunderna?” frågar jag.      
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”Ja, det måste man. Vi vill att alla ska komma till oss. Våra oliver är bättre 
än deras, så är det och det måste folk få veta”, svarar försäljaren och gräver 
vant med sin skopa i ett hav av grova, svarta kalamataoliver. 

”Men det är jobbigt också. Just här vid basaren är det mycket människoljud 
som man stör sig på, speciellt om man är lite på dåligt humör så kan man 
irritera sig på minsta lilla ljud och här är det mycket människoljud! Psykiskt 
mår man dåligt här efter ett tag bland alla människoljud. Varje dag är det 
samma människor, samma ljud, man tröttnar väldigt mycket på det och bör-
jar nästan hata det. Det är inte lätt”, berättar försäljaren med en uppgiven 
ton. 

”Känner du ett behov av att komma iväg till mer lugnare, tystare ställen 
ibland?” 

”Jaaa! När man kommer till en by eller en skog, åååsch, då är det livet! Där 
har man naturens ljud, fågelljud. Man längtar ju efter sådant”, säger försälja-
ren. 

”Hur länge har ni jobbat här?” 

”I minst tio år. Och varje dag är det så här. Ingenting skiljer sig. Du hör, det 
är tusentals ljud som hörs, någon säger kom, någon säger gå, någon skriker, 
någon pratar alldeles bredvid. Det är ljud alltså! Någon ropar bir milyon, 
någon annan frågar vad du gör. Och så får du reda på det och så var det slut 
med den saken… Det är vad livet handlar om här. Det är inte lätt. Inte lätt 
alls.” 

”Finns det något speciellt ljud här som ni tycker extra mycket om?” 

Både kunden och försäljaren säger, nästan i mun på varandra: ”Fågelljud!” 
Vi skrattar och jag frågar lite fundersamt om det verkligen finns mycket av 
fågelljud här. 

”Nej, men jag åkte till Erzincan i 15 dagar och där kunde jag lyssna till fåg-
larna! Det var helt underbart!” säger försäljaren. 

Snart har försäljaren kunder som väntar och vi avrundar samtalet. 
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Där leksakerna utgör den heta ytan 
Jag har nu lämnat gatuförsäljarnas ljudrum och går fram till två unga män i 
20-årsåldern som arbetar som försäljare inne i den högljudda leksakstunneln. 
Ljudvolymen denna tidiga eftermiddag är öronbedövande. Det finns inte 
utrymme för några dueller mellan försäljare eller liknande. Här utgör inte 
gatuförsäljarna de starkaste, mest påfallande ljuden. Istället är det alla leksa-
ker vars ljud surrar runt i ett rum som är överfyllt av maskinella ljud. Här 
vrids elektroniken på till högsta volym. Enstaka försäljare försöker kort och 
abrupt avbryta det högljudda surret genom handklappningar eller utrop som 
kan höras av de som står alldeles intill. Det finns inte bara leksaker här, det 
finns skor och kläder också. Men det är leksakerna som hörs och därmed 
intar den största, mest märkbara rollen på den heta ytan. Bakom leksakerna 
eller längre bort längs båsen där en ledig plats finns, står försäljarna tysta 
och iakttagande. De förbipasserande går i mitten som åhörare till detta skå-
despel. 

Scenen utgörs av försäljningsbåsens uppställda bord i gångarna. I den här 
tunneln är det överlag yngre män som arbetar bakom båsen. Det är ett högt 
tempo och det är nog en anledning till att det är just yngre som har tagit plats 
här. Vidare in i tunneln blir ljuden ännu mer öronbedövande. Trots detta blir 
det inte mer frontstage eller heta ytor för försäljarna. Här finns som sagt inte 
plats för ett framträdande med specifika aktörer. Det är alldeles för trångt 
och högljutt.  

Ibland kan kringvandrande försäljare komma gående med en korg varor, 
eller en försäljare som sitter intill trappan på väg ut från tunneln provar sin 
ramsa. Korta, snabba ljud är ett mer vinnande koncept här för försäljarna än 
längre ramsor. På samma sätt som gatuförsäljarnas rop slår an en grundtonart 
och upprättar gatuförsäljarnas ljudrum, slår de pipande leksakerna an och 
upprättar tunnelns ljudrum. I leksakstunneln är det de mer estetiskt marke-
rade leksaksljuden som framträder mest. Framför allt handlar det om de pi-
pande, hoppande och dansande hundarna som finns placerade längst fram på 
många bord. 

I leksakstunneln träffar jag två unga försäljare som står och pratar med 
varandra och förefaller tycka om varandras sällskap då de skrattar och klap-
par varandra på ryggen. Jag kallar dem för Ferhad och Mesut. Konversation-
en oss emellan blir skrikig och kortfattad. Ljudvolymen här inne kan jämfö-
ras med en mycket högljudd pub eller ett diskotek. 

”Det är väldigt högljutt här, hur är det att jobba här?” 
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”Det är helt okej. Vi trivs bra faktiskt. Tiden går så mycket snabbare när det 
är mycket rörelse och liv”, ropar Ferhad med stark och bestämd röst. 

”Så att det är mycket ljud är inte något som stör er?” 

”Nejdå, vi har vant oss”, svarar Mesut skrattande. 

”När vi först började jobba här var det jobbigt.” 

”Hur länge har ni jobbat här?” 

”Det blir tre år.” 

”Så du menar att det var lite jobbigt från början alltså?” 

”Ja det var det, man fick väldigt ont i huvudet och så, men nu har vi vant oss. 
Jag tycker om alla ljud.” 

”Jaså, vad är det för ljud som ni gillar bäst?” 

Ferhat svarar då snabbt och aningen nervöst, som att han plötsligt såg fram-
för sig vad det var för svar jag ville ha ”böneutroparna!”. Mesut tittar på 
honom med en aningen skeptisk men finurlig blick och nickar instämmande. 

”Böneutroparna? Hörs de ända hit?” 

Ferhad tittar vädjande på Mesut som snabbt tar över. 

”När det är lugnt här inne så hör vi dem. Och det är sant att det är dem som 
vi vill höra mest. Vi tycker inte om musik.” 

Det stämmer mycket väl att man kan höra böneutroparna när det är lugnt här 
inne i leksakstunneln. Ljudet från Nya moskén kan man höra tydligt då. 
Även när det är riktigt ljudligt inne i tunneln, som det är nu, kan man svagt i 
bakgrunden höra böneutropen. Böneutrop är ljudsignaler/ljudmarkörer som 
präglar många städer i den muslimska världen men i detta ljudrum är ljuden 
från böneutroparna inte det mest framträdande.35 
                               
35 Charles Hirschkind utförde ett fältarbete i Egypten där han uppmärksammade böneutropar-
na som ett ackompanjemang i det vardagliga livet: ”The voices of these well-known orators 
spill into the streets from loudspeakers in cafes, the shops of tailors and butchers, and the 
workshops of mechanics and TV repairmen; they accompany passengers in taxis, mini-buses, 
and most forms of public transportation; they resonate from behind the walls of apartment 
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”När ni först började jobbade här, var det någon skillnad på ljudbilden då?” 

”Nja, det är ungefär likadant”, svarar Mesut. ”Musikljuden och människo-
ljud. Ibland hör man motorljud från båtarna, men dem hör man inte så myck-
et. För det mesta är det musik och människoljud som hörs mest. Musiken 
som hörs här gillar vi inte så mycket, men vi måste lyssna ändå, vi har inget 
val. Grannaffären säljer ju elektronik, så de måste ju ha musik på. Då är vi 
också tvungna att höra. Och människoljuden måste vi ju också höra, annars 
kan man inte göra några affärer.” 

”Men de här dockorna kommer det mycket ljud från!” 

”Ja, de fanns inte förut, men de låter inte så mycket”, säger Ferhat och skrat-
tar.  

Vi skrattar alla åt detta, då just dockorna och alla ljudliga leksaker omkring 
låter något alldeles förskräckligt mycket just för tillfället. 

”Fanns de inte förut, de här dockorna?” 

”Nej, de är nya faktiskt”, svarar Mesut. ”De kom kanske för två år sedan. 
När vi var barn så fanns inte sådana här dockor som lät, men nu finns de. 
Men de stör inte så mycket. Jag menar, eftersom det är så mycket ljud an-
nars, så kan man inte säga att just de här stör.” 

”Jodu!” skrattar Ferhad och slår ihop sina händer. ”Om alla de här leksaker-
na som låter skulle försvinna härifrån skulle ju inte den här tunneln låta så 
här. Det vet ju alla, det här är leksakstunneln helt enkelt.” 

Leksakstunneln, en spatial enhet 
Historikern Alain Corbin skriver i Village bells. Sound and meaning in the 
nineteenth century French countryside (1998) om hur bybor och stadsbor 
genom kyrkklockornas klang kunde uppleva en känsla av att vara förankrade 
i en plats (Corbin 2003: 117). Kyrkklockorna frammanade ett ljudrum som 
till sin karaktär var långsam, en värld där promenader var det vanligaste 

                                                                                                                             
complexes, where men and women listen alone in the privacy of their homes after returning 
home from the factory, while doing housework, or together with acquintances from school or 
office who are invited to hear the latest sermon from a favorite khatib (preacher; pl. khu-
taba’)” (Hirschkind 2004: 132).  
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sättet att förflytta sig på. Kyrkklockorna skapade en sinnlig kultur, menar 
Corbin. 

Bells shaped the habitués of a community or, if you will, its culture of the 
senses. They served to anchor localism, imparting depth to the desire for 
rootedness and offering the peace of near, well-defined horizons (Corbin 
2003: 118).  

Ljudet från de pipande leksakerna i leksakstunneln frammanar, till skillnad 
från Corbins kyrkklockor ett uppskruvat tempo som kan gå långsamt eller 
snabbt att passera, beroende på vilket tid på dygnet det är. Från tidig morgon 
till middagstid är det oftast väldigt trångt i leksakstunneln. Som mest trångt 
är det på eftermiddagen, kl. 14–17. 

I ljudrummet leksakstunneln är det de pipande leksakerna som står för 
grundtonarten. Rummet är överfullt av dessa ljud som följer alla åhörare 
med hög upplevd hörstyrka. Ljudet av leksaker dominerar och är med och 
skapar och upprätthåller det ljudrum som Mesut och Ferhad förhåller sig till 
varje dag i sitt arbete. Grundtonarten av leksaker påverkar upprättandet av en 
territoriell identitet. Ljudmärken fungerar på liknande sätt. Skillnaden är 
dock att ett ljudmärke inte tar över ljudrummet i lika stor utsträckning som 
grundtonarten. Ljudmärken är oftast tillfälliga inslag i ljudrummet som dock 
förekommer regelbundet i just det ljudrummet. Ett exempel på ett återkom-
mande ljudmärke är böneutropen.  

Den ”tredje närvarande” 
I intervjun med de två unga männen i leksakstunneln framkom det att de var 
noga med att uttrycka att de uppskattade böneutropen allra mest. I sin av-
handling Företagande i minoritet (2001), skriver Oscar Pripp om hur själv-
presentationer präglas av hur människan uppfattar sin situation i den lokala 
kontexten (Pripp 2001: 71). Under fältarbetet kunde han uppleva att en osyn-
lig frågeställare, ett slags ”tredje närvarande” följde efter honom för att 
ibland ta över intervjuerna (2001: 74).  

En sådan ”tredje närvarande” tycktes framträda i påpekandet om böneut-
ropen när det blev oklart om Ferhat och Mesut säger att de gillar böneutro-
pen för att de gillar dem eller för att de borde. Jag kan också ana att Ferhat 
och Mesut p.g.a. min närvaro känner att de i sin yrkesroll borde uttrycka att 
de tycker att det är roligt med liv och rörelse. Samtidigt så ligger det en po-
äng i det de uttrycker. Många unga män i 20-årsåldern som inte satsat på 
utbildning vid universiteten söker sig till Istanbul för att under några år ar-
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beta mitt i kommersen, för att det är lite spännande, för att uppleva något 
nytt och tjäna lite pengar. Inte sällan är de unga männen ditresta från andra 
platser i Turkiet där familjen bor kvar och förväntar sig att deras söner ska 
skicka dem en summa pengar varje månad.  

Appropriationsprocesser 
Det finns platser i vår vardag som vi återkommer till regelbundet, som vi har 
en levd erfarenhet av och som vi gjort till vår egen. Den franske kulturteo-
retikern och filosofen Henri Lefebvre (1901-1991) menar att rummet är en 
social produkt. Grundtesen som Lefebvre utgår från är att alla sociala relat-
ioner är spatiala och att alla rum är levda platser (Lefebvre 1991: 11). Han 
använder begreppet appropriation för att teoretiskt beskriva de rumsskap-
ande processerna (Lefebvre 1991: 31, se även Wikström & Olsson 2012: 
141).36  

Appropriation handlar om att göra en plats till sin genom att aktualisera olika 
rumsskapande processer som utmanar lagar, normer och sociala relationer 
och kan leda till konflikter (Wikström & Olsson 2012: 143). Lefebvre menar 
att appropriationer är rumsliga praktiker som kan innebära att naturen ändrar 
sin ursprungliga form för att tillgodose och expandera människors behov. I 
citatet nedan beskriver han en appropriationsprocess från gator i Paris som 
han beskrivit som sina favoritställen:  

An existing space may outlive its original purpose and the raison d’etre 
which determines its forms, functions, and structures; it may thus in a sense 
become vacant, and susceptible of being diverted, reappropriated and put to a 
use quite different from its initial one. A recent and well-known case of this 
was the reappropriation of the Halles Centrales, Paris’s former wholesale 
produce market, in 1969-71. For a brief period, the urban centre, designed to 
facilitate the distribution of food, was transformed into a gathering-place and 
a scene of permanent festival – in short, into a centre of play rather than of 
work – for the youth of Paris (Lefebvre 1991: 167). 

Arkitekten Lina Olsson använder begreppet appropriation som ett verktyg i 
sin avhandling Den självorganiserade staden. Appropiation av offentliga 
rum i Rinkeby, för att diskutera ”dels rummets innebörd som förutsättning 
för självorganisering, dels betydelsen av rummets förändring som målet för 

                               
36 Min användning av begreppet appropriation bör inte förknippas med användningen av 
begreppet ”kulturell appropriering”. ”Fenomenet att en kultur med hög status anammar före-
teelser från en kultur med lägre status; kopplat till föreställningen att detta är något dåligt” 
(språkochfolkminnen.se: kulturell appropriering).  
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självorganisering” (Olsson 2008: 11). I gatuförsäljarnas ljudrum sker appro-
priationer på många olika nivåer. Ljudrummen präglas av vilka normer och 
regler som finns, vilket bl.a. tydliggjordes i kryddbasaren inomhus, där ga-
turop var förbjudna och kunde leda till böter. Trots gällande normer och 
regler handlar det också om att utgå från sig själv och sin personlighet när 
det gäller att ta för sig och även tävla om det akustiska utrymmet, vilket är 
fallet för många gatuförsäljare i gatuförsäljarnas ljudrum. Det akustiska ut-
rymme som gatuförsäljare tar och tävlar om säger något om hur de väljer att 
spela sin roll som gatuförsäljare. Särskilda gränser, övergångar och centra är 
också tydliga i gatuförsäljarnas ljudrum. Gatuförsäljarnas sätt att höras i sitt 
ljudrum skiljer sig exempelvis markant från ljudrummet i leksakstunneln.  
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4. Rytmiska ljudrum 

Till skillnad från kapitel 2 och 3, där ljudrummen sammantagna är mitt fall 
som utgångspunkter för upptäcksfärder och djupgående sondering, handlar 
det nu om ett antal utvikningar och fördjupningar av teman som betonar, 
förklarar och övertygar (Eriksen 2014: 10-11). Även om utvikningarna i det 
här kapitlet blir längre än tidigare är de fortfarande fördjupningar av teman 
ur mitt fall. I det här kapitlet undersöker jag, med utgångspunkt från ett fler-
tal empiriska exempel, olika aspekter på rytmer och brytningspunkter samt 
hur de kommer till uttryck i form av kroppsspråk och gestikulerande i ett 
trångt och tätt ljudrum samt på vilket sätt ljud används som hjälp att navi-
gera. Jag stannar kvar i ljudrummen fram till ett exempel från en bussresa. 
Jag söker förklaringar till på vilket sätt ett avstannande tempo, värme och 
trängsel kan påverka ett ljudrum.  

Vad är en stadsrytm? 
Rytmer förekommer i alla sammanhang där tidsaspekten är relevant, men har 
kommit att förknippas särskilt med musik, dans och poesi. Rytm utgör musi-
kens och ljudens (i generell mening) tidsliga kvalité.   

 

 

 

 

 

Rytm ordnar och bryter upp, glesnar och förtätar, och visar sig på många 
sätt, såväl visuellt som auditivt. Begreppet rytm härstammar från grekiskans 
”rhytmos” som betyder ’flöde’ eller ’ström’ och syftar på ”regelbundna rö-
relser av vågor från havet” (Viikman 2009b: 91).   

Rytm: ”regelbunden växling mellan starkare och svagare 
moment i återkommande förlopp av olika slag, i synnerhet 
upplevelsen av denna växling (…) Inom musiken är rytm det 
som har med musikens tidsliga kvalitéer att göra. Avgörande 
är den regelbundna struktureringen av musikens kontinuerliga 
flöde” (NE: rytm). 
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Att uppmärksamma städers rytm ger oss en bättre förståelse för det moderna 
stadslivet, menar geograferna Ash Amin och Nigel Thrift, som beskriver 
rytmer som vardagliga ackompanjemang i människors liv. Det kan exempel-
vis handla om öppettider, trafikregler, ringsignaler och klockor (Amin & 
Thrift 2002: 17, jfr Johansson 2013: 21–26). Alla dessa rytmiska element 
signalerar att tiden är begränsad. Något startar samtidigt som något annat 
avslutas. Stadens rytm kan sägas vara en metafor för start och slut, aktivite-
ter som repeteras, ljud, lukter och smaker som förekommer i staden. Alla 
ljud har (potentiell) rytm, men alla rytmer är inte ljudande. Också annat har 
temporala kvalitéer, som solen och månen. I själva verket är människans 
grundläggande ”tid” byggd på sådana icke-ljudande repetitiva skiftningar. 

Alla ljudrum, oavsett om de är små eller stora, är temporalt strukturerade. De 
har en tidslinje och en morfologi. Enstaka händelser blir tidvis brytnings-
punkter i ljudrummets rytmiska flöde, vilket betonas i nedanstående reflekt-
ion om fotsteg som rytmiska ordningar och i efterföljande empiriska exem-
pel om brytningspunkter i ett trångt och tätt ljudrum.   

Fotsteg som rytmiska ordningar 
I avsnittet om ljudrummet tunneln i Karaköy (kapitel 2) beskrev jag hur jag 
kunde höra fotstegens klapprande och hasande steg i tunneln och hur folk-
massornas sorl flöt ut till ett hummande. Michel de Certeau menar att det är 
fotgängarna som karaktäriserar staden och som hittar egna genvägar genom 
gränderna. Det finns genvägar som ingen kan läsa sig till på kartor. Det finns 
stigar som ingen har styrt någon till att gå. Fotsteg är oberäkneliga, en sam-
manflätad massa av individer som genom sin existens formar staden.  

Fotstegens rytm, deras traskande, klapprande, släpande eller hasande ljud 
stannar inte kvar på samma plats utan de rör sig vidare, till nästa plats. Deras 
sammanflätande mönster formar ett rum, det rörliga utrymmet. De är inte lo-
kaliserade, utan det är istället de som skapar rummen. Man kan uppteckna 
gångvägar på kartor, ljud kan upptecknas på noter, men det som fattas då är 
en överblick av vad som varit, vad som har gått förbi, själva agerandet att gå 
förbi, betydelserna, berättelserna och minnena (de Certeau 1984: 97, min 
översättning).37 

                               
37 Följande citat är översatt från engelska till svenska. Anledningen till detta är att det före-
kommer flera onomatopoetiska begrepp, dvs. ord som är ljudhärmande. Mitt syfte är att bygga 
upp en svensk terminologi för att beskriva och analysera ljud och ljudrum. 
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Utifrån de Certeaus beskrivning av fotsteg som formar stadens rum frågar 
jag mig, vad är det som fotstegen egentligen avslöjar och låter oss höra?  

Ljudet av fotsteg skiljer sig markant i de ljudrum jag presenterat. I tun-
neln i Karaköy hörs de tydligt, men i de flesta andra ljudrum överröstas och 
maskeras de av andra ljud. I den tydliga övergången mellan ljudrummen 
leksakstunneln och mellanrummet hörs fotstegen uppför trappan. I mellan-
rummet hörs när de hasande stegen på väg mot bänkarna stannar upp för att 
människorna ska sätta sig. Trots att ljudet av fotsteg ibland försvinner, för-
svinner inte upplevelsen av fotstegens rytm och flöde eftersom det fortfa-
rande går att följa fotstegen med blicken när de inte hörs. Det går alltså att se 
om fotstegen bryter mot ljudrummets flöde och rytm. Utifrån tidigare erfa-
renhet av ljudet av fotsteg går det att erinra sig hur de ohörbara ljuden låter. 
Det blir med hjälp av fotstegen enklare att urskilja var gränsen mellan olika 
ljudrum går och på vilket sätt ljudrummen görs och används. Trots att fotste-
gen ibland är ohörbara är de fortfarande en del av ett ljudrum där starkare 
ljud har tagit över och maskerat ljudet av fotsteg. Genom att lyssna till fot-
steg och sorl på gatan, lyssnar man till rytmiska ordningar.  

Alla dessa rytmelement skapar en polyrytmik som avslöjar strömdrag och 
ordningar (Lefebvre 2004: 89). Fotsteg avslöjar hur snabbt det går att röra 
sig i ett ljudrum, var det tar stopp och var det finns hinder, vilket innebär att 
ljuden av fotsteg är viktiga för att förstå ljudrummets uppbyggnad. Städer är 
med sina täta ljudrum ett flödande utrymme fyllt med klapprande, hasande 
fotsteg där olika former av mänsklig interaktion skapas.  

I Istanbul uppstår hela tiden upprepad aktivitet, ljud och doft. Ljudrum-
mens gränser suddas ut och det är svårt att uppfatta en plats sammanlänkad 
av rytmer och ljud som hela tiden riktar sig åt olika håll som ett enda modus, 
som en enda plats. Fotstegen visar vägen. Om jag inte hittar själv styrs jag 
vidare av andra. Fotstegens riktning och rörelser är således en stor del av 
interaktionen. Ett exempel på hur fotstegen uppmärksammas i mina ljudrum 
gav jag i avsnittet om leksakstunneln i kapitel 2, då jag beskrev hur ljuden av 
fotsteg plötsligt blev så tydliga vid övergången från leksakstunneln till mel-
lanrummet. 

”På stigar går man aldrig riktigt ensam. Fötterna har sällskap med alla 
steg som stigit stigen fram”, skrev poeten Ingrid Sjöstrand (Sjöstrand & 
Widgren 2014). Fötters rörelser skapar stigar genom en terräng. Stigarna är 
kollektiva, kulturella mönster i rummet. När man går längs upptrampade 
stigar förstärker man och bekräftar dessa mönster (”kartan”) och blir samti-
digt tillgänglig för dem som gått där tidigare. Man färdas genom tid och rum 
på sätt som möjliggör överföring av erfarenheter och intryck som andra gjort 
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tidigare. Rytm och hastighet hör till dessa grundläggande erfarenheter. I 
nästa empiriska exempel utgår jag från ett tätt ljudrum för att upptäcka ryt-
miska brytningspunkter.  

Brytningspunkter i ett trångt och tätt ljudrum 
28 november 2012, kl.14.00 

Jag tar mig fram i en mycket trång gränd en bit bort från kryddbasaren och 
gatuförsäljarnas ljudrum i Eminönü. Jag sätter mig ned vid ett bageri som 
säljer sɩcak tatlɩ.38 Hela tiden strömmar människor förbi. Trängseln skapar 
ett sorl som i ljudrummet flyter ut till en otydbar massa. Sorlets volym är 
medelstarkt, ambitus är liten, registret är relativt högt och densiteten är 
mycket hög. När jag blundar för en stund hör jag att sorlet följer en rytm. 
Det är ljudet av rörelser som hörs. Människor bär med sig disparata rörelse-
mönster, de försöker finna sin väg fram och skapar tillsammans en polyryt-
mik, flera olika rytmer som bildar en rytmisk helhet. Brytningspunkterna är 
lätta att uppmärksamma i detta ljudrums rytmiska helhet, ett flöde där sam-
bandet mellan volym, hastighet och rytm är tätt.  

Det börjar med att jag hör en man som snabbt går förbi och skriker i sin 
telefon. Jag tittar upp och ser att han inte verkar arg, han vill nog bara höra 
sig själv och den han talar med. Han viftar och gestikulerar vilt med höger-
handen, men ingen omkring honom verkar reagera särskilt. Gestikulerande 
eller överdrivna kroppsrörelser har annars inte övertaget i detta ljudrum. De 
flesta som strövar förbi är tysta och går med jämna steg och med armarna 
ner, troligtvis för att inte ta för stor plats. Sorlet kommer istället huvudsakli-
gen från promenadstråkets intilliggande butiker, caféer och från dem som 
står stilla vid sidan av. Det här är gator där praktiska ärenden utförs. Här 
säljs husattiraljer, leksaker, festdekorationer och mycket annat och de allra 
flesta har påsar med sig. Här ser eller hör man sällan turister.  

Jag registrerar ytterligare en brytningspunkt: en man som har mycket bråt-
tom. Han ser märkbart stressad ut och knuffar sig fram. Det går inte särskilt 
mycket snabbare för det, men han bryter rytmen. Han ursäktar sig och försö-
ker trycka på, men jag kan inte höra att flödet av människor ändrar rytm. 
Trots den oerhörda trängseln verkar ingen panik infinna sig hos dem som 
passerar. En man som drar en tung vagn efter sig får mycket svårt att ta sig 
fram. Vagnen gnisslar till vid varje inbromsning, men ingen verkar reagera 
särskilt. Ingen är heller särskilt intresserad av att släppa fram honom eller ge 

                               
38 Sɩcak tatlɩ betyder varma sötsaker. 
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honom plats. Mannen med vagnen skapar en egen, ryckig rytm. Han kan inte 
följa de andras rytm, utan försöker på sitt eget sätt ta sig fram så gott det går. 
En kringvandrande gatuförsäljare som följer strömmen gör ett tafatt försök 
att ropa ut sina cigaretter till försäljning, men ingen verkar bry sig om ho-
nom. Försäljaren fortsätter då tyst sitt strövande med packningen hängande 
på magen.  

De allra flesta som passerar är gamla damer med långa kjolar och sanda-
ler. På trottoarerna står många äldre män och röker. Två män står stilla och 
pratar med varandra intill räcket vid det bageri där jag sitter. Den äldre man-
nen gestikulerar vilt, han ser inte arg ut men är väldigt bestämd. Han pekar 
tydligt åt ena hållet, sedan åt andra. Den unga mannen ser frågande ut, klap-
par honom på axeln och stryker över sin mustasch. Den äldre mannen gör 
samma rörelse mot sin mun, fast han inte har någon mustasch. Han ler och 
den yngre mannen besvarar hans leende med en fundersam blick. De har 
ställt sig vid sidan av promenadstråket för att konversera. Här ges mer plats 
för gestikulerande. Plötsligt tar böneutropen över hela ljudrummet och blir 
som ett nytt ackompanjemang till människornas rörelser. Nu är det inte sor-
let av röster som hörs längre. Ljudet av rytmer från rörelsemönstret upphör 
även om jag kan se att människorna fortsätter att gå som vanligt.  

På min väg tillbaka hem den här dagen möter jag en blind man alldeles 
vid gatuförsäljarnas ljudrum. Med en käpp knackar han sig fram på ytorna 
han går på. Träkäppen är enkel och ser väldigt sliten ut.39 Jag går fram och 
frågar honom hur han tar sig fram i detta myller?  

”Den här promenaden har jag gått många gånger. Först var det svårt fak-
tiskt, men sen blev det lättare. Det är ljudet av försäljare som hjälper mig att 
välja riktning. Här är gatuförsäljarnas huvudgata kan man säga och jag kan 
höra när den tar slut. Då kommer jag till smågatorna där det inte finns någon 
ost och sådär och sen kan jag ju såklart höra när det är trafiken som kommer 
istället. Ibland krockar jag med sådant som inte hörs, men det mesta kan jag 
höra faktiskt. Jag får massor med information som jag behöver för att kunna 
ta mig fram”, säger han. 

 ”Och på vilket sätt hjälper käppen dig?” frågar jag. 

                               
39 Det är således inte den vita käpp som infördes av den svenska idrotts-, dans- och gym-
nastikintresserade Anta Ryman och som snabbt spreds över världen. Anna-Brita, ”Anta”, 
Ryman föddes 1913 i Wimbledon, London. Anta introducerade den vita käppen för synska-
dade i Sverige. Det var i samband med ett folkdansmöte i USA då hon träffade synskadade 
som de informerade henne om hur käppen skulle användas (riksarkivet.se: Ryman, Anna-
Britta).  
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”Jag knackar mig fram med käppen. Då kan jag känna var jag är och hur 
långt det är till nästa hinder, om det är trångt och så. Den är som en del av 
mig, käppen”, säger han. 

Navigering och gestikulerande  
När det är mycket folk på samma ställe blir det många röster som ska samsas 
om det akustiska utrymmet. I trånga ljudrum är detta ett ständigt återkom-
mande dilemma, vilket leder till att många väljer att inte prata alls vid vissa 
platser. Där det förekommer mycket ljud är det de arga och ivriga rösterna 
med höga register och höga, gälla tonlägen som hörs mest. Ofta har de korta, 
snabba repliker med tydliga ansiktsuttryck. Exemplet från det täta ljudrum-
met i Eminönü där jag satt och lyssnade vid bageriet, visar att ett tätt ljudrum 
påverkar människors sätt att navigera och gestikulera. I det här exemplet 
handlade brytningspunkterna om stillastående eller långsamt gående männi-
skor som bröt mot flödet. Den högljudde mannen med telefonen fick ta i för 
att höras, han ansträngde sig lite extra och blev någon som stack ut. Gestiku-
lerande och kroppsspråk spelar en viktig roll här. Man håller inte gärna långa 
(gående eller stående) konversationer på gatan – det är alltför opraktiskt och 
ansträngande. Gestikulerandet och de korta utropen blir tillsammans en stra-
tegisk, dynamisk och rytmisk kommunikationsform som det kan ta lite tid att 
känna sig hemma i. De två samtalande männen som utbytte blickar och strök 
sina (hos den ena, föreställda) mustascher exemplifierade hur kommunikat-
ionsformer som ett utökat kroppsspråk och gestikulerande tas till när man 
inte kan höras. Gestikulerandet ändrar sig över tid. Detta kan gamla filmer 
visa, påpekar Lefebvre, då man kan se att våra sätt att gå har förändrats över 
ett århundrande. Gester är inlärda och rytmiska. Vardagliga gester skiljer sig 
markant åt världen över (Lefebvre 2004: 38). Matkultur, kläder och arbete är 
också sådant som får människan att röra sig på nya sätt, menar Lefebvre 
(2004: 44).  

Det är inte bara ute på gatan i staden som människor styrs av ljud och ryt-
mer, utan även i hemmiljön. I hemmiljön finns exempelvis telefonen som 
ringer, mikrougnen som plingar och väckarklockan som får människan att gå 
upp på morgonen. Det signalerar att tiden är begränsad och får individer att 
agera i tiden och i rummet. Hemmiljön har dock inte lyfts fram inom forsk-
ningen på samma sätt som urbana gatumiljöer, påpekar Amin och Thrift. Det 
är ”as though the city stopped at the doorstep of the home” (Amin & Thrift 
2002: 18).  
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Urbana erfarenheter: timing och tempo 
Under mellankrigstiden (1918–1939) präglades storstäder av den tekniska 
utvecklingen. Nya tekniker förde med sig nya sinnesupplevelser. Plötsligt 
kunde människor få se mycket nytt i staden, uppleva nya dofter, ljud och 
smaker. Städerna karaktäriserades mer och mer av maskinella ljud som indi-
kerade styrka och teknologisk framgång. Maskinerna underlättade männi-
skornas arbete och en stad som var teknologiskt utvecklad hade också eko-
nomisk makt. Världens städer blev större och större, vilket ledde till att det 
blev allt viktigare för människorna att skapa sig en förmåga att anpassa sig. I 
och med att städerna blev större ökade tempot i staden. Fler människor rörde 
sig samtidigt, vilket krävde kunskap att kunna navigera runt utan att krocka 
med andra. Med dessa krav på ökat tempo följde också ett nyskapande av 
olika sätt att signalera och varna varandra. En snabb handrörelse eller en 
grimas kom att bli viktig i storstadsmiljön (Löfgren 2001: 22). 

Urbana miljöer präglas av rörelser; ju större städer, desto fler större och 
snabbare rörelser. Människor måste lära sig att smälta in, att flyta med, att 
hålla tempot och gångrytmen för att inte trampas ned på gatan. Orvar Löf-
gren tar i sin artikel Urbana koreografier. Rum och rörelse i 1900-talets 
städer upp hur stadsmiljöerna skapas utifrån att människan känner till vad 
som menas med att ”vara rätt person (och inte minst rätt kön) på rätt tid och 
plats” (Löfgren 2001: 22). Ofta handlar det om att inte bryta mönster utan att 
passa in. För att kunna följa rytmen i rörelserna krävs ett utvecklat sinne för 
timing och tempo. Att stanna upp, att ”stå och hänga i gathörn eller parker” 
blir lite skumt, menar Löfgren (2001: 22). En liknande iakttagelse gör etno-
logen Rebecka Lennartsson. Hon beskriver hur de fattiga i Londons gathörn 
bryter stadsrytmen genom att sitta och hänga längs väggarna. ”Att stanna 
upp, att tveka eller vända bäddar för en del besvärligheter. Och någon bänk 
kan jag inte finna när jag vill ta en paus för att klä intrycken med ord och 
fästa dem i anteckningsboken” (Lennartsson 1999: 44).  

 
 

Timing: “samordning i tiden 
av parallella verksamheter” 
(NE: timing). 

Tempo: ”I hastighet särskild rö-
relse som kan anses sammansatt 
av delmoment, spec. vid rytmisk 
rörelse: tempoväxling, snigel-
tempo, en lång promenad i raskt 
tempo” (NE: tempo).  
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Sättet att ta sig fram i dagens storstäder, att förhålla sig till det fysiska rum-
met, påminner om Åke Campbells tankar om nomader från boken Kultur-
landskapet. En etnologisk beskrivning med särskild hänsyn till äldre svenska 
landskapstyper (1936). Campbell talar om nomadfolk som folk som är i 
ständig rörelse, folk som lever ett tidlöst liv, där ”allt tillhör nuet samtidigt 
som allt är uråldrigt” (Campbell 1936: 21). Campbell menar att innehållet i 
nomadernas landskapsbild är ”rörelse, uppbrott och vandring” (Campbell 
1936: 21). Man stannar aldrig upp vid en plats särskilt länge, utan det hand-
lar alltid om att vandra vidare, att röra sig i nuet. Kanske kan man säga att 
den nutida stadsmänniskan på gatan kan liknas med Campbells definition av 
nomaden?  

En urban erfarenhet av ljud och rytmer i det fysiska rummet är ofta något vi 
tar för givet, menar Amin och Thrift. 

All these different timings and spacings directly make up every day urban 
experience, the sound of the radio news, the thud of a letter coming through 
the letterbox. Or the chime signifying new e-mail, the click of the kettle for 
the morning coffee, the taste of the coffee. The smell of exhaust fumer, and 
so on. And, more than this, these different timings and spacings of immedia-
cy produce a structure of expectation; we are often put out if they do not hap-
pen, it is abnormal, unusual, out of the ordinary (Amin & Thrift 2002: 103). 

Amin och Thrift understryker ljudets betydelse i den urbana, rörliga miljön. 
Som ett exempel nämner de shoppingstråken och butikerna i staden som ofta 
använder sig av en speciell sorts musik man tror ska nå ut till köparen, så att 
denne ska få en alldeles speciell köparkänsla (2002: 122). Detta skriver etno-
logen Olle Stenbäck om i sin avhandling Den ofrivillige lyssnaren – Möten 
med butiksmusik (2016).  Butiksmusiken utgör en av de källor som aktuali-
serar frågor om hur ljudkällor samspelar, menar Stenbäck (2016: 167).  

Hjälpmedel som en förlängning av kroppen 
Etnologen Åsa Alftberg skriver i sin avhandling Vad är det att åldras? En 
etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet (2012) om hur kultu-
rella föreställningar och normer i samverkan med kroppsliga förändringar 
formar upplevelsen av att åldras. Med åldrandet introduceras ofta nya ting 
som ska hjälpa den åldrande kroppen att fungera, såsom rollatorer eller hör-
apparater. Alftberg beskriver med inspiration hämtad från fenomenologin de 
nya tingen som de åldrande möter: 
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Glasögon, hörapparater, artificiella tandkronor, blodsockermätare och rollato-
rer är exempel på nya föremål som integreras och blir en naturlig del eller 
förlängning av kroppen. Kropp och ting kan sägas vara införlivade i varandra 
(Alftberg 2012: 151).  

I exemplet med den blinde mannen får betydelsen av navigering i ljudrum-
met en djupare och ytterligare meningsfull innebörd. Den enkla träkäppen 
blir för honom ett ljudredskap som kan liknas med ett känselspröt eller eko-
lod.40 Det är resonansen från knackningarna som berättar om position, ljud-
rummets storlek, täthet, gränser etc. Seende använder ljud på liknande sätt 
utan att lyssna, dvs. utan att aktivt uppmärksamma vad de hör. Synförlust 
ökar ljudets roll i ”varat-i-världen”. Käppen är en förlängning av kroppen 
och det är genom att känna sig fram med den som den blinde erfar världen. 
Käppen skapar förutsättningar och begränsningar för vad han kan göra. Med 
hjälp av käppen håller han avstånd från objekt som han annars kan krocka 
med. Ljuden i ljudrummen blir till en sinnlig karta. Han vet med hjälp av 
ljuden när han befinner sig i gatuförsäljarnas ljudrum och han vet exakt var 
gränsen för ljudrummen går. Det som inte hörs finns inte i hans värld och det 
är sådant som han krockar med. 

Lyssna med hela sin kropp 
I Soundscape. The journal of acoustic ecology (2011) berättar John Hull, en 
blind man, om sin ljudvärld på ett sätt som åskådliggör de fenomenologiska 
aspekterna av hur människan använder sig av ljud för att förstå sin om-
värld.41 

John Hull blev blind i vuxen ålder. Saknaden av det visuella blev svår för 
honom, han led länge av en svår depression. Plötsligt omgavs han inte av 
visuella gränser, det fanns inget tak ovanför honom. Det enda han kunde 
känna var det som kroppen fick kontakt med fysiskt. Himlen försvann då han 
inte kunde se stjärnorna. Sakta började han känna sig fram, med hjälp av 
ljuden. I detta sorgearbete fann han åskan som något alldeles unikt och trös-
terikt. 

I love thunder because it puts a ceiling on my world and prevents me from 
wandering in infinity, which is frightening and disorientating. When I lost my 

                               
40 Ekolod: ”instrument främst avsett för avståndsbestämning i vatten genom akustiska signa-
lers reflektion. Ljudpulser, vanligen i frekvensområdet 20 000–30 000 Hz, skickas ut från en 
sändare, reflekteras och återkommer som eko till en mottagare” (NE: ekolod).  
41 Organisationen World Forum for Acoustic Ecology publicerar tidskriften Soundscape. The 
journal of acoustic ecology. Där publiceras artiklar om ljudforskning. Tidskriften finns till-
gänglig för alla medlemmar, samt online 6–12 månader efter publicering. 
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sight at first, I thought I would never again enjoy thunderstorms. Because of 
the lightning you see? As a sighted person the lightening was the dramatic 
thing and later came the thunder. But I discovered I was wrong. I’ve forgot-
ten about the lightning. It doesn’t seem to matter that there isn’t any light-
ning. Of course, I can still imagine it. But generally I try not to because I try 
not to live in a nostalgic world of visual memory. I try and live in the real 
world, the place where I am. And therefore when thunder comes, I love it be-
cause suddenly there is something up there (Hull 2001: 11).  

Som seende person finns en synlig himmel ovanför, på kvällen ett tak av 
stjärnor. Hull menar att han som blind först trodde att det inte längre fanns 
något landskap. När man blir blind försvinner landskapen. Det närmaste man 
kan komma ett landskap är när man befinner sig på en plats där det krävs 
mer ansträngning för kroppen att ta sig fram, som i en uppförsbacke, berättar 
Hull. När landskapen och stjärnorna på himlen försvinner står man där ute 
ensam i sin kropp. Denna känsla beskriver Hull som mycket skrämmande. 

Så började John Hull känna ljuden. Han tog sig tid till att verkligen lyssna 
på regnet och han funderade över om han kunde avgöra huruvida regnet föll 
på motsatta sidan av gatan eller inte. Genom att verkligen känna och närma 
sig ljuden (gå till ”sakerna själva”) började han lära sig hur han kunde navi-
gera i sin nya värld som blind. I detta lyssnande började han så småningom 
förstå att det inte längre handlade om ett lyssnande i den meningen att regnet 
föll i hans öron. Regnet föll in i hans hjärta, menar Hull, och det var regnet 
och åskan som tände lampan i hans mörker, som fick honom att upptäcka 
vad känslan av ljudet betyder (jfr Sacks 2005: 27). Han berättar att han lärde 
sig att man faktiskt inte lyssnar med bara sina öron. Man lyssnar med hela 
sin kropp. Man kan inte lyssna utan sina öron, men när man verkligen lyss-
nar är man inte medveten om sina öron, menar Hull.  

Sinnena tenderar att skapa en uppdelning mellan subjekt och objekt. Denna 
distinktion mellan subjekt och objekt försvinner dock när man inte längre är 
medveten om lyssnandet, eftersom man är absorberad i det man lyssnar till. 
En medvetenhet om hörande och lyssnande gjorde att Hull upplevde att han 
fick tillbaka sin värld. Hull beskriver detta fenomen på följande sätt:”You 
hear with your heart, because you become one with the sound. The sound is 
in you, is you. And blindness taught me that, and I was grateful for that” 
(Hull 2001: 12, jfr Simmel [1911] 1981: 187).  

Hulls tankar kan kopplas till Merleau-Pontys tänkande kring ”den levda 
kroppen”, som går ut på att upplösa distinktionen mellan subjekt och objekt. 
Ett exempel hos Merleau-Ponty är just den blindes käpp (Bengtsson 2001: 
79–81). Från att den blindes käpp först har uppfattats som ett objekt som 
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subjektet tagit emot som nytt och tämligen okänt, uppfattas käppen så små-
ningom som en förlängning av den blindes kropp. Med hjälp av käppen kan 
den blinde erfara världen med sin kropp (Merleau-Ponty 1976: 167, 177–
179). Man lyssnar först och främst till sin kropp. När man lär sig sina 
kroppsliga rytmer, kan man lära sig att uppskatta de externa rytmerna. Ryt-
merna har en mångfald som sträcker sig över den snäva objektsramen, till 
våra sinnen, till sådant som har betydelse och som är kopplat till våra käns-
lor. Rytmer kan aldrig reduceras till att bara vara objekt, utan blir en för-
längning av kroppen. Kroppen får fungera som en metronom (Lefebvre 
1996: 223). Människan är alltid i rörelse – i en rytmisk interaktion med om-
världen. 

Hull menar att det endast är tyst när rörelserna försvinner, eftersom ljud 
alltid är rörelse. Bilder av saker är statiska, rörelser är ljud och ljud rörelse. I 
en blind persons värld står ingenting stilla. 

Dessa fotsteg, de vandrar ifrån oss. Nu har de stannat och då har personen 
försvunnit. I en seende människas värld är saker både mobila och stilla, en 
blandning eller hur? Men i en blind persons värld rör det sig alltid, allting är 
dynamiskt. Om det slutar röra på sig är det tyst. Med andra ord har det för-
svunnit. Att röra sig är att existera (Hull 2001: 24, min översättning).  

Den blinde mannen i gatuförsäljarnas ljudrum tydliggör hur kroppen lär sig 
navigera med hjälp av att lyssna till ljud, med ljud, i ett tätt ljudrum. Alla 
hörande människor navigerar med ljud. Deras hastighet genom rummet, 
deras riktning och sätt att röra sig samspelar med ljudrummens storlek, den-
sitet, tonart, osv. Blinda kan tydliggöra hur en sådan orientering går till, men 
vi orienterar oss alla på liknande sätt. 

Stadens rytmer samordnar stadens invånare och besökare och människor 
måste lära sig att smälta in och att flyta med. Ljudet har makt över männi-
skor så till vida att de tystas ned och tvingas ta till sådant som syns istället. 
De måste också lära sig att tolka ljud och buller och att kunna växla mellan 
olika rytmer och hastigheter. I de exempel jag hittills presenterat var de täta 
ljudrummen fria att passera förbi. Det kan tyckas självklart att det ska gå att 
passera genom och förbi ett ljudrum. Stora städer, trånga utrymmen och täta 
ljudrum kopplas gärna till människor i rörelse, en tät ström som hela tiden 
rör sig framåt, bortåt, på väg någonstans. Många vet att mellanrummet finns 
några hundra meter bort, andra vet att bussen hem går intill leksakstunneln. 
Men när man väl hoppar på en buss som ska färdas framåt i ett trångt ljud-
skap, där ljudrummet har tydliga gränser som inte släpper någon förbi så 
länge man är kvar på bussen, då kan något hända med utformandet av ljud-
rum. Vad som kan hända, visar nästkommande exempel. 
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Bussresan 
Det är en söndag i oktober och vi ska ta oss till ett bostadsområde intill Bos-
poren. Den så kallade pastɩrma sɩcaklarɩ råder, en värmebölja som på de 
turkiska nyheterna kallas för ”skinkvärmen”. Det är över 30 grader varmt 
ute, trots att hösten är i antågande. Det är en fin väg längs Bosporen. Nor-
malt brukar det ta ungefär en timme med buss att ta sig dit vi ska. Den här 
gången visar det sig att det ska ta nästan hela dagen, över fem timmar. Till 
en början är det en glad och högljudd stämning i bussen. Ljudrummet i bus-
sen är relativt glest och ambitus relativt stor. Det finns platser kvar att sitta 
på och det går att sprida ut sig. Trafiken flyter på någorlunda, bilar svischar 
förbi, andra tutar. Bussen frustar och gnisslar som bussar gör och bromsar 
till ibland. Vid inbromsning pyser det till, bromsarnas system tryckutjämnas 
och luft släpps ut, psccchhh.  

Ganska snart fylls bussen på med allt fler resenärer. Ljudrummet blir tä-
tare och tätare och skiftar från glest till tätt efter bara några stopp. Skiftning-
en från glest till tätt ljudrum leder till att värmen i bussen snabbt stiger. 
Människor för inte längre högljudda, uppsluppna samtal. Istället stiger irri-
tationen och frustrationen över att det är alldeles för varmt och trångt i bus-
sen. Några skriker att busschauffören ska sätta igång AC: n, men den funge-
rar inte, vilket får stämningen att gå över i obehag och hos vissa även panik.  

Utanför fönstren promenerar människor förbi i en snabbare takt än vår 
buss. Nu står trafiken helt stilla. Först är det ett febrilt tutande i de köer som 
bildas, men sedan tystnar det, som i stilla resignation. En gammal dam i bus-
sen med en lång tjock rock ser svimfärdig ut. Hon plockar med skakig hand 
fram sin citroncologne, duttar lite av colognen i sin hand, och baddar sitt 
ansikte och sin hals och andas in den starka citrondoften. Jag kan se att ci-
troncolognen ger henne en välbehövlig, uppiggande effekt och hon ger mig 
ett svagt, lättat leende. En plågsam tystnad har spridit sig i bussen. Det är för 
varmt och trångt för att finna energi till att prata. Det börjar bli allt svårare 
att andas, ohållbart. Flera av oss passagerare knuffar nu halvt panikslagna 
oss fram till busschauffören och ber att få gå av bussen. Kanske kan vi få 
stiga på igen om trafiken lättar? Jodå, det får vi svarar busschauffören.  

Ett öppet, luftigt och glesare ljudrum öppnar sig utanför bussen. Ljuden 
får liv av vinden, fåglarna, promenadstråken och luften upplevs ren och 
frisk. Ganska snabbt kommer vår energi tillbaka. I en knapp timma vandrar 
vi längs Bosporen, hela tiden med ett öga på bussen som sakta kommer frus-
tande bakom oss. Så småningom känner vi oss tvingade att kliva på bussen 
igen, det är trots allt nästan halva vägen kvar till målet. Då har det hunnit bli 
svalare och rösterna i bussen har väckts från panikslagen tystnad till normal 
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samtalsnivå, om än något dämpad. Många har gått av och nu är det ett halv-
glest ljudrum under resten av resan. 

När vi slutligen kommer fram till vårt mål är det mörkt ute. Tiden går allt-
för fort och snart är det dags att åka hem igen. På vägen tillbaka tycks det 
inte vara så mycket trafik. Bussen kör på i jämt tempo och ljudrummet i 
bussen är glest. Människor talar med en lägre samtalsvolym. Det jämna tem-
pot håller i sig under ungefär en minut, sedan gnisslar däcken till abrupt i en 
akut tvärbromsning. För en kort stund infinner sig en obehaglig, pressad 
tystnad. Sedan uppstår tumult och det hörs skrik. Ingen vet ännu riktigt vad 
som hänt.  

Det visar sig att en bil har åkt ut i full fart framför bussen. Allt har gått 
snabbt. Jag har slagit min arm hårt mot ett stålräcke, min man har ramlat 
fram mot fönstret. En vän som är med oss har flugit hårt mot dörren, intill 
busschauffören. Han är skadad. Han skriker med högt register att det gör ont 
i armen och hans lilla son ser mycket förtvivlad och rädd ut. Ljudrummet har 
snabbt övergått från ett rörligt, glest och lågmält rum till ett stillastående, 
tumultartat rum där människor gråter, är chockade, förtvivlade och arga.  

Vi hjälps snabbt av bussen för att åka till sjukhuset, ännu ovetande om 
hur skadad vår väns arm är. Snabbt erbjuder sig bilchauffören som orsakat 
olyckan att skjutsa oss. Han tömmer hela sin bil som är överfylld med ett 
tiotal familjemedlemmar och gasar iväg med oss i baksätet. Plötsligt har vi 
förflyttat oss från det tumultartade, stillastående ljudrummet till ett rörligt, 
trångt och tätt litet ljudrum. Chockade och trötta, med blåmärken och sin-
nena på helspänn i trafiken, skjutsas vi till en metrostation. Ljuden från bi-
larnas tutande och brummande tycks långt borta. De borthörs av tankar på 
hur det kunde ha gått nyss, i bussen. Vår vän tar sig till sjukhuset själv, säger 
han. Det är nog ingen fara med armen ändå.  

Vi släpps av vid metron, som med en slags oförklarlig smidighet svischar 
oss fram med hög hastighet. Station efter station ljuder en signal åtföljd av 
en kvinnas röst som berättar vilken station vi befinner oss vid. Dörrar öpp-
nas, dörrar stängs. Efter endast 15 minuter kommer vi fram till vår slutstat-
ion. Det ska visa sig att det tar lång tid innan ljudet av det tumultartade ljud-
rummet från den inbromsande bussen ska försvinna. Minnena tycks dyka 
upp som intensiva drömmar, påminnelser om den chockartade förvandlingen 
från stillhet till panik. 
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Resignerad stillhet. Foto: författaren.  

Resignerad stillhet 
Bussresan exemplifierar hur ljud är rörelse och rörelse är ljud samt hur ett 
snabbt tempo ledde till fler högljudda människor, tutande bilar och accelere-
rande fordon. När bussen rörde på sig var resan framgångsrik och det fanns 
ett flöde i trafiken som lockade människor att tuta, köra om, ropa ”akta på 
dig” och ”skynda dig”. När tempot avstannade steg paniken. Väntan och 
stillheten påverkade ljuden. Här är Löfgrens poäng relevant igen – att stil-
lastående blir ett ”skumt” och hotande tillstånd. 

När vi tänker i termer av rörelse är det slående i vilken utsträckning vi är 
fångade i modernitetens universum. Det är den överlagda, målriktade rörelsen 
framåt, förflyttningen från A till B som helt dominerar. Det handlar om att 
vara på väg, att skynda vidare (…) Vem vill stagnera, stanna till, förtvina, bli 
en bromskloss? (Löfgren 2001: 17). 

Människor i bussen blev tysta, fordon stod stilla och det till en början upp-
givna tutandet avtog efter en stund. En sorts resignerad stillhet infann sig.  
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När ljudrummet innehåller alltför många fordon och alltför många männi-
skor är det ingen idé att försöka ta ljudlig plats. För många människor i rö-
relse och för mycket trafik på vägarna stoppar det flöde som rörelser annars 
för med sig. Trafikens ”meningsfullhet” ökar på motorvägar och det får 
många att välja dem. Vid en viss tidpunkt blir det dock för mycket trafik och 
hastigheten och ”meningen” minskar, precis som i ljudrummen generellt. 
När det inte finns tillräckligt mycket plats spelar det ingen roll hur snabbt 
man kan springa, hur högt man kan ropa eller hur ny bil man har. Då står det 
stilla. Trafikens ”mening” är tätt kopplad till densitet, precis som ljudrum-
men.  

Rörelsernas ljudsättning producerar ljudrummet. Delar av staden, alldeles 
intill varandra, har olika tempo och det har med ljuden att göra. Ljudrum-
mens tempo upprättas genom människans möjlighet att röra sig. I en full-
proppad buss utan AC gick det inte att röra sig fritt. Det gick inte heller att 
andas frisk luft, vilket påverkade kroppen negativt. De trötta, tysta, stillastå-
ende kropparna och den stillastående trafiken skapade ett ljudrum i bussen 
som blev allt mer dämpat, en stegvis brytning från ett glest till ett tätt ljud-
rum. Tempot var påfallande långsamt, likt en illusorisk rörelse där bussen 
bara cirkulerar utan att komma någon vart. Karaktärsljuden i det trånga ljud-
rummet på bussen var djupa suckar, pustande och jämmer, ackompanjerade 
av bussens stilla pysande. På hemvägen var tempot till en början jämt flö-
dande. Trafiken hade släppt, det tycktes vara lugnare på gatorna. På bussen 
hölls lågmälda konversationer. Lugnet avbröts snabbt av den plötsliga in-
bromsningen. Ljudrummet blev hastigt förbytt, med ljudet av bromsande 
däck, tutor, skrik och jämmer som karaktärsljud. I metron följde ljudrummet 
ett tempo som hördes som ett svischande och gnisslande med snabba öpp-
ningar och stängningar av svängdörrar, ackompanjerat av en förinspelad röst 
som ropade upp destinationernas namn.  

Exemplet förtydligar på vilket sätt ljud skapar stämning, hur sådant som 
densitet, värme och trängsel påverkar ljudrummets utformning. En buss ut-
gör ett speciellt ljudrum genom att man som passagerare är fast, ljudrummet 
kan inte passeras förbi med några steg om man inte går av bussen. Känslan 
av att inte kunna komma därifrån gör något med människornas sätt att inte-
ragera med varandra. Det utbyttes uppgivna blickar, suckar, klagorop och 
jämmer. I ett mer öppet ljudrum är det lättare att bryta sig ut och ta sig fram 
trots trängsel. I bussen kunde man se hur människor rörde sig fritt i det 
öppna landskapet utanför, hur människor i promenadtakt tog sig fram snabb-
bare än bussen. Detta påverkade ytterligare känslan av att vara instängd. 
Bilderna av ett rörligt ljudskap i kombination med ett stillastående ljudrum 



 121

visar hur sinnena aktivt arbetar med att tolka omgivningen. Om inte bilden 
av rörlighet skulle synas utanför bussen, skulle inte känslan av stillhet bli 
lika påtaglig. Om inte ljudet av suckar och klagorop hördes skulle inte pani-
ken stiga lika snabbt. Syn och ljud strukturerar världen på olika sätt.  

Ett fordon som ljudrum 
Ett ljudrum i sin helhet kan också förstås som en förlängning av kroppen. 
Etnologen Eddy Nehls skriver om lastbilar och lastbilschaufförer i sin av-
handling Vägval. Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och 
genus (2003). Människan och det fysiska rummet bidrar till identitetskänslor 
av olika slag. Nehls följer ett antal lastbilschaufförer på deras resor och han 
intervjuar dem om deras yrkesliv och privatliv. En lastbilschaufför lever i 
stort sett i sin lastbil när han/hon är ute och åker. Ofta är chaufförerna så 
pass trötta efter ett långt arbetspass att de väljer att stanna kvar i lastbilen 
under kvällen, istället för att ge sig ut och möta andra människor, i det nya 
land de besöker. 

Lastbilen blir i detta fall den fysiska miljön, där de lever sitt liv, där de 
har skapat en miljö omkring sig som de trivs i, där de känner sig hemma. 
Chauffören blir enligt Nehls som ett med lastbilen, en identitetskänsla som 
handlar om att höra ihop med ett fordon; ”gränsen mellan chauffören och 
lastbilen kan ibland tendera att suddas ut” (Nehls 2003: 79). Lastbilen blir 
som en sorts ”symbolisk förlängning av Sverige”, menar Nehls (2003: 85). 
Chaufförerna får en känsla av en stärkt kulturell identitet genom att åter-
skapa ett sorts mini-Sverige i sin lastbil. Det handlar om att ta med sig sitt 
egna rum på en resa genom världen. Lastbilen blir ett fysiskt rum som för-
flyttar sig. Utanför förändras miljön, men inuti lastbilen finns en skapad 
miljö som går att identifiera sig med. Där kan chaufförerna sitta i sin trygga, 
skapade miljö, samtidigt som de betraktar världen utanför, på avstånd, flö-
dande fram i sitt fordon.  

Nehls beskrivning av lastbilen som ett fysiskt rum som följer honom vart 
han än åker kan jämföras med bussens ljudrum. Bussen fungerade dock inte 
som en trygghetsskapande miljö för mig som passagerare. Inte heller kände 
jag mig som passagerare delaktig i att kunna påverka rummet och göra det 
till mitt eget. Istället blev ljudrummet en plats som plågsamt gjorde sig 
påmind med sin påtryckande, stegvisa tystnad och värme samt långsamma 
färd. Till skillnad från lastbilschaufförerna i sina lastbilar som beskrev sina 
lastbilar som deras andra hem, var bussen ett rum som förflyttade passage-
rarna från och till sina hem. 
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5. Rumsligt hörande och borthörande 

Från analysen av ljud och ljudrum övergår jag i detta kapitel till en diskuss-
ion av ljud och lyssnande. För att få en fördjupad förståelse för sinnenas 
samspel samt understryka ljudets spatiala egenskaper jämför jag det auditiva 
med det visuella, genom att undersöka och vidare beskriva vad som händer 
med observationer/kunskapande och nedteckningen av dessa när de skapas 
utifrån ett visuellt och ett auditivt exempel. I ett tätt ljudrum blir det an-
strängande att ta emot alla ljud. Detta konstaterande förtydligas med en be-
skrivning av hur människor i allmänhet och en liten gatupojke i synnerhet 
borthör ljud. 

Jämförelse mellan det visuella och det auditiva  
Den franske författaren, litterära experimentalisten och filmskaparen Geor-
ges Perec (1936–1982) ger i Species of spaces and other pieces exempel på 
hur metoder av etnografisk karaktär kan tillämpas på rytmer i en stadsmiljö. 
Perec försöker identifiera rytmen hos de förbipasserande bilarna när de sam-
las i stora klungor vid rödljuset och sedan sakta rör sig framåt när det blir 
grönt, och hur plötsliga hinder utlöser plötsliga inbromsningar (Perec 2008: 
51). Många av Perecs romaner och essäer består av experimentella ordlekar, 
listor och försök till klassificering. Orden är ofta färgade med melankoli. Ett 
av Perecs huvudsakliga syfte med sitt skapande handlar om att uppmärk-
samma det som verkar trivialt i vardagen (Motte & Poucel 2004: 1). Detta är 
i linje med den mer-än-representationella teorin. Perec ifrågasätter både sig 
själv som författare och sina läsare. Han uppmanar läsaren att ställa sig frå-
gan hur texten är skriven, hur den mottas och hur den överlever i en kultur 
eller misslyckas att överleva, vad det betyder för oss och hur vi ger det me-
ning. 

Observe the street, from time to time, with some concern for system perhaps. 
Apply yourself. Take your time. Note down, the place, the terrace of a café 
near the junction of Rue de Bac and the Boulevard Saint Germain. 

The time: seven o’clock in the evening 
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The date: 15 may 1973 

The weather: set fair 

Note down what you can see. Anything worthy of note going on? Do you 
know how to see what’s worthy of note? Is there anything that strikes you? 
Nothing strikes you. You don’t know how to see. You must set about it more 
slowly, almost stupidly. Force yourself to write down what is of no interest, 
what is most obvious, most common, most colourless (Perec 2008: 50). 

Perec betonar vikten av att plocka fram det mest självklara, vanliga, till sy-
nes färglösa. Att Perec är fokuserad på rytmer står också klart i hans uppma-
ning att observera gatan ”from time to time”.  

I kommande avsnitt ska jag, med inspiration från Perec genomföra en under-
sökning av ljudets spatiala egenskaper. Utgångspunkten för undersökningen 
är att ta reda på vad som händer med observationer/kunskapande och ned-
teckningen av dessa när de skapas utifrån ett visuellt och ett auditivt exem-
pel. I det visuella exemplet riktar jag min blick mot de förbipasserande och 
antecknar under två minuter det jag hinner observera. I det auditiva exemplet 
riktar jag mitt lyssnande till det jag hör omkring mig och fäster blicken på 
anteckningsblocket. Jag reflekterar kring vad som händer med min observat-
ion/mitt kunskapande när tiden är knapp. Hur ser mina anteckningar ut? Vad 
består rytmerna av i det visuella respektive det auditiva exemplet? På vilket 
sätt kan man genom denna undersökning lyfta fram ljudets spatiala egen-
skaper? Jag inleder med en kort miljöbeskrivning, nedtecknad på plats. 

Börek Center 
Klockan är ca 18 på kvällen 

Datum: 23 september 2009 

Vädret: solen har gått ner, det är en varm kväll. Jag sitter på en liten pall 
intill ett bord som hör till Börek Center, ett litet gatukök intill den stora gå-
gatan Îstiklal Caddesi i området Beyoĝlu. 

 

 



 124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teglas och tefat, klassisk stil. Foto: författaren. 

På bordet står två små glas med turkiskt te. Tefaten är de som i folkmun sägs 
vara de klassiska, persiska, och sockerskålen är av tenn. Alldeles intill glaset 
ligger en röd tändsticksask och ett askfat.  

Mittemot Börek Center, på samma tvärgata, ligger ett tehus. Där klirrar 
det från glas och det hörs röster därifrån, dova bakgrundsmummel. Röster, 
röster… Nu börjar det gnissla från några stolar inte långt från oss, någon 
betalar sitt te och sin filodegsbakade paj börek och går vidare. Den smala 
gatan där Börek Center och tehuset ligger är denna kväll fylld med männi-
skor. Många letar efter en ledig plats att sätta sig, andra tycks bara vilja 
vandra förbi. 

Det är nu jag anammar Georges Perecs uppmaning: ”You must set about it 
more slowly, almost stupidly. Force yourself to write down what is of no 
interest, what is most obvious, most common, most colourless” (Perec 2008: 
50). Jag bestämmer mig för att försöka fånga rytmen på den här lilla gatan.  

Etnologen Gösta Arvastson påpekar att snabba anteckningar hör samman 
med tillfälliga händelser. 

I alla anteckningar spelar det första anslaget in. Det leder tankarna i en viss 
riktning och påminner om en osynlig räls för fortsättningen. Ibland börjar räl-
sen med miljön ”jag sitter här på ett kafé och på väggarna finns några lampet-
ter och bakom disken hör man slamret av kaffekoppar och ljudet av en es-
pressomaskin…” men innan forskaren har bestämt sig för en skildring av 
miljön så har själva händelsen försvunnit. Det visar sig vara bättre att gå in 
för vad som faktiskt händer. ”En person reser sig upp från sin stol och lämnar 
sin samtalspartner utan att säga något…” Händelser är snabba och övergå-
ende. Observationen är som en växellåda, händelsen och anteckningsboken 
kuggar i varandra (Arvastson 2009: 191).  
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Istället för att, som i Perecs exempel, uppmärksamma de förbipasserande 
bilarna, väljer jag att i ett första steg fokusera på de förbipasserande männi-
skorna. Jag utgår från de omedelbara kategoriseringarna som dyker upp. Hur 
många människor går förbi mitt bord under två minuter? Vad hinner jag 
registrera? Mina anteckningar från det visuella exemplet är otydliga och 
snabbt antecknade. Vid flera tillfällen hinner jag inte med ord skriva ned vad 
jag ser, utan ritar istället ett streck då en människa passerar.  

Det visuella 
Jag hinner notera att det går en kille med texten 83 på sin t-shirt, tre andra, 
två till, en med lila tröja, fem till, fyra till varav två är tjejer, en kille med 
randig tröja. Jag märker att jag inte hinner skriva ned allt, mina anteckningar 
blir suddiga. Två turister, en tjej och en kille, två till, en tjej och en kille (hon 
röker). Tolv i en stor klunga. Plötsligt är tiden ute.  

Jag räknar det till att jag i min anteckningsbok noterat trettiofyra personer. 
Även om mina anteckningar blev skissartade kan jag skönja två strukturer. 
Genom att inta ett visuellt fokus gavs jag möjlighet att kategorisera och sys-
tematisera det jag såg i termer av kön (man eller kvinna), färgen på deras 
kläder och hur många de var till antalet. Mannen och kvinnan som gick hand 
i hand såg ut som ett kärlekspar och den stora klungan av människor såg ut 
som ett kompisgäng. Rytmerna består i detta fall av intervaller i det gruppe-
rade och distinkta. 

Den visuella rytmen innebar att mina ögon inte stannade på en plats. Det 
kan ha varit en fokal punkt jag fäst min blick på, men den fokala punkten 
tunnades ut genom andra element som drog min uppmärksamhet vidare.  

Det auditiva 
Jag vänder sedan min blick till anteckningsblocket för att nedteckna de ljud 
jag hinner observera under två minuter. ”Ewa sa”, hör jag en man säga. 
”Yani”, säger en kvinna med gäll röst några meter bort. Ett mummel av rös-
ter, ingen som utmärker sig, det är dämpat och lugnt. ”Mama!” ropar ett litet 
barn med ljus, glad och uppmanande röst. Det klirrar i teglas. Jag hör inga 
fotsteg, bara ett sorl av röster, det är musik i bakgrunden. Nu hörs spårvag-
nen, den är nog ungefär 30 meter bort. Det gnisslar och plingar från den. 
Prassel i påse. ”Ne başe”, säger en man vid bordet intill. ”Pip, pip”. Det är 
alarmklockan som ringer. Tiden är ute. 
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I det auditiva exemplet kunde jag kategorisera och systematisera efter nya 
premisser. Rytmerna var mer disparat utsuddade, de följde ett flöde och det 
var snarare just den här gatans tonart som jag tog till mig, en tonart som be-
stod av blandade röster, klirr från teglas och spårvagnens gnissel och pling. 
När ihopblandade röster och ljud i bakgrunden blir till mummel och buller 
tappar de sin distinkta rytm. Detta kan man se på mina nedteckningar. Jag 
kände inte samma behov av att gruppera människorna när jag lyssnade, istäl-
let ville jag uttyda vissa distinkta ljud som för stunden var dominanta. Jag 
försökte separera och identifiera de olika ljudkällorna för att urskilja inter-
aktioner dem emellan (Lefebvre 1996: 219).  

Synen isolerar – hörseln införlivar 
I jämförelsen mellan det visuella och det auditiva framgår att ljud skapar 
spatiala enheter, vilket innebär att ljuden särskiljer den rumsliga lokali-
seringen. Vi hör, känner och erfar ljuden. Ljuden upprättar ljudrum och 
kommunicerar riktningar (som fram, bak, upp och ner), centrum och perife-
rier, storlek (”rymd”), gränser, modus, densitet och mer. Detta ger ljuden 
vissa relationella kvalitéer, och innebär samtidigt att sinnena hela tiden sam-
spelar. 

Medan visuell kategorisering för isär, så håller  auditiv ihop världen i flöden. 
Om detta reflekterar filosofen och språkvetaren Walter Ong (1912–2003). 

Synen isolerar, hörseln införlivar. Synen placerar betraktaren utanför det han 
ser, på avstånd, medan ljudet strömmar in i lyssnaren. Synen särskiljer, vilket 
Merleau-Ponty (1961) påpekat. Synintrycken kommer till en människa från 
ett enda håll, vid en viss tidpunkt: för att kunna betrakta ett rum eller ett land-
skap måste jag flytta blicken från ett ställe till ett annat. När jag lyssnar där-
emot, samlar jag samtidigt in ljud från alla håll på en gång: jag är mitt inne i 
min lyssnarvärld, som omsluter mig och placerar mig i ett slags centrum av 
förnimmelse och existens (…) Man kan försjunka i lyssnande, i ljud. Det går 
inte att på samma sätt försjunka i seende (Ong 1991: 88). 

Ljud- och ljusvågor har också olika hastigheter påminner oss författarna 
Barry Blesser och Linda Ruth Salter om. Ljud innehåller ekon och efter-
klanger som blir till ljud från det förflutna, parallellt med det nutida ljudet. 
När en lampa släcks i ett rum blir det mörkt direkt. Om en ljudkälla stängs 
av fortsätter däremot utrymmet att tala (Blesser & Salter 2007: 16–17). Klas 
Dykhoff menar att människan kan uppfatta ljud från alla riktningar med full 
kvalité. Synfältet däremot är begränsat på cirka 90 grader framåt och ännu 
mindre om vi talar om vad vi ser skarpt och i färg. När ljud används på rätt 
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sätt menar Dykhoff att det kan vara en rak väg in i åskådarna/åhörarna. 
Dykhoff ger som exempel scenografer och fotografer som bör tänka på att 
”antyda med bilden för att bädda för ljudet. Bilden påstår och ljudet föreslår, 
menar Dykhoff (Dykhoff 2002: 56–63). Utan ljudet upplevs den visuella 
perceptionen annorlunda, inte lika kontrastrik, mindre uppmärksamhetskrä-
vande och mindre informativ (Southworth 1969: 52).  

Ljudkonsulten Mikael Strömberg menar att människan ofta tror sig ha sett 
något när det i själva verket var något som hördes. I det auditiva exemplet 
ovan är spårvagnen ett exempel på detta, som jag kunde höra ca 30 meter 
bort. Strömberg förklarar fenomenet med hjälp av begreppet akusmeter. 
Hörseln fyller i detaljer för att vi ska kunna se bättre, menar Strömberg 
(Strömberg 2015: 47).  
 

 

 

Ljud är inte avgränsbara på samma sätt som det man ser, de flödar in i 
varandra. Hörandet är genom ljudets spatiala egenskaper mer rundstrålande 
och syntetiskt än synen, samtidigt som ljud alltid har en kognitiv, känslo-
mässig påverkan. Synen är istället mer enkelriktad, analytisk och distanse-
rande. Ljud omger oss och tränger igenom lyssnaren, synen sätter betrakta-
ren utanför det han ser (Howes 1991: 171).42  

Hörsel skiljer sig således på flera sätt från syn, känsel etc. Men jämförel-
serna går ofta för långt. Att ljud flyttar in i subjekt är uppenbart, men att bild 
inte skulle göra det bygger på en distinktion mellan den fysiska och mentala 
världen som är ohållbar. När jag blundar ser jag bilder. Var är de om inte 
inflyttade i mig? Man kan ”blunda” med öronen. Och man kan se även ”om 
hörnet”. Man kan känna när någon tittar på en, liksom man kan känna ljud 
och höra sådant som exempelvis densitet.43 

I ett tätt ljudrum blir det mycket ansträngande att ta emot alla ljud man om-
ges av. Redundansen blir för stor och ljudinformationen allt mindre me-
ningsfull. Ett exempel på detta är gatuförsäljaren som inte längre tycker att 
det sägs något annat än ”gå” och ”kom” på gatorna. Detta beskrev jag i kapi-
                               
42 För fler jämförelser mellan lyssnande och betraktande, se även Bull 2003: 361, Ong 1982: 
72, Sterne 2012: 9. 
43 Detta är en av Aristoteles grundpoänger, som efter honom kallas ”det hylomorfiska pro-
blemet”. Aristoteles syn brukar kallas för ”hylemorfism” vilket syftar på det nära sambandet 
mellan material (hyle) och form/själ (morfé) (Liedman 2007). 

Akusmeter: ett ljud man hör utan att se källan 
som det härstammar från (Strömberg 2015: 47, 
jfr Chion 1999: 18). 
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tel 3, hur han uttryckte tröttsamhet över alla ljud och valde att spela sin roll 
som gatuförsäljare på den kalla ytan. För att utvidga förståelsen kring vad 
som händer med lyssnandet i ett tätt ljudrum där människan överöses av ljud 
följer ett exempel på vad borthörande är och hur det görs.  

En liten näsduksförsäljare och hans aktiva borthörande 
Vid ljudrummet Galatabron med all dess ljudande trafik, fiskare och förbi-
passerande finns en trappa vars trappsteg jag i kapitel 2 presenterade som en 
skiftning från Galatabron till hamnen i Eminönü. Mitt i trappan, inträngd vid 
en vit betongvägg på höger sida, sitter en liten gatuförsäljare i folkvimlet. 
Han sitter där hela dagarna, bland avgaserna. Fatih med sina rutiga häng-
selbyxor och små röda skor är fem år och säljer pappersnäsdukar. Honom 
stannar jag och min man alltid och pratar med, för vi har märkt att han blir så 
glad för lite sällskap. Ibland går han iväg för att äta något eller försöker sälja 
sina näsdukar i stråken kring mellanrummet. Fatih vill aldrig ha ett öre i 
dricks. Ibland vill han inte ta betalt alls. Vi frågar honom hur länge han ska 
sitta där på trappan. Han svarar att hans pappa säljer simit lite längre bort och 
att de går hem tillsammans klockan fem. Klockan har precis slagit sju och 
solen har gått ner. Trappan är mörk och kall. 

Fatih roar sig denna kväll med en lek som går ut på att undersöka om hans 
ben kan nå upp till en liten spricka som finns på väggen till trappan. Han har 
strategiskt placerat ett litet chokladbitspapper i sprickan och sträcker sitt ben 
så högt han kan för att nå dit. Så tar han ut chokladpappret igen, grejar lite, 
sätter tillbaka det och sträcker upp benet igen. Flera gånger upprepar han 
samma procedur. ”Tror ni att jag når dit upp med mitt ben?” frågar han oss. 
”Vi vet inte, få se!” svarar vi glatt. Han visar entusiastiskt sitt försök att nå 
upp med sitt lilla ben till det glänsande chokladpappret och han klarar det 
precis. ”Det är jag som är hjälten och jag kan vinna den glittriga skatten”, 
säger han och trycker fast chokladpappret lite längre in i springan. ”Fjoom, 
fjoom, fjoom”, utropar han, samtidigt som han rytmiskt trycker med fingret 
på pappret. ”Det är jag som har kraften”, säger han bestämt. Vi nickar och 
instämmer. 

Plötsligt åker en ambulans förbi på Galatabron. Ambulansen tutar och si-
renerna tjuter öronbedövande där vi står. Bilar svarar med att tuta och 
bromsa in. Fatih fingrar på sin bröstficka till snickarbyxorna och tittar 
knappt upp på vad som händer. ”Fatih, är det inte mycket ljud där du sitter?” 
frågar vi. ”Jo”, säger han och nickar, som att han vill berätta något viktigt. 
”På kvällarna bombar de i luften, bom, bom bom! Allting sprängs!” säger 
han med stor inlevelse och yviga gester. Vi ser frågande ut. Så kommer vi på 
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att kvällen innan, den 29 oktober, var republikens dag. Man firade 85-
årsjubileum och då avfyrades det fyrverkerier. Hela centrala Istanbul fylldes 
med krutrök. Fyrverkerierna avfyrades runt 19-tiden på kvällen. Var det 
detta som Fatih menade med bomber? Lille Fatih nickar instämmande och 
blickar drömmande ut över Bosporen. Även under gårdagen hade han suttit 
där på trappan sent på kvällen. Och så hade han lyssnat till ”bomber”. Men 
om trafiken omkring honom en helt vanlig dag säger han ingenting. Han 
rycker på axlarna när vi frågar. ”Trafiken är inget speciellt”, säger han. ”Alla 
bara åker förbi eller går förbi mig hela tiden. ”Vroom, vroom, vroom”, säger 
han med sin ljusa lilla röst och vevar aningen uttråkad med vänsterhanden 
fram och tillbaka. ”Jag kommer inte ihåg hur det var förut när jag var liten”, 
säger Fatih. ”Jag var nog inte lika tuff då som jag är nu.” Han tar ner sitt ben 
och sträcker ut sig över trappstegen och gäspar. 

Lille Fatih hör rörelser och rytmer av steg hela dagar. ”Jag kan höra när 
någon stannar med sina fötter. Alla går så nära mig. Titta! Mina öron är jät-
tenära hans fot”, säger Fatih och pekar på en man som går förbi med ett par 
nyputsade skinnskor. Mannen snuddar vid Fatihs näsdukar och ett paket 
ramlar ned från den hög som Fatih staplat.  Fotstegen hörs tydligt på hans 
nivå, för han sitter så lågt. Han är liten och hans öron kan nästan snudda 
fötterna som går förbi. Det är oftast så trångt i den trappa där Fatih sitter att 
det kan hända att vissa klättrar över honom. ”Jag måste sitta, annars blir jag 
så trött i benen”, berättar Fatih. Rörelserna omkring honom väljer han att 
inte reagera på. Kvar finns bara hans lek med chokladpappret i springan intill 
väggen. Det som verkar viktigt för stunden. ”Jag ville leka idag och så ville 
jag inte göra något annat. Men jag ville gärna prata med er för ni säger så 
roliga saker”, säger Fatih och ler. Han tar ner chokladpappret från springan 
och prasslar med det i handen. ”Det var en godis i den här”, säger han och 
visar oss det glänsande pappret.  
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Trappan intill Galatabron där Fatih säljer pappersnäsdukar. Foto: författaren.  

Exformation: om aktivt borthörande  
I likhet med de allra flesta människor som befinner sig i ett tätt ljudrum väl-
jer lille Fatih att borthöra ljud. För Fatih är det viktigt att få tiden att gå så att 
hans pappa snart kommer och hämtar honom. Fatih exemplifierar skillnaden 
mellan fokuserat och perifert lyssnande. Med en mycket aktiv och omsorgs-
full psykologisk mekanism filtrerar han bort oönskade ljud, för att istället 
kunna koncentrera sig på det han verkligen vill höra. Det är alltså inte bara 
koncentrerat lyssnande som är aktivt, utan också borthörande. Han låter ald-
rig blicken följa de signalerande ljuden och tittar sällan upp när bilar tutar 
eller när någon ropar. Han fortsätter sin lek med stor koncentration. Vissa 
utstickande ljud, som fyrverkerierna, hörde han dock. 

Det medvetna tillvägagångssättet att borthöra information kallar vetenskaps-
journalisten Tor Nørretranders för exformation. Den bortgallrade informat-
ionen är ändå tillgänglig genom sammanhang, associationer, kunskap eller 
gemensamma erfarenheter (Nørretranders 1999: 132, Ronström 2008: 233). 
Borthörande, exformation, är en term för det mentala arbetet att sortera de 
meningsfulla delarna av all information som människor överöses med. Vad 
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som är meningsfullt styrs av medvetandets fokus. Filmljudteknikern Klas 
Dykhoff menar att denna ”gallringsprocess” är intressant, i och med att vi 
förmodligen skulle bli galna om medvetandet bearbetade alla hörselintryck 
som hjärnan tar emot (Dykhoff 2002: 56). ”Det är först när vi håller på att 
drunkna i smörjan som vi inser att den inte har något värde i sig”, skriver 
Nørretranders (1999: 132).  

Som tillfällig besökare i ett ljudrum används borthörandet på ett helt annat 
sätt än hos lille Fatih. Inte långt från Fatihs trappa intill Galatabron talade jag 
vid ett tillfälle med en tysk dam i 60-årsåldern. Hon var på besök som turist i 
Istanbul och när jag ställde henne frågan om hur hon uppfattar ljudmiljön 
svarade hon: ”Det är härligt med allt liv här, så vackra platser att besöka och 
så mycket god mat. Det är uppfriskande med lite högt ljud ibland. Under vårt 
samtal vandrade ett stort sällskap av skrattande damer förbi oss. ”Ojdå, vad 
var det som var så roligt då?” frågade hon och såg nyfiken ut. Inte långt där-
efter vandrade en man förbi som ropade: ”Om 15 minuter går båtturen!” Hon 
tittade upp och följde hans blick när han gick förbi. Han märkte snabbt att 
hon verkade intresserad och stannade till för att fråga om hon skulle följa 
med. ”Kanske nästa gång”, svarade hon. ”Vad var det för universitet du var 
från, sa du?” frågade hon sedan och kupade handen intill det högra örat som 
hon riktade mot mig. Den kupade handen hade jag inte sett hos någon av 
gatuförsäljarna, hos lille Fatih eller någon annan Istanbulbo i ljudrummen för 
den delen. Den kupade handen hjälper till att fånga upp ljudet med en för-
stärkande effekt på 3–5 dB. Den här kvinnan behövde inte sitta på Gala-
tabron och sälja näsdukar hela dagarna, omgiven av alla trafikljud och förbi-
passerande människor. Hon kunde välja att vandra fritt och förutsättningslöst 
på Istanbuls gator, ta in alla omkringliggande ljud för stunden och njuta av 
det. Hon var i rörelse och skulle kanske snart befinna sig någon annanstans. 
Hon tog tillfället att uppmärksamma och lägga märke till det allra mesta. 
Olika ljudkällor styrde hennes blick som flackade åt olika håll hela tiden 
under vårt samtal. Det är högst individuellt vilka former av borthörande vi 
rör oss med och har behov av.  

Förflyttning i synk med musiken 
Ett annat sätt att borthöra handlar om förmågan att urskilja och utestänga 
oönskade ljud genom att bära med sig musikspelare och lyssna till egen vald 
musik. Michael Bull, professor i och grundaren av den akademiska discipli-
nen ”sound studies”, University of Sussex, England, skriver i Sounding Out 
the City. Personal Stereos and the Management of Everyday Life (2000), om 
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hur människor ställer in sina mobila spelare, sätter på sig hörlurar och skapar 
spellistor som följer dem i deras vardag.44 De exformerar genom att stänga 
ute och de privatiserar sina ljud genom att bära med sig sin musik på stadens 
gator.  

This new urban nomad is here and there at the same time, transported by the 
secret rhythm of his Walkman and in direct contact with the place he’s walk-
ing through. The bounce in his step, the variations in his stride and the unex-
pected change of his daily route explain at times his imaginary drift but al-
ways brings him back to where he started (Thibaud 2003: 329). 

Mobila musikspelare är en urban teknologi som tillåter att kroppen förflyttar 
sig i synk med musiken. Den offentliga scenen förvandlas och lyssnaren ger 
en ny personlig tonalitet till stadens gator. Den privatiserade rytmen gör att 
människor kan sägas befinna sig på två olika ställen samtidigt.  

Olle Stenbäck menar att butiksmusik kan förstås som en sorts koreograf som 
får kunden att röra sig i rätt riktning.  

Kärnan i butiksmusikens diskurs betonar relationen mellan musikalisk rytm i 
det som spelas och hur rytmen speglas i de potentiella konsumenternas krop-
par och sedermera vilken ekonomisk avkastning olika kombinationer ger 
(Stenbäck 2016: 68–69).  

All information som sänds ut till en lyssnare bygger på en mängd tidigare 
erfarenheter och minnen. Ljudvärlden har under ett tidigt stadium i livet 
internaliserats och byggts upp till ett gemensamt socialt kunskapsförråd 
(Ronström 1990: 128–129). Deborah Kapchan menar att det vi hör i vår 
miljö bestäms av vad vi lyssnat till innan (Kapchan 2009: 78). Mottagaren 
förväntas ta emot informationen med rätt sorts associationer, vilket betyder 
att ge något mening (Nørretranders 1999: 133). När människan kopplar bort 
de överflödiga ljuden med en mobil spelare, för att följa en personlig spel-
lista, fungerar deras musik som ett självvalt ackompanjemang till en plats 
eller ett rum. Kring detta reflekterar författaren Anders Mildner. 

Vissa teoretiker har lyft fram den bärbara musikspelaren som en helt ny möj-
lighet för människor att ställa sig utanför den sociala teater som samhället ut-
gör. Det vill säga: den som kan välja sina egna ljud, kan också bygga sin 
egen scen, forma sitt eget universum, för att sedan inta vilken roll hon vill 
(Mildner 2013: 171). 

                               
44 För mer läsning om mobila spelare inom ljudforskningen, se även Bassett 2003: 343–355, 
Bull 2004: 182–185, 2012: 197–209, Hosokawa 2012: 104–115, Stenbäck 2016: 122, Tern-
hag 2009: 11–13, Thibaud 2003: 329–341. 
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När ingen mobil spelare finns och ljudrummet är tätt och överöst med ljud, 
som i Fatihs fall, jobbar sinnena på högvarv för att hantera och kasta bort 
överflödet av information. Det den mobila bäraren går miste om kan vara 
livsnödvändig information. Det faktum att vissa inte kan höra när exempel-
vis en bil närmar sig har kommit att bli ett uppmärksammat samhällsproblem 
i stora delar av den tekniskt framrusande världen. Enligt musikvetaren Hen-
rik Karlsson är det svårt att föreställa sig vilken revolution den elektroniska 
eran förde med sig. De nya ljuden skapar många sociala och juridiska pro-
blem i våra samhällen, menar Karlsson (Karlsson 1995: 7). I bl.a. New York 
lade Carl Kruger, senator i New Yorks delstatskongress, 2007 fram ett för-
slag om lagförbud mot mobila spelare. Bakgrunden till lagförslaget var att 
alltfler människor dör i trafikolyckor när de stänger ute omvärlden med sin 
bärbara musik eller telefon. Kruger ville att detta lyssnande skulle bli ett 
brott i klass med att gå mot röd gubbe. Detta lagförbud har än idag (2017) 
inte trätt i kraft (aftonbladet.se: 110529).  

Begränsad information, nödvändig exformation 
Berättelsen om lille Fatih och Michael Bulls exempel visar att det går att 
borthöra stadens gatuljud genom att låta fantasin flöda eller genom att 
maskera ljuden. Det är ett sätt att ta kontroll, som på sitt sätt motsvarar ”att 
blunda” när det gäller synintryck, eller att läsa koncentrerat på en buss för att 
hindra alla synintryck som trycker sig på. Detta är särskilt accentuerat i ljud-
rum med höga loudnessvärden och hög täthet. Samtidigt som möjligheten att 
informera begränsas, ökar nödvändigheten att exformera. Fatih bekämpar 
tristess när han väntar och det är en strategi för att klara av vardagen i ett 
alltför bullrigt ljudrum och ett sätt att skapa sitt egna lilla ljudrum i ljud-
rummet. Det är processer vars effekter påminner om det som händer hos dem 
som lyssnar på mobila spelare – ökad kontroll av en begränsad del av livs-
världen och minskad akustisk närvaro.  

Borthörande och väntan som en skenbar passivitet 
När Fatih sitter på trappan och väntar på sin pappa tycks inget speciellt ske. 
Han är inne i sin lek med ett glänsande chokladpapper och låter sig inte av-
brytas av ambulanser, trängsel eller biltutor. I själva verket krävs det dock 
väldigt mycket av lille Fatih utan att han explicit är medveten om det.  
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Borthörandet kan vara styrt av praktiskt förnuft och den vilja att ta ansvar för 
sig själv som varje människa måste ha om hon skall ha och uppleva att hon 
har en rimlig kontroll över sin omgivning. Man accepterar att vissa ljud får 
finnas, även om man ogillar dem, därför att man inser att det besvär som man 
måste underkasta sig själv och andra för att undanröja dem är större än besvä-
ret att tolerera dem (Stockfelt 1997: 45). 

Borthörande är ett mycket aktivt, men perifert lyssnande, ungefär som vän-
tan. Fatihs lek är det som finns för stunden, det som han också uppmärk-
sammar oss på i vårt samtal med honom. Det aktivt borthörda delar han inte 
med sig av förrän han får frågan om hur han upplever alla ljud. Han uttryck-
er då sitt ställningstagande gentemot den ljudliga miljön genom att exempel-
vis rycka på axlarna eller vifta med händerna när vi frågar. Han har utvecklat 
förmågan att borthöra.  

Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver om väntan, rutiner och 
dagdrömmar i När ingenting särskilt händer. De frågar sig vad väntan gör 
med människor, ting och situationer. ”Vad är det som pågår när inget speci-
ellt tycks ske, hur lär man sig vänta och hur används väntan för påtryck-
ning?” (2007: 72). Enligt Ehn och Löfgren är väntan en viktig del av upp-
fostran världen över. Under 1800-talets Sverige var tålamod en dygd som 
skiljde det framväxande borgerskapet från arbetarklassen som ”bara levde 
för stunden” (2007: 27). Världen över får barn på vitt skilda sätt lära sig att 
ha tålamod och inte få allt på en gång.  

Ehn och Löfgren menar att det finns tre paradoxer kring väntan. Den ena är 
att väntan bara är en skenbar passivitet. Det kan se ut som att inte särskilt 
mycket händer när någon väntar, men egentligen ryms mycket i väntan: 
olust, maktlöshet, ljuvlig längtan, hopp och resignation, oro och önskan. 
Väntan kan också vara kort eller lång, ryckig eller långsam (2007: 73). Den 
andra paradoxen är den starka kulturella energin som finns i väntan. Många 
människor visar tydligt vad de tycker om att vänta. Vissa visar sin frustration 
och förtvivlan över att vänta med ett tydligt kroppsspråk. Andra maskerar sin 
väntan med exempelvis en mobiltelefon. Den tredje paradoxen handlar om 
att medvetandet för den som väntar är splittrat. Den väntande befinner sig på 
en plats fysiskt, men är mentalt någon annanstans. Väntan är ett ambivalent 
tillstånd där aktivt och passivt skaver mot varandra. I väntan lever dag-
drömmar och fantasier (2007: 74). 

Ehn och Löfgren hänvisar till Orhan Pamuk som i Istanbul. Minnen av en 
stad skildrat sitt dagdrömmande som barn. Pamuk beskriver hur han som 6-
åring trädde in i en annan värld som han dolde för alla omkring honom. För-
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sjunken i sina dagdrömmar brukade han sitta och dingla med benen tills hans 
farmor sade åt honom att sluta (Pamuk 2003: 29).  

Likt Orhan Pamuk är lille Fatih också en dagdrömmare. Genom sitt om-
sorgsfullt aktiva borthörande lyckas Fatih resa iväg med sina sinnen till en 
sorts fantasivärld där han borthör såväl trafik, oväsen och fotsteg. Han gör 
motstånd mot ljudrummets auktoritära miljö och går in för att göra något helt 
annat än att låta sig påverkas av alla signalerande ljud. Hans chokladpapper 
står för materialet i den upprättade fantasivärlden där han själv har huvudrol-
len. Han är en hjälte som ska nå upp med benet till springan där choklad-
pappret sitter. Vid Galatabron där Fatih sitter, såväl som i de andra ljudrum-
men, finns fullt av information som är till för att lyssna på. Viss information 
är nödvändig för att undvika fara, som biltutan och brandlarmet. Andra ljud 
är designade för att väcka uppmärksamhet och intresse åt ett visst håll. Ljud 
filtreras delvis bort genom rörelser och tempo men det mesta sker genom 
akustiska processer i ljudrummen. Därmed är det också storstadens själva 
förutsättning, denna märkliga mekanism, som låter oss borthöra. 
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6. Tystnaden är ljudets horisont 

Det är till tystnaden du skall lyssna 
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner 
tystnaden i retoriken 
eller i det så kallade formellt fulländade 
Detta är sökandet efter ett meningslöst 
i det meningsfulla 
och omvänt 
Och allt vad jag så konstfullt söker dikta 
är kontrastvis någonting konstlöst 
och hela fyllnaden tom 
Vad jag har skrivit 
är skrivet mellan raderna 
 
Gunnar Ekelöf45 
 
I det här kapitlet undersöks på vilket sätt tystnad görs i de olika ljudrummen. 
Det inleds med ett resonemang om vad tystnad är, om tystnad som fenomen. 
Sedan ges exempel på hur tystnaden görs i de olika ljudrummen i Eminönu, 
följt av olika aspekter av ljud och lyssnande som tystnad tydliggör, genom 
resonemang kring frånvaro och närvaro, närhet och avstånd, täta och glesa 
ljud, Hi-fi och Lo-fi, position och tystnad som det att bli tystad, samt att inte 
kunna ta plats med ljud. En beskrivning av hur ljudminnen uppenbarar sig 
med exempel från landsbygden och Istanbul och på vilket sätt ljudminnen är 
unika och personliga kopplas därefter till ett resonemang om ljudminnen 
som kognitiva tystnader.   
  

                               
45 (Ekelöf 1959: 9). Opus incertum. Bonnier 1959, s. 9). 
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Vad är tystnad? 
Alla former av tystnad är speciella, skriver psykologen Håkan Svenbro. 

Det finns en existentiell, helig eller magisk tystnad. Men också tystnad som 
ett själsligt faktum. En tystnad knuten till språket, till känslornas och upple-
velsernas sfär. Och dessutom den tystnad som är de förtrycktas svarslöshet 
inför förtryckarna. Sedan kommer fysikern in i diskussionen och vill avgöra 
hela saken genom att beskäftigt hävda att tystnad är ett fysikaliskt begrepp 
för ett tillstånd utan ljudvågor. Till honom måste vi säga: tystnaden på Keb-
nekajses topp kan inte jämföras med den plötsliga tystnaden i ett möte mellan 
blickar på Stockholms Central. Här hjälper oss inte fysikerns tolkning. Men 
för fenomenologin är tystnaden något helt annat: ett skeende i en levd verk-
lighet. Tystnadernas antal blir oändligt. Varje tystnad är tyst på sitt speciella 
sätt. Den finns i sitt meningssammanhang: förväntan eller begrundan, insikt 
eller mörker (Svenbro 2008: 30).  

Tystnad som ett skeende i en levd verklighet kan, som Svenbro beskriver, te 
sig på många sätt, som en egenskap i alla ljudrum och en horisont som allt 
lyssnande tolkas emot. Tystnad definieras av en lyssnare (Franklin 2000: 
15). Tystnad kan innebära att inte kunna höra sitt hjärta slå, för att de om-
kringliggande ljuden är väldigt starka. Det finns också en tystnad som refere-
rar till stämningen i ett ljudrum, vilket gör att begrepp som ro och tystnad 
nästan blir synonyma. I vissa fall tolkas tystnaden metaforiskt i sociala situ-
ationer, som en sorts förbehållsamhet och tyst kommunikation. Att bemöta 
en annan människa med tystnad kan upplevas såväl positivt som negativt, 
beroende på vilken situation och sociala kontext det handlar om. I männi-
skans värld finns många sorters tystnad. När många människor är helt tysta 
är den stark. När jag själv är tyst är den svag. Tystnad är ett mycket subjek-
tivt tillstånd. Tystnaden har en inneboende tvetydighet, menar sociolingvis-
ten Adam Jaworski. Vad som för en person kan uppfattas som en tryckande, 
dov tystnad kan för en annan höras som övertoner. De olika tystnaderna har 
olika betydelser (Jaworski 1997: 247).   

Den blinde mannen John Hull menar att det endast är tyst när rörelserna 
försvinner, eftersom ljud är rörelse. Själva livet och existensen är rörelse och 
därmed ljud. ”Du vet bilder du har av ditt hus, det bara står där, flyttar sig 
inte. Du hör aldrig ett ljud som är på detta sätt. Ljudet är alltid rörligt”, berät-
tar Hull. I en seende människas värld är saker både mobila och stilla, men i 
en blind persons värld rör det sig alltid. Allting är dynamiskt. ”Om det slutar 
röra på sig är det tyst. Med andra ord har det försvunnit. Att röra sig är att 
existera”, säger Hull (2001: 24).  
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Tystnad relaterar alltid till det som inte betraktas som tystnad. Torbjörn 
Stockfelt, professor i psykologi, menar att ljud spelar en stor roll för interakt-
ionen mellan människor. Tystnader är interaktiva och starkt kulturbaserade i 
och med att tystnad och ljud är något man kan spela inom sig utan att ljuda 
utåt och mot andra (Stockfelt 1997: 49).  

Det finns alltid någonting att uttyda i alla dessa mellanrum och pauser 
som människor omges av.”There is no such thing as silence”, har kompositö-
ren och ljudkonstnären John Cage (1912–1992) en gång påpekat. John Cage 
blev bl.a. känd för sin komposition 4′33″ i tre satser från 1952, när han satte 
sig vid pianot och spelade ingenting under 4 minuter och 33 sekunder. Ibland 
rörde han sig som om han förflyttade sig i de olika styckena. Detta musiks-
tycke kom att bli en av de mest kontroversiella kompositionerna under 1900-
talet. Efter premiären sa Cage följande om publiken: 

They missed the point. There’s no such thing as silence. What they thought 
was silence, because they didn’t know how to listen, was full of accidental 
sounds. You could hear the wind stirring outside during the first movement. 
During the second, raindrops began patterning the roof, and during the third 
people themselves made all kind of interesting sounds as they talked or 
walked out (Kostelanetz 2003: 70, jfr Gautier 2015: 183).  

Tystnad kan således göras på många olika sätt och den hörs genom upp-
märksammat lyssnande. Hur tystnaden görs i de olika ljudrummen i Emi-
nönü kommer jag till härnäst.  

Hur görs tystnaden i de olika ljudrummen i Eminönü? 
Den tydligaste och mest påtagliga tystnadsmarkören i ljudrummet tunneln i 
Karaköy är den avgränsning gångtrafikanten får från trafiken, ett diminu-
endo. Trappan ned till tunneln såväl som trappan upp från tunneln distanse-
rar fotgängaren stegvis från trafikljuden och leder ned i ett avstånd från tra-
fikens påtryckande, signalerande och ansträngande ljud.  

På Galatabron är det trafikljuden som dominerar, också vibrationernas 
luftburna ljud. Vibrationer kan ge upphov till ljud och därför nämns vibrat-
ioner här. De starka vibrationerna som leder till luftburna ljud känns i krop-
pen. Tillsammans med trafikens ständiga brus leder detta till att människans 
röst tystas ned, en ljudmaskering som i detta ljudrum är den tydligaste tyst-
nadsmarkören. Med praktfull utsikt och starka trafikljud känns människan 
liten på Galatabron. Rösten känns svag och överröstad och försvinner ut i 
ljudabsorptionen, med vinden och vibrationerna. 
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Ljudrummet i leksakstunneln ger ifrån sig en samlad stark hörstyrka. Det är 
mycket som inte kan höras i leksakstunneln. Fotsteg, andetag och röster hörs 
inte. Brus uppstår, vilket minskar informationen. Saker som till synes ger 
ifrån sig ett ljud hörs inte – som när någon tappar en kartong på marken eller 
trycker fast mobilskal vid ett försäljningsbås, dvs. en hel del av stomljuden. 
Jag kan föreställa mig hur ljudet låter, eftersom jag har erfarit ljudet av en 
kartong som tappats på marken förr. Ljudet av kartongen är därmed inte helt 
frånvarande, eftersom min föreställning av hur det låter finns kvar när jag ser 
kartongen på väg mot marken. Om jag pratar tyst i leksakstunneln kan jag 
inte höra mig själv, men känna vibrationen i halsen, vilket är en form av 
tystnad. En liknande känsla uttrycks av den blinde mannen som jag berättade 
om i kapitel 4. Istället för att höra ljudet känner han ljudet. Han känner sig 
fram med kroppen och kan genom vibrationer känna hur ljuden förflyttar sig 
i rummet.  

Det finns många leksaker som plingar, surrar, ringer eller spelar melodier 
i leksakstunneln. Många av dem är helt ofarliga, men en hel del leksaker 
alstrar säkerligen ljud som kan skada hörseln, som leksakstelefoner, radio-
styrda bilar, pipande djur och leksaksverktyg. Den tydligaste tystnadsmarkö-
ren är att mottagare av ljud i detta täta ljudrum blockeras av för många ljud-
intryck. Det gör att mottagaren borthör det mesta av informationen, vilket i 
sin tur innebär att redundans uppstår. Redundansen innebär borthörande på 
grund av att det är alltför ansträngande att fokusera på en ljudkälla. Här går 
många som i ett dagdrömskt tillstånd med blicken rakt fram och med fokus 
mot tunnelöppningen som leder upp till mellanrummet.  

Vissa dagar på dygnet (tidiga morgnar och sena kvällar) är det lugnare 
här. Då ter sig ljudrummet på ett helt annat sätt och kan istället jämföras med 
ljudkaraktären i tunneln i Karaköy, med den skillnaden att leksakstunneln är 
något mer ljudabsorberande i och med alla saker som står till försäljning.  

Att borthöra ljud, dvs. att skapa sig en tystnad genom borthörandet, hör 
samman med flera av de tystnadsaspekter jag har tagit upp. Det finns många 
ljud som trots sin fulla närvaro upplevs som frånvarande av lyssnaren ef-
tersom de antingen borthörs, blockeras eller maskeras av andra ljud. Lek-
sakstunneln är ett rum som på grund av sin täthet hindrar avståndshörande. 
Här får man anstränga sig på alla plan för att inte känna sig nedtystad.  

Den tydligaste tystnadsmarkören i gatuförsäljarnas ljudrum är de gatu-
försäljare som har valt att sitta på de kalla ytor som jag beskrev i kapitel 3. 
Eftersom gatuförsäljarnas röster har ett så stort fokus här och bidrar till en så 
pass livlig miljö, blir dessa tysta försäljare mycket anmärkningsvärda även 
om de inte upplevs som konstiga. Gatuförsäljarna hanterar ljudmiljön på 
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varierande sätt och på de kalla ytorna sitter de försäljare som aktivt har valt 
att inte ta plats med ljud.  

I kryddbasaren inomhus dämpas höga ljud av väggar, tyger och möbler. 
Mjuka ytor absorberar mycket av ljudet och det är denna tydliga ljudabsorpt-
ion, tillsammans med de nedtystade gatuförsäljarna som här enligt lag inte 
får ropa eller skrika, som är den tydligaste tystnadsmarkören i den här basa-
ren.   

I mellanrummet ges möjligheten att lyssna till många av de ljud som an-
nars inte hörs, som är tystnader i de övriga ljudrummen jag presenterat. Här 
går det att lyssna till vinden, fåglarna, fotsteg och prasslande påsar. De ljud 
som inte tar plats i mellanrummet är de mest påträngande ljuden som kom-
mer direkt från gatuförsäljarna ett tjugotal meter bort. Här är deras röster på 
lagom avstånd för att människor ska kunna tala med varandra i normal sam-
talston. Vissa dagar hörs gatuförsäljarnas röster starkare från bänkarna i mel-
lanrummet, vilket beror på att utbredningen av ljud utomhus påverkas av 
bl.a. vind och temperatur. Ljudets frekvensspektrum förändras genom luft-
absorption. När det är medvind böjs ljudvågorna nedåt och då blir ljudnivån 
högre. När det är motvind böjs ljudet istället uppåt och det blir tystare vid 
marken (Socialstyrelsen 2008: 23). Den tydligaste tystnadsmarkören här är 
att detta ljudrum erbjuder ett avstånd från två mycket högljudda ljudrum som 
leksakstunneln och gatuförsäljarnas ljudrum. Här ges också utrymme för 
människans röst att höras. Här är tystnaden till skillnad från leksakstunneln 
inte ett borthörande från allt för många ljudintryck. Istället möjliggör den 
påbjudna tystnaden ett lyssnande på andra ljud.  

Sammanfattande aspekter av ljud och lyssnande – hur 
tystnad görs 
Tystnad är det vi gör den till och beror på lyssnaren. Nedanstående tabell 
sammanfattar aspekter av ljud och lyssnande med utgångspunkt från de tyst-
nader jag presenterade ovan från ljudrummen i Eminönü.  
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Frånvaro/närvaro Tystnad tolkas som frånvaro av ljud, 
vilket det inte är. Tystnad har att göra 
med vilka ljud som kan höras och inte, 
vilket innebär att frånvaron i detta fall 
snarare ligger i det ohörbara. Det som är 
ohörbart och frånvarande för vissa, kan 
vara hörbart och närvarande för andra. 

Närhet/avstånd Mycket ljud och många ljud hindrar 
avståndshörande. Få och glesa ljud kan 
vidga ljudrummets storlek.  

Täta och glesa ljud (densitet) Närhets- och avståndsaspekten är en 
dimension som glider över i täthet, dvs. 
täta och glesa ljud. 

Hi-fi och Lo-fi Ett Hi-fi-ljudrum har låg brusnivå och 
hittas oftast på landsbygden. Ett Lo-fi-
ljudrum har i motsats till Hi-fi-ljudrum 
en högre brusnivå och är ofta överfyllt 
av antropogena ljud som bilar, tåg och 
maskiner.  

Position Tystnad är subjektiv. Aspekten position 
refererar till egenskaper som bedöms 
utifrån ett lyssnande subjekt, vilket leder 
till resonemanget om ljudminnen. 

Att bli tystad Att bli tystnad innebär att inte kunna ta 
plats med ljud, inte kunna prata och att 
inte kunna höra. 

 

Ett ljudlandskaps auditiva struktur – Hi-fi och Lo-fi  
Schafer menar att ett ljudlandskaps auditiva struktur kan delas in i kategori-
erna Hi-fi och Lo-fi. Ett Hi-fi-ljudlandskap ger lyssnaren möjlighet att höra 
minsta avvikelse från ljudhändelsen. Hi-fi har i allmänhet låg brusnivå, och 
sådana hittas oftast på glesbygden, i skogen eller vid havet. Hi-fi är ett gle-
sare ljudrum, med större avstånd, som möjliggör för lyssnaren att höra 
längre, alltså i betydelsen ljud långt bortifrån (Schafer [1977] 1994: 43). Ett 
Hi-fi-ljudrum kan vara mycket informationsrikt och tolkas av en lokalbe-
folkning med precision, om de förstår ljudens kontext (Truax 2008: 104). 
Lo-fi-ljudlandskapen växte fram under den industriella revolutionen och 
ökade med den elektriska revolutionen, genom den radikala omvandling som 
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olika ljudöverföringssystem gav upphov till. I de täta ljudrummen i Istanbul 
maskeras en stor del av den akustiska informationen; exempelvis trafiken, 
leksaker, stora folkmassor och gatuförsäljare tar mest ljudlig plats. 

Enligt Schafer är landsbygden mer Hi-fi än städer och natten mer än dag 
(Schafer [1977] 1994: 43). Ett problem med Hi-fi/Lo-fi-dualiteten kan vara 
att den är alltför statisk. Uppdelningen tar ingen hänsyn till rörlighet och 
föränderlighet i ett ljudlandskap. Ljudlandskap som räknas som Lo-fi har 
oftast ljudrum någonstans som erbjuder mer variation. Ljudrumsbeskriv-
ningar blir här en möjlighet att förfina analysen och göra den mindre statisk. 

Ett annat problem med uppdelningen är att den kan föra med sig inbyggda 
moraliska antaganden som att Lo-fi skulle vara dåligt och Hi-fi bra. I ett Hi-
fi-ljudrum hörs varje ljud tydligt utan maskering, men i Lo-fi-ljudrum sker 
överlappningen så pass mycket att det blir svårt att urskilja enskilda ljud. 
Detta behöver dock inte betyda att ett Lo-fi ska associeras med buller och 
akustiska föroreningar. Fågelsången kan exempelvis överröstas av vinden. 
Ett Lo-fi-ljudrum har en högre brusnivå med antropogena ljud som bilar, tåg 
och maskiner. 

Vissa ljudrum i Istanbul minskar såväl de auditiva som visuella perspek-
tiven, när vi inte kan uppfatta avstånden utan enbart närvaron. Det går såle-
des inte att säga att ett Hi-fi-ljudrum är tystare än ett Lo-fi-ljudrum.  

Härnäst beger jag mig till landsbygden för att kunna beskriva och nyansera 
distinktionen mellan Hi-fi och Lo-fi och vad som karaktäriserar dessa ljud-
rum. Där testar jag landsbygdens Hi-fi-miljöer och relaterar kunskapen däri-
från till ljudrummen i staden. En del av kunskapandet handlar också om 
ljudminnen, och en annan del om naturens rytmer. Kunskapandet relaterar 
till avhandlingens syfte, att undersöka hur ljud bildar distinkta, kognitiva och 
spatiala enheter, genom att ge breddade perspektiv utifrån olika sorters ljud-
rum. 

Fältreflektioner från landsbygden 
Det har blivit Șeker Bayramɩ, ramadans slut.46 Många butiker har stängt och 
affärsverksamheten har tillfälligt upphört i Istanbul. Människor drar sig till-
baka till sina hem för att fira denna ”sockerhögtid”. Det här är tiden då det 

                               
46 ”Eid al-fitr eller ’id al-fitr (arabiska: الفطــــــــــــــــر عيـــــد) är den årliga fastebrytandets högtid som 
avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. På turkiska heter firandet Șeker Bayramı 
(”sötsakernas fest”, efter de sötsaker, t.ex. baklava, som traditionellt serveras då) eller Rama-
zan Bayramı (”ramadans fest”)” (wikipedia: eid-al-fitr).  
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lagas god mat och utsökta bakelser i mångas hem. Det här är också tiden då 
man passar på att besöka sina släktingar och vänner. Flyget tar mig till nord-
östra Turkiet.  

Förflyttningen blir tydlig, en brytning från Istanbuls täta flygplats med sitt 
sus och brus till Erzurums glesa, kakelbeklädda vänthall med en akustik som 
påminner om ett badhus. Ljudet reflekteras mellan hårda ytor på tak, väggar 
och golv. Istanbuls högljudda gator, rörelser och trafikkaos har bytts ut till 
något helt annat.   

Utanför flygplatsen väntar en flera timmar lång och guppig bilfärd i bergen. 
Jag ska till en liten bergsby utanför Karayazi, Erzurum.47 I den skumpande 
bilen med nedvevade rutor hörs gruset som smattrar, bilmotorns rungande 
ljud och vinden som blåser starkt. Efter någon timme stannar vi och tar en 
paus. Det är fortfarande ett par timmars bilresa innan vi kommer fram. Vid 
rasten sker ännu en brytning. När motorn har stannat och vi kliver ur taxin 
möts vi av öronbedövande tystnad.  

Väl framme i byn, när taxin kör in framför huset hörs en kvinnlig röst 
ropa i högt register: ”De har kommit nu, de har kommit, wey, wey, wey!” 
  

                               
47 Ett markområde intill en dal i östra Turkiet med vilda fruktträd, inklämd mellan berg från 
alla håll. 
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Oxkärran – Hi-fi-ljudrum 
7 oktober 2012 
 

 
Bergens tystnad. Foto: författaren.  

Det finns en oxkärra intill huset, samma oxkärra som vi använder när vi åker 
på utflykt till bergen. Sittande på oxkärran är jag placerad mitt emellan bo-
ningshuset, bagarstugan och stallet, nära den smala stigen längs den långa 
uppförsbacken som leder upp till byn. Uppe i byn bor det ett hundratal per-
soner och från oxkärran kan man se hur siluetter av människor rör sig där 
uppe, kvinnor som går till sin trädgård och barn som springer hem från sko-
lan. Man kan höra hur människor ropar till varandra mellan bergen. Ett svagt 
sus hörs också, som en samling av alla röster.  

Ett femtiotal meter från mig ligger husets bagarstuga. Det hörs tydligt hur 
kvinnorna skrattar och skojar därinne. Det är varmt ute. Det susar i träden 
och löven prasslar ihärdigt som en indikering att hösten är här. Det är dessa 
naturens ljud som står för grundtonarten här. Löven har torkat och de har 
börjat falla ned ett efter ett, stilla vaggande mot marken. Ett svagt porlande 
från bäcken hörs också ca 30 meter bort. De två små barnen i huset leker och 
skojar med sin cykel. Ljudet från ringklockan betonar barnens lek och följer 
med i deras rörelser när de cyklar fram och tillbaks. Pappan i huset kommer 
springande från trädgården och ropar i crescendo ”hå-hååååååååå” till korna 
och tjurarna, i ett försök att styra iväg dem till betesmarken. Min uppmärk-
samhet riktas genast till detta signalerande utrop. Han fortsätter sitt utrop 
med samma intervaller och djupa stämma. Ibland blir det kortare, bestämda 
utrop, ”hå!”, som för att med en knuff föra korna framåt. 
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När korna försvann och höet blev uppbränt 
12 oktober 2012 

En kväll har några kor försvunnit. Flera koägare i byn hittar inte sina kor när 
de ska hämtas från bergen. Männen börjar leta i det totala mörkret, med hjälp 
av sina röster. Byborna känner dessa vägar utan och innan. De kommunice-
rar genom att ropa högt och dynamiskt. Flera står tryckta intill husväggarna 
och lyssnar intresserat till det som händer. Ska de lyckas med att hitta korna? 
Mansrösterna som ropar tycks befinna sig långt från varandra. Det ekar 
bland bergen när ropen når fram. Deras röster är starka och de använder ett 
varierat register i sina utrop. Vokalerna i deras utrop förlängs extra mycket, 
vilket får ropen att påminna om sånger.  

Med hjälp utav denna röstkommunikation lyckas de till slut samla in 
korna. Då har det hunnit bli natt och större delen av deras lyssnarskara har 
somnat för länge sedan.  

En kväll några dagar senare hör man så hur det skjuts i luften. Det är för 
att skrämma bort skurkarna, berättas det. Nästan hela byn hade fått sitt ihop-
samlade hö uppbränt. Alldeles förtvivlade över att allt hö hade försvunnit 
inför den kommande vintern bestämde sig byborna för att turas om med att 
sitta nattvakt. I mörkret fick de förlita sig på det de kunde höra, om en skurk 
tycktes närma sig eller inte. De sköt varningsskott i luften för att skrämma 
bort eventuella pyromaner som kanske kunde sitta och lura någonstans i de 
mörka bergsmassiven.  

Reflektion kring polyrytmiska ordningar 
Ljudrummet vid oxkärran, som till en början tycks vara väldigt stilla och 
tyst, innehåller sinnesintryck hela tiden, vågor av rörelser. Jag är placerad 
vid sidan av de ljudkällor som sticker ut. Jag är inte mitt bland barnen som 
leker med sina cyklar. Jag sitter inte heller mitt i brödstugan och lyssnar till 
kvinnornas prat. Den ropande pappan riktar inte sitt rop till mig. Hans starka 
utrop tar mitt ljudrum i anspråk, men bara för en kort stund. Jag har placerat 
mig själv på en oxkärra. Jag själv blir som lyssnare centrum i ljudrummet. 
Jag hör mina egna andetag och rörelser tydligt och styr mitt lyssnande i olika 
riktningar. Ljuden hörs på avstånd, ljuden från brödstugan, från de lekande 
barnen och från den ropande pappan. Landsbygden erbjuder en närhets-
/avståndsaspekt genom det faktum att jag på landet kan lyssna till ljud som 
befinner sig långt borta. Den aspekten finns visserligen i alla ljudrum, men 
landsbygden erbjuder en ökad aspekt, dvs. att det avlägsna hörs bättre. Ljud-
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rummet är ett informationsrikt Hi-fi-ljudrum. Brytningspunkten blir inte lika 
självklar att höra och bestämma såsom i Istanbul. Här kan jag höra långt 
bort. Ljudrummen blir betydligt större och det utnyttjar byborna genom att 
kommunicera med hjälp av ljud över stora avstånd. 

I byn kan jag lyssna till den fysiska miljön på ett sätt som gör mig mer 
medveten än annars om att allt har sitt eget liv, sina egna ljud i rörelsen. Likt 
fotstegens rytm i Istanbul är naturens ljud i byn rytmiskt ordnade, vilket 
skapar en polyrytmik.  
 
 
 
 

 

Även om en sten tycks ligga alldeles orörlig, är den egentligen bara orörlig i 
förhållande till det den omges av. Dess rytm är långsam, men den bidrar med 
sin närvaro till att skapa en del av akustiken i ett ljudrum. Stenarna skapar en 
grund för oss att gå på.   

Unlike water, stone does not make a sound on its own; rather only when 
brushed, chipped, scraped or crushed. Like other building materials, stone al-
so affects sound by reflecting and refracting it in different ways, producing 
variations in soundscape ambience (Truax 2009: 346).  

Tystnadens närvaro 
Stenar blir viktiga, träd och löv likaså, för att utröna ljudrummets uppbygg-
nad. Människor som befinner sig ett femtiotal meter bort, såsom männi-
skorna i bagarstugan i byn, skulle ha varit ohörbara i ljudrummet mellan-
rummet i Istanbul. I ett glest ljudrum finns det inte lika många högljudda 
överlappningar som i ett tätt ljudrum, vilket innebär att man kan höra längre.  

Tystnad kan göras på många olika sätt och det är genom att lyssna till tyst-
naden som det går att förstå vad som är närvarande och frånvarande i ett 
ljudrum, hur det hörs samt på vilket sätt vi människor förhåller sig till det 
och agerar utifrån det. Tystnaden gör sig närvarande genom ljudrummets 
många ohörbara ljud. Den tystnad som kan upplevas från oxkärran i byn har 

Polyrytmik:” två eller flera rytmer med kontrasterande betoningsmönster 
sammanförda till en övergripande rytmisk struktur. De vanligaste formerna 
uppstår när de ingående rytmerna är härledda ur olika underdelningsprinci-
per, t.ex. ”två mot tre” och ”tre mot fyra”. Polyrytmik förekommer i hela 
världen och har i västerlandet använts sedan senmedeltidens s.k. modalryt-
mik” (NE: polyrytmik). 
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jag aldrig upplevt i Istanbul. Enligt musikvetaren Ola Stockfelt kan tystnad 
höras i form av närvaro av olika ljud som signifierar tystnad. 

Ska man gestalta tystnad på film duger det inte att ta bort ljudet, då låter det 
bara som om någon apparat slutat fungera – istället måste man tillföra och 
förstärka de ljud som vi väntar oss i tystnaden. När man hör en knappnål falla 
vet man att det är tyst. Stilla prassel i torra löv. Andning. När man hör sitt 
eget blodomlopp och surrandet från nervsystemet vet man att det är extremt 
tyst (Stockfelt 2015: 60). 

Lefebvre beskriver i sin bok Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life 
(2004) hur vi kan uppmärksamma naturens rytmer. Han tar träden som ett 
exempel. Han uppmanar oss att betrakta träden länge. Istället för att bara se 
ytan av trädet bör vi lyssna uppmärksamt. Då kommer vi att upptäcka att allt 
har sin rytm. Blommorna föds på våren, träden var vita innan de blev gröna. 
Om vi fortsätter att betrakta naturen på detta sätt, kommer vi att känna att 
naturen är polyrytmisk. Eller som Lefebvre uttrycker det, symfonisk.  

I byn kan jag höra just dessa tystnader – fallande löv, andetag och kroppsrö-
relser. När de omgivande ljuden inte tar över mina hörselintryck finns det tid 
att lyssna till de ljud som tycks vara försvunna när jag är i Istanbul. Jag kan 
höra mina hjärtslag och så kan jag höra hur min jacka prasslar till när jag rör 
min arm. Jag kan också höra hur trädens löv rasslar i takt med vindens pus-
tar. Kraftiga vindar drar med sig grupper av löv som sakta vaggas ned till 
marken. Jag upplever naturens rytmer. 

In place of a collection of fixed things, you will follow each being, each 
body, as having its own time above the whole. Each one therefore having its 
place, its rhythm, with its recent past, a foreseeable and a distant future 
(Lefebvre 2004: 31).  
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Löv som rasslar i takt med vindpustar. Foto: författaren. 

Minnen av tystnad  
Det är en eftermiddag i oktober. Jag sitter på en sten för att samtala med 
Sinan 37 år, som är på tillfälligt besök i byn över Șeker Bayramɩ. Med låg-
mäld röst börjar Sinan berätta om sin barndom. Jag låter honom styra samta-
let. Det tar inte lång tid innan aspekter av ljud och tystnad kommer upp som 
viktiga i hans berättelse. Först då passar jag på att ställa följdfrågor. 

”Här uppe bland bergen brukade jag arbeta när jag var liten. Min uppgift 
var att komma med mat åt arbetarna som slog gräs på Mendo. Med häst tog 
jag mig högt upp bland de branta bergen med arbetarnas mat och sedan stan-
nade jag där hela dagen. Arbetet varvades med vallning av djuren: oxarna 
och fåren. Då fick jag med mig en enklare matsäck till mig själv, hemtillver-
kad ost, smör och bröd från min mamma. Arbetet i bergen var tröttsamt, oj, 
oj vad tröttsamt det var! Ibland kunde jag få gå hela dagen utan tillgång till 
drickbart vatten. Det var vid vattenkällor jag svalkade mig, men ibland 
kunde det ta många timmar innan jag hittade en. Utmattad i kroppen och 
med en tystnad som kändes tung och svår tog jag mig fram i den hög-
sluttande terrängen.”  

”Kändes det tyst menar du?” frågar jag halvt viskande. 
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”Ja, den där tystnaden som jag upplevde i bergen kommer jag aldrig att 
glömma. Den går inte att jämföra med något annat”, säger Sinan med ett 
vemod i rösten och med blicken riktad mot ett högt bergsmassiv.  

Sinan berättar vidare om hur jobbigt det var för honom att inte få prata med 
människor. Det brukade kännas som att det enda som fanns att lyssna till var 
vinden och djuren. 

Han var inte så förtjust i bergen när han var barn. Det var inte förrän i 
vuxen ålder han verkligen kunde se det vackra med bergen. Efter att han 
flyttat från bergen och bosatt sig i en stad kom hans barndomsminnen från 
bergens tystnad och tomhet smygande i nostalgisk form. Han kom att sakna 
sina berg. Ljudet från fåglar, den vinande vinden eller hundar som skällde 
var ljud som väckte hans minnen till liv.  

”Nu, när jag kommer tillbaks till byn känns tystnaden helt annorlunda. Den 
är lugnande på något sätt. Inte alls så långtråkig som den var förut. Jag 
tyckte aldrig att tystnaden var läskig på något vis, men det blev för mycket 
liksom.” 

”Kommer du ihåg hur du upplevde sådana ljud som fågelkvitter när du var 
barn?” 

”Ja, ibland kunde jag reagera över att det lät fint faktiskt, men jag brukade 
inte tycka att det var mysigt som jag tycker idag. Jag tyckte bara det var 
samma sorts fåglar hela tiden. Om det var ett nytt läte kanske, då var det lite 
spännande.” 

”Varför tror du att du känner annorlunda idag?” 

”Förut var jag ju mitt i det liksom, jag var en del av tystnaden kan man säga. 
Jag tänkte inte på att det var en massa fågelljud och sådant. Man sållar bort 
du vet. Jag ville hellre ha människor att prata med.” 

”Hur kändes det när du fick komma till stan då, med alla ljud?” 

”Å, det var så spännande! Jag brukade få följa med min pappa på ärenden. 
Där kunde man köpa kläder och en massa godsaker. Det var så mysigt och 
jag brukade faktiskt få följa med ganska ofta för han tyckte att jag var så 
duktig. Jag tjatade inte så mycket.” 

”Sedan blev det så att du så småningom flyttade till stan?” 
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”Ja, ganska tidigt när jag skulle börja mellanstadiet fick jag chansen att flytta 
till mina farbröder under terminerna i Istanbul för att gå i skolan och först 
tyckte jag att det var jättekul. Det var så stort, så mycket folk, bilar och affä-
rer. Men livet där var inte lätt alltså, det kan jag säga. Istället för att typ spela 
fotboll och leka med kompisar som andra barn fick göra efter skolan var jag 
tvungen att gå direkt hem för att läsa läxor. Då spelade det ingen roll hur 
mycket som fanns där ute, när jag ändå var tvungen att hänga inne hela ti-
den, förstår du? Sen blev jag trött på all trafik och allt tutande, människor 
överallt. Och på sommaren, när det är så himla varmt också, uff! Så fort jag 
kunde brukade jag ta bussen tillbaks till byn när jag fick lov från skolan för 
att få hänga i bergen lite. Bara sätta sig på hästryggen och rida iväg till 
Mendo, sjunga lite på vägen dit. Det känns härligt i hela kroppen.” 

Ljudminnen som kognitiva tystnader 
I Sinans berättelse beskrivs en sorts tystnad som Sinan förklarar som tung 
och tråkig först, men som kommit att bli något han längtar till. De ljudmin-
nen som Sinan berättar om kommer från ett Hi-fi-ljudrum där ljud kunde 
höras långt bort. Ibland blev tystnaden så påfallande att han upplevde den 
som jobbig. Han längtade efter människor att tala med. Tystnad behöver 
således inte alltid upplevas positivt eller helande (jfr Viikman 2009a: 83). 

Ljudminnen är anamnetiska drag från ljud som uppenbarar sig. De är unika 
och personliga och handlar mycket om subjektiv tystnad, men också om 
emotion och affekt. Det betyder att ljuden har att göra med vilka relationer vi 
har till platser och till människorna. En sång eller ett annat akustiskt sam-
manhang kan väcka gamla barndomsminnen eller korta tidsperioder till liv 

igen. Minnet väcker känslan av en stämning till liv och ju mer avlägset och 
oväntat det anamnetiska inslaget blir hos lyssnaren, desto starkare känslor 
kan lyssnaren uppleva. 

Anamnesis: en semiotisk effekt som ofta härrör från gamla minnen och 
kan sträcka sig långt tillbaka i livet. Anamnesis är alltså inte en effekt som 
utgår från själva ljudet i sig. Det är lyssnaren som ger ljudet sitt anam-
netiska värde. Anamnesis är en anspelning på något som varit och avser 
situationer där ljud eller ett akustiskt sammanhang återupplevs (Augoyard 
& Torgue 2005: 21, jfr Seidler 2003: 397, Tonkiss 2003: 307).  
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Soundtracks i filmens värld fungerar på ett liknande sätt. I filmer skapas en 
form av anamnesis för att försätta lyssnaren i en speciell sinnesstämning. Ett 
ledmotiv knyts ofta till olika karaktärer i berättelsen. Ledmotivet spelas upp 
när karaktären blir synlig på duken, men kan också spelas upp utan att karak-
tären är synlig. Lyssnaren kan då trots den visuella avsaknaden erinra sig 
karaktären genom sitt ljudminne.  

I drömmar kan bilder av ett ljud formas som också väcker känslor på lik-
nande sätt. Filosofen Gaston Bachelard (1884–1962) hänvisar till att det i 
många folkliga berättelser finns beskrivningar av bilder med vind och or-
mar.48 ”Hur skulle bilden ’bevingade huggormar’ kunna ha någon mening 
om inte människan hade känt ängslan över vindens visslande” frågar sig 
Bachelard ([1943] 1996: 288–289). Det är således ljud och bild tillsammans 
som skapar mening. 

Alla människor bär med sig minnen av ljudrum. Vi hanterar våra minnen på 
olika sätt. Ljudminnen försätter människan i en speciell känslostämning, de 
får oss att agera på olika sätt och bidrar till att det inte finns någon form av 
tystnad som innebär en total avsaknad av ljud. Ljudminnen lever inom krop-
pen och så länge de kan erinras, kan de höras. Ljudminnen är således kogni-
tiva tystnader som väcks eller hålls till liv genom exempelvis tankar, musik, 
ljudupptagningar och skrifter. De är endast tysta när de inte rör sig i någons 
sinne. När rörelsen av ett ljudminne är stilla och försvunnet, omöjligt att 
erinra sig, är det borta. Först då är det tystnad i bemärkelsen avsaknad av 
ljud.  

                               
48 ”I en snabb ellips skriver Victor Hugo: Vinden liknar en huggorm (La légende des siécles. 
Les paysans au bord de la mer). I många folkliga berättelser kan man märka smittan från 
bilderna av vinden och ormen. I Abessinien, säger Griaule, är det förbjudet att vissla om 
natten ty då lockar man till sig ormar och demoner” (Bachelard [1943] 1996: 288–289). 
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7. Outro 

Den här avhandlingen visar med empiri från Istanbul hur ljud bildar ljudrum 
och hur ljudrum konstituerar former av mänsklig interaktion. Analysen följer 
en hermeneutisk spiral där jag pendlar mellan induktiv och deduktiv metod, 
från det enskilda till det generella. Jag förflyttar slutsatser från Istanbul till 
att uttala mig om människor på ett allmänt, generellt plan. 

Därutöver är avhandlingen ett bidrag till en svensk terminologi för att be-
skriva och analysera ljud och ljudrum.  

I det här kapitlet sammanfattar jag min studie och för en övergripande dis-
kussion kring resultatet.49  

Distinkta, kognitiva och spatiala enheter 
En övergripande frågeställning i avhandlingen är hur ljudrum görs, etableras 
och upprätthålls. I min studie presenterar jag ljudrum som distinkta, kogni-
tiva och spatiala enheter. Ljudrummen är distinkta, dvs. empiriskt avgräns-
bara, enheter med urskiljbara gränser och övergångar.   

Ljud ger information om plats, orientering och kommunikation, produce-
rar interaktionsmönster och påverkar människors sinnesstämning, lyssnande, 
kroppsspråk, navigering, samspelsform, sociala mönster, fysiska förflyttning 
och uppfattning av tid och rum. Ljudrum som kognitiva enheter särskiljer 
olika mentala processer, känslor, viljor, tänkande och information i ljud-
rummen. Ljud påverkar inte bara för stunden, utan kan också etsa sig fast 
som minnen som går att åkalla genom att reprisera ljudet eller tänka på det. I 
ljud ryms även tystnader.  

Jag jämför ljudets spatiala egenskaper med de visuella. Ljudrum som spa-
tiala enheter särskiljer rumslig lokalisering, kunskapen att avgöra hur inter-
aktion bör gå till i användandet/brukandet av ett ljudrum. I jämförelsen häv-
dar jag att den visuella kategoriseringen för isär och den auditiva håller ihop 
världen i flöden, samtidigt som sinnena samspelar. Ljud har relationella kva-

                               
49 Titeln på det avslutande kapitlet, outro, är ett musikaliskt begrepp som betyder avslutning 
och är motsatsen till intro.  



 153

litéer eftersom man hör, känner och erfar ljuden. Ljudrum är också temporalt 
strukturerade spatiala enheter med specifik karaktär genom kombinationen 
av bl.a. ambitus, tonart, ljudmärke, register, dynamik, volym, densitet och 
resonans. 

Ljudrum konstituerar former av mänsklig interaktion 
En andra del av avhandlingens syfte är att undersöka hur ljudrum konstitue-
rar former av mänsklig interaktion, hur ljud och ljudrum ingår i människors 
livsvärldar. Ljud har stor betydelse i människors liv. Det är genom att ge ljud 
mening som ljudrum upprättas. Ljudrum kan ses som arenor för kommuni-
kation mellan människor och ingår i en ljudvärld som innehåller interaktion 
och livsviktig information.  

Interaktionen påverkas av hur trångt och sammanbundet ljudrummet är, 
om det är tätt eller glest, och hur pass mycket plats det finns för röster att 
höras och kroppar att röra sig. I ett överfullt, tätt ljudrum med låg dynamik 
minskar ljudens meningsfullhet. Detta visar jag exempelvis i min beskriv-
ning av leksakstunneln, gatuförsäljarnas ljudrum och i bussresan, där rörel-
serna blir påfallande långsamma på grund av trängseln. I ett ljudrum som 
gradvis förändras från glest till tätt förändras rörelsemönstret och samtalsvo-
lymen. Detta beskriver jag i exemplet med bussresan, där en plågsam tystnad 
sprider sig när trafiken står stilla och värmen stiger. Mitt möte med den 
blinde mannen visar hur ljud används som hjälp till att navigera. Han knack-
ar sig fram med hjälp av sin käpp. 

Ett antal frågor i avhandlingen handlar om hur brytningspunkter tar sig ut-
tryck i ett trångt och tätt ljudrum. I trånga, täta ljudrum finns inte mycket 
plats för att lyssna eller höras. Där blir kroppsspråk viktiga delar i den 
mänskliga interaktionen, likaså snabba och högljudda utrop. Jag beskriver 
hur enstaka händelser blir till tillfälliga brytningspunkter: en man som skri-
ker i telefonen samt viftar och gestikulerar vilt, en annan som försöker 
knuffa sig fram, en tredje som drar en tung vagn och två stillastående män 
som talar högt. Höga utrop kommer också från gatuförsäljarna, men där 
handlar det inte bara om att gatuförsäljarna utgör brytningspunkter i ett tätt 
ljudrum, vilket jag återkommer till.  

I ett tätt ljudrum räknas också borthörande till en av storstadens förutsätt-
ningar, vilket den lille pojken Fatih exemplifierar. Fatih tittar inte upp när en 
bil tutar eller någon ropar. Han ägnar sin tid åt lek och väntan istället. Med 
en omsorgsfull mekanism borthör han de omkringliggande ljuden. 
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Med ett resonemang om vad tystnad är tar jag upp olika aspekter av ljud och 
lyssnande och hur tystnad görs på skilda vis i de olika ljudrummen i Emi-
nönü. Tystnaden definieras av lyssnaren, i relation till det som inte betraktas 
som tystnad. För att beskriva och nyansera distinktionen mellan Hi-fi och 
Lo-fi jämförs Istanbuls ljudrum med ljudrum från landsbygden, där bl.a. 
ljudminnen lyfts fram som kognitiva tystnader. I samtalet med Sinan åter-
upplivas ett akustiskt sammanhang från hans barndom, med minnen av en 
öronbedövande tystnad i bergen. Tystnaden som Sinan upplevt har påverkat 
honom starkt, vilket i sig visar hur tystnaden genom ljudminnen kan förstås 
som interaktiva och starkt kulturbaserade. Jämförelsen mellan Istanbuls ljud-
rum och ljudrum från landsbygden betonar att landsbygden erbjuder en utö-
kad dimension av närhet och avstånd, eftersom man kan höra längre bort och 
blir mer medveten om att allt har sina egna ljud genom rörelser.  

Ljudrum är kulturliga 
Ljudrum innehåller specifika och igenkännbara ljudmärken, de är kollektiva 
och kulturliga. En blandning av röster, sorl, trafik, steg och utrop gör alla 
ljudrum polyrytmiska. En del av ljuden i ljudrummen är strukturerade. Det 
betyder att de kan bedömas och värderas som mänskligt avsiktligt skapade. 
Sådana ljud kan alltid bedömas kvalitativt, estetiskt, som konst. Detta är vad 
som händer med gaturopen. Gatuförsäljarnas rop är exempel på ljudmärken 
som upprättar ljudrum som blir bestående över tid. Gaturopens distinkta 
enheter skiljer sig i omfång, frasering, kurvatur och register. Den melodiska 
formen verkar ha förändrats med tiden, blivit enklare och mindre utarbetad. 
Ropens estetiska form och uttryck har betydelse för hur de fungerar som 
ljudmärken och för den laddning som investeras i ropandet, såväl som i lyss-
nandet och därmed i själva ljudrummens organisation. När ljud uppfattas 
som spännande, vackra och estetiska höjs deras laddning och verkanskraft, 
precis som med gaturopen. I gatuförsäljarnas ljudrum uppmärksammas kalla 
och heta ytor, där de heta ytorna står för händelsernas centrum. Gatuförsäl-
jarna spelar en roll, i vilken rösten och gaturopen betonas. Det kan också 
hända att ljudens verkanskraft ökar utan att genomgå aktiv estetisk bedöm-
ning, vilket ofta sker när ljuden blir tätare, starkare och mer närvarande.  

Lika mycket som människor skapar sina världar för att leva i dem, skapar de 
sina ljudrum. Kultur tillverkas, upprättas och omformas av ljudrummen i 
form av beteenden, social interaktion och uppfattning av tid och rum, vilket 
jag beskriver i denna studie. Därigenom är ljudrum också del i det som skap-
ar människors livsvärldar, deras kultur. 
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Om metod och teori 
Med inspiration av mer-än-representationell teori har jag komponerat en 
framställning av bilder, kartor, grafer, noter och länkar till ljudfiler bredvid 
de skrivna orden. Metoden följer en fenomenologisk ansats och byggs upp 
genom att översätta ljuden i betydelsebärande enheter i form av reflektioner, 
tematiseringar och teoretisk analys. Mina beskrivningar, dvs. översättningar 
av det registrerade och observerade till ord, utgör en intersemiotisk översätt-
ning. De två kunskapsstegen noema och noesis rör sig från ett källorienterat, 
kausalt stadium med betoning på vad som låter, till ett reflexivt, funktionellt 
stadium, där betoning ligger på att beskriva vilken funktion ljudet har i 
sammanhanget. Metoden övergår från det ljudliga och röstmässiga till note-
ring och analys av ljudande material, dvs. från registrering till beskrivning 
och tolkning. Presentationen av tolkningsmetoden följs åt av ett tolknings-
schema som illustrerar och sammanfattar mina metoder och ställningstagan-
den. Den teoretiska och metodologiska delen fick ta plats i inledningen; det 
var viktigt att redogöra för betydelsen av att inte omedelbart ge mig i kast 
med att sortera och analysera reflektioner från fältet, utan istället påbörja 
studien direkt i upplevelsen, genom att ”gå till sakerna själva”. Fenomeno-
logi innebär att den måste utövas i praktiken, här vill jag ge ett metodolo-
giskt bidrag till den kulturvetenskapliga forskningstraditionen.  

Den viktigaste teorin i denna studie är mina kategoriseringsprinciper, dvs. 
hur människor gör ljudrum och hur ljud upprättar distinkta, kognitiva och 
spatiala enheter, ljudrum. Jag har försökt visa hur det går till snarare än att 
endast skriva om det teoretiskt. Vägen till kunskapandet går genom den mer-
än-representationella teorin och fenomenologin. 

Mitt bidrag 
Min studie visar att ljud kan berätta mycket om det levda livet i en storstad. 
Genom att kartlägga ljudrum och uppmärksamma ljudrum som urban miljö 
som formats av dess användare, vinns insikter i de vardagliga betydelserna 
av stadsrummet. Ljudrum är något som upplevs, det är erfarenhet som base-
ras på lyssnande, meningsskapande, svar på interaktion med tystnader och 
rytmer, såväl som tonala kvalitéer i musik och ljud. Man lyssnar såväl 
kroppsligt som emotionellt och psykologiskt. Efterfrågan på sådana studier 
finns hos bl.a. arkitekter, stadsplanerare och designers (Kreutzfeldt 2011: 
74). Stadsplanerare har ofta många innovativa lösningar för hur man skapar 
en bra urban miljö. Mestadels är idéerna dock inriktade på visuell estetik och 
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när det handlar om ljud är det för det mesta med betoning på bullerminsk-
ning. Men ljud är inte bara buller och besvär. Ett kulturellt perspektiv på ljud 
är ofta försummade aspekter i stadsplanering och arkitektonisk design. Detta 
påpekar landskapsarkitekten Per Hedfors, som i sin avhandling Site sounds-
capes. Landscape architecture in the light of sound (2003) påbörjade ut-
vecklingen av det landskapsarkitektoniska fältet genom att fokusera på ljud. 

Ett relevant angreppssätt på ljud inom landskapsarkitekturens fält är inte i 
första hand bullerbekämpning. Långt innan sådana specifika åtgärder sätts in 
och ges form är det nödvändigt att förutsättningslöst beakta den ljudande 
världen och dess förhållande till våra relativa verkligheter så som de förmed-
las och genereras i övriga sinnesdomäner. Det är nödvändigt att förutsätt-
ningslöst beakta de auditiva värdena och lyfta fram platsrelaterade ljudkvali-
teter genom att representera dem i akustiska ljudbilder (Hedfors 2011: 62). 

Henrik Karlsson menar att det är stor skillnad mellan å ena sidan subjektivt 
upplevda ljudvärldar och situationer som är en realitet för den enskilda indi-
viden och å andra sidan de objektivt mätbara och reglerbara ljudvärldar 
som forskarna och myndigheterna beskriver (Karlsson 2006: 30). Ljud har 
stor betydelse när det kommer till hur en plats uppfattas som bra livsmiljö. 
Det visar min studie på flera sätt, genom beskrivningar av hur allt för täta 
ljudrum förlorar mening, försäljare som trivs eller inte trivs i den ljudliga 
miljön, eller genom minnen från landsbygden där den upplevda tystnaden 
inte alltid är eller har varit önskvärd. 

Mitt bidrag som etnolog är att utgå från att all kunskap börjar i erfarenhet. 
Det finns en stor klyfta mellan kvantitativa och kvalitativa metoder inom de 
akademiska discipliner som studerar infallsvinklar på ljudfenomen. Kontak-
ter och utbyten av resultat borde kunna vara mycket större, menar Karlsson 
(2006: 31). Arkitekten Björn Hellström har påpekat att det saknas profess-
ionell kompetens i utformningen av den akustiska miljön:   

Idag bestäms stadens ljudmiljö utifrån generaliserande regelverk i form av 
normer och direktiv, vilka sällan tar hänsyn till platsers specifika situationer 
och villkor. Det saknas överhuvudtaget professionell kompetens som kan 
medverka i utformningen av den akustiska miljön, i relation till urbana kom-
plexa strukturer (Hellström 2011: 109). 

Genom att betona ljudens betydelse i en sammankoppling av den subjektiva 
och objektiva ljudvärlden är det min intention att bidra till ökad förståelse av 
hur världen blir till och fungerar genom ljud. Detta har jag gjort genom att 
använda olika former för representationer av ljud, använda ljud som analy-
tisk utgångspunkt för att förstå vad ljud gör i den mänskliga världen och vad 
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människor gör med den ljudliga världen, vilket leder till en förståelse kring 
hur platser blir till genom ljud, hur de brukas och upprätthålls. 

Iakttagelser av människor i Istanbul kan bli generella slutsatser om män-
niskan i stort. Istanbuls ljudrum hör till storstads-ljudrum, vilket innebär att 
min studie inte bara beskriver och analyserar ljudrum generellt, utan betonar 
storstadens ljudrum med de förutsättningar som ges till att lyssna, höras och 
kommunicera. 

Jag hoppas att min studie väcker vidare funderingar och reflektioner kring 
hur världen fungerar med ljud. Det finns många viktiga forskningsresultat 
kring ljudens betydelse. Men trots detta ges ljud inte lika mycket uppmärk-
samhet som det visuella. Utmaningen ligger i att kombinera exempelvis 
stadsplanering med ett kunskapande kring lyssnande för att förstå ljudens 
innebörder, de kvalitativa dimensionerna av ljud. Henrik Karlsson påpekar 
att hänsyn till ljud är en viktig utgångspunkt för en hållbar stadsutveckling. 

Det fordras att man även tar hänsyn till ljudlandskapet i planeringsprocessen, 
för att främja en hållbar stadsutveckling av rum med möjlighet till vila, kon-
takt och orientering! En viktig utgångspunkt för att skapa hållbara ljudinstall-
ationer är att de är platsspecifika, vilket innebär att man tar hänsyn till plat-
sens befintliga ljud i relation till rummets verksamheter (Karlsson 2006: 32). 

Lyssnandet bör innefatta hela ljudrum: ljud från det statiska – byggnader, 
väggar, material, trappor – till det rörliga – fotsteg, röster, trafik. Det gäller 
att inte bara inrikta sig på att skydda människan från ljud utan utgå från lju-
dens kvalitativa dimensioner (Karlsson 2006: 27). Jag hoppas också att min 
studie kan bidra till att medvetandegöra och tydliggöra vad som kan utvinnas 
genom att ge ljud och lyssnande en större betydelse inom den kulturveten-
skapliga forskningen.  

Slutord: Jag lyssnar till Istanbul 
Avhandlingen tog sin början i Istanbuls ljudrum. Det är i ljudrummen, torgen 
och hamnkvarteren i Istanbul som jag vill avsluta denna studie, för att lämna 
läsaren i ett lyssnarmodus. Dikten är skriven av författaren Orhan Veli 
(1914-1959) och är översatt från turkiska till svenska av Anne Marie Ozkök 
och Lasse Söderberg (Veli 1991).  
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JAG LYSSNAR TILL ISTANBUL 
 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
Nu blåser en lätt bris 
Sakta vajar 
Löven i träden 
Vattenförsäljarnas bjällror pinglar 
ändlöst i fjärran 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
Nu drar ett fågelsträck förbi 
Plockar i höjden med gälla skrin 
På fiskeplatserna dras näten upp 
En kvinna snuddar med foten vid vattnet 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
Stora basaren är dunkel och sval 
Affärsgatorna är fyllda av stimmande sorl 
Moskégårdarna av duvornas kutter 
Från varven kommer ljuden av hammarslag 
Och med vårvinden en doft av svett 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
I bakruset efter forna tiders fester 
dåsar en gammal villa med sitt mörka båthus 
Mitt i bruset från vindarna som mojnar 
lyssnar jag till Istanbul med slutna ögon 
 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
I gränden går en kokott förbi 
Visor, svordomar, inviter haglar 
Något faller ur hennes hand 
kanske är det en ros 
Jag lyssnar till Istanbul med slutna ögon 
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Summary  

Based on an empirical study of Istanbul, this thesis reveals how sounds cre-
ate spaces of sound and how these spaces constitute forms for human inter-
action. The purpose of the thesis includes conceptualising such sound spac-
es, to contribute to the Swedish terminology, and to describe and analyse 
sounds and spaces of sound.  

In the introduction the terms soundscape and sound space are presented. 
Spaces of sound, or simply sound spaces, are empirically delimited entities; 
a soundscape may contain many such spaces. Here, I present a selection of 
these spaces of sound. An account of the nature of sound subsequently leads 
to a description of the difference between hearing and listening. An exten-
sive section on theory and method is included in the first chapter, also pre-
senting the phenomenological perspective on which both the theoretical and 
methodological aspects of my analysis are based.  

The analysis follows a hermeneutic spiral, alternating between inductive and 
deductive methodology, between the individual and the general. Conclusions 
are transferred from Istanbul to a broader level; to people in general.  

Forms of representation are developed through more-than-
representational theory by composing an exposition of pictures, maps, 
graphs, notes and links to acoustic files, alongside the written account. 

My method is a phenomenological endeavour, built up by translating 
sounds into entities that carry meaning in the form of reflections, themes and 
theoretical analysis. My descriptions, that is to say translations, of recordings 
and observations into words, become inter-semiotic translations. The stages 
of observation shift from noema to noesis, from a source-oriented causal 
stage with a focus on what it is that is making a sound, to a reflexive and 
functional stage that centres on explaining the function of the sound in a 
certain context.  The method changes from aspects of sound and voice to 
observation and analysis of acoustic material. This interpretative method is 
presented through a two-step analysis model: noema (that which appears = 
that which can be heard) and noesis (the way it appears = the way it sounds).  
The presentation of the interpretative method is followed by a scheme for 
interpretation, which illustrates and summarises the listening mode that is 
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based on my methods and standpoints.  Thereafter, field methods are pre-
sented, comprising sound walks, sound diary and impromptu conversations 
and interviews.  

Chapter two introduces the sound spaces on which the analysis builds. In-
formation boxes are included, familiarising the reader with new concepts; 
this is part of the endeavour to clarify the terminology of the study of sound 
spaces. With the aid of common music and acoustic terms, and sometimes 
metaphoric terms, I advance tentatively via analogies. Altogether, this con-
stitutes an attempt to build a comprehensive cultural analytical vocabulary to 
describe what a sound space sounds like. I have actively chosen to empha-
sise acoustic terminology in this thesis.  

In a first stage, the locations of sound spaces in the city are marked on a 
map showing the nature of the delimitations of each sound space, but also 
changeovers between the different spaces. Included here are measurements 
of experienced sound intensity and the range of loudness. The second stage 
renders a sound walk focusing on recording and describing sounds. This 
includes sound effects, the intensity of sound, volume, how compact the 
sound spaces are, the shifting ambitus of the space, register, dynamics and 
resonance, etc. It is found that the interaction is affected by whether the 
sound space is compact or dispersed¸ by how cramped and constricted it is, 
and how much space there is for voices to be heard and for bodies to move 
around.  

Sound spaces are empirically definable environments with limits where 
the one environment changes into the next, usually in a distinct and measur-
able way. The sound walk changes into a reflection on sound spaces and a 
thematization of these, involving thoughts and questions related to the scien-
tific aims and sub-questions of the thesis.  

Chapter three concerns a study of the way street traders create sound 
spaces and how their calls are part of a lived experience and sense of com-
munity. The distinct entities of the street traders’ calls differ in length, phras-
ing, undulation and register; the melody of the calls appears to have changed 
over time, becoming simpler and less elaborate. Furthermore, specific limits, 
centres and transitions between calls can be defined in the sound spaces of 
the street traders. The street traders’ ways of being heard differ, for example, 
from the marked noise from the sound space of a play tunnel. The acoustic 
spaces taken by the street traders, which they compete about, are significant 
for how they play their part as street traders. They might place themselves in 
the active, hot, vibrant space in the middle of the scene, well-articulated 
when they gesticulate and invitingly call out their sales. Alternatively, they 
place themselves closer to the passive and cold space, where they can be 
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quiet and introvert. The cold spaces also contain a back-stage, where street 
traders can withdraw from their role for a while and drink a glass of tea or 
perhaps pack goods in peace and quiet without having to deal with custom-
ers. The chapter passes on to a theoretical discussion about enacting roles, 
hot and cold spaces, performance, spatiality, individual presentations and 
appropriation processes.  

Chapter four describes how sound and movement can be created and cap-
tured in cramped and compact spaces and in which way this is expressed in 
such things as foot-steps, gesticulation and body language. Based on five 
empirical examples, I have tried to find out how intersecting incidents are 
reflected in a confined and compact sound space. This may occur in many 
different ways; some examples of this involve extravagant body movements, 
walking against the flow of people, walking with a white stick, speaking 
loudly in a mobile phone. An encounter with a blind man using a white stick 
leads on to an account of how sound can be used to navigate.  

In an example involving a trip by bus, it is stressed how the sound space 
gradually changes from scattered sounds to compact sound. A slowing tem-
po, heat and crowdedness may affect people’s sound space. Patterns of 
movement change, conversation becomes quieter and an agonising silence 
arises when there is a stand-still in traffic and the bus is getting hotter.  

In chapter five I have studied the spatial qualities of sound, as well as how 
observations and the taking down of notes of these observations are affected 
when they are performed under different conditions. The meaning of 
cramped and compact spaces of sound is unravelled further in my encounter 
with the street trader Fatih. This is followed by a description of how people 
cease to listen to certain sounds in a sound space.  

In chapter six, silence and the way it is created in different sound spaces 
is investigated. This commences with a discussion on what silence is, about 
silence as a phenomenon. Further, various aspects of sound and listening, 
which are highlighted by silence, are considered in relation to absence and 
presence; nearness and distance; compact and scattered sounds; Hi-fi and 
Lo-fi; position and silence, as in being silenced, not being able to stand up 
for oneself by being heard. In order to describe the distinction between Hi-fi 
and Lo-fi, I compare the sound space of Istanbul with the sound space of 
rural areas. Memories of sound are put forward as cognitive silences. Sounds 
do not just affect a person in the present, often they become fixed as clear 
memories and can be brought out by repeating the memory or thinking of it.  

Chapter seven returns to the basic question of the thesis concerning how 
sounds create sound spaces and how sound spaces constitute forms of human 
interaction, i.e. how sound creates culture.  
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Sound is of substantial importance in people’s lives. Sound provides infor-
mation about places, orientation and communication; it produces patterns of 
movement and interaction. Moreover, it affects people’s mood, listening, 
body language, navigation, ways of cooperating, social patterns, physical 
movement and perception of time and space. Listening is oriented towards 
the direction of sounds. Waves of voices, general noise, traffic, footsteps and 
calls make all spaces of sound into poly-rhythmic spaces. Sound spaces are 
established when sound is given meaning; the experience of a sound space is 
necessary to give meaning to sound. An experienced sound space is an inter-
active (and shared) sound space.  

In this study, I have broadened the forms for representation of sound by us-
ing sound as an analytical basis in order to understand what sound does in 
the human world and what humans do in the world of sound. This leads to an 
understanding of how places arise through sound, how they are used and 
maintained. Much important research has been carried out on the signifi-
cance of sound. However, despite this, sound has not been given the same 
attention as visual matters. In my view, the challenge in this context is in 
combining, for instance, city planning with the development of knowledge 
concerning interaction of senses. Creation of such knowledge is largely a 
case of learning to listen, in order to understand the meaning of sounds.  
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Ordlista  

Akusmeter   
Ett ljud som man hör utan att se källan som det härstammar från (Strömberg 
2015: 47). 

Ambitus   
Tonomfång från lägsta till högsta tonen (Brodin 1985: 15).  

Anamnesis 
Är en semiotisk effekt som ofta härrör från gamla minnen och kan sträcka 
sig långt tillbaka i livet. Anamnesis är alltså inte en effekt som utgår från 
själva ljudet i sig. Det är lyssnaren som ger ljudet sitt anamnetiska värde. 
Anamnesis är en anspelning på något som varit och avser situationer där ljud 
eller ett akustiskt sammanhang återupplevs (Augoyard & Torgue 2005: 21, 
jfr Seidler 2003: 397, Tonkiss 2003: 307).  

Borthörande  
Det borthörda är ett självvalt sätt att skapa tystnad genom att aktivt låta bli 
att höra information. 

Brytning 
Engelskans cut out. En effekt som innebär en plötslig brytning i intensiteten 
av ett ljud. Denna effekt markerar rörelsen från en miljö till en annan 
(Augoyard & Torgue 2005: 29). 

Crescendo  
En successivt ökande volym och/eller intensitet av ljud. Den här välkända 
effekten kan man hitta i många olika sammanhang: när man närmar sig en 
ljudkälla, när ett fordon accelererar eller exempelvis när en maskin startar 
(Augoyard & Torgue 2005: 29). 

Deburau-effekten  
Innebär identifiering av en ljudkälla. Effekten är uppkallad efter Jean-
Gaspard Deburau (1796–1846), en berömd mimare vars rättegång lockade 
hela Paris, då de var nyfikna på att få höra hans röst (Augoyard & Torgue 
2005: 37).  
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Diminuendo  
Eller decrescendo. Avtagande, minskande ljudstyrka (dynamik). Diminu-
endo är motsatsen till crescendo (Brodin 1985: 63).  

Efterklangstid   
”Ett mått på hur dämpat ett rum är, används ofta för att beskriva rumsakusti-
ken i exempelvis en kyrka, samlingslokal eller en undervisningslokal (…) 
Efterklangstiden påverkas av rumsvolymen och hur mycket ljudabsorbe-
rande yta som finns i rummet, och därmed inverkar rummets möblering och 
utrustning (…) Ju större ljudabsorberande yta, desto kortare efterklangstid, 
och det omvända gäller också: ju fler hårda ytor, desto längre efterklangstid”  
(folkhälsomyndigheten.se: Buller, höga ljudnivåer inomhus).  

Eko/efterklang  
Eko beror på ljudvågornas reflekterande mot en vägg eller liknande, tillbaka 
till utgångspunkten. Eko är en specifik effekt som skiljs från ”reverb” (Brod-
in 1985: 70). Efterklang kan vara eko eller reverb, dvs. med eller utan studs 
men till skillnad från eko upplevs efterklang avta kontinuerligt.  

Grundtonart/key/keying  
Enligt Schafer finns det tre huvudsakliga beståndsdelar i ett soundscape: 
grundtonarter, ljudsignaler och ljudmärken (Schafer [1977] 1994: 10). Jag 
uppfattar grundtonarten som en tonalitet i en komposition. Även om materi-
alet kan modulera omkring grundtonarten, så är det hela tiden i referens till 
grundtonarten som allt det andra får sin speciella betydelse. Det kan ske 
tonartsväxlingar och transponeringar. I min översättning blir ”grundtonart” 
en term för de karaktäristiska ljud som ger ett ljudrum dess modala ton. 
Grundtonarten kan inte alltid uppfattas medvetet, men skapar en karaktär 
med hjälp av naturen (geografin och klimatet), vinden, vattnet, skogen, fåg-
larna och insekterna (Schafer [1977] 1994: 10, se även Schafer [1977] 1994: 
48, 53, 58, 62, 152, 212, 240, Goffman 1974: 43–44, Smith 2003: 159). 
Goffman använder begreppet key och keying. Key är det som håller samman 
olika delar till en helhet, tonart. Keying används för att beskriva nyansför-
skjutningar eller övergångar, dvs. hur något transformeras från något till 
något annat (Persson 2012: 296). 

Legato  
Italienska ”sammanbundet” innebär att ljuden följer varandra utan uppehåll 
(Brodin 1985: 126). 

Ljudmärke/karaktärsljud  
(Soundmark) kan härledas från begreppet landmärken. Ett ljudmärke är ett 
ljud som är unikt inom ett visst område. ”När ett ljudmärke har identifierats, 
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förtjänar det att skyddas, för ljudmärken gör det akustiska livet i ett samhälle 
unikt”, skriver Schafer ([1977] 1994: 10). 

Ljudsignaler  
Ljud som hörs i förgrunden, något man lyssnar till medvetet såsom exem-
pelvis varningssignaler, klockor, visslor, tutor och sirener (Schafer [1977] 
1994: 10). 

Loudnessomfång 
Mäter ljudfilens variation i hörstyrka över tid. Loudnessomfång mäts i LUFS 
(Loudness Units from Full Scale) som anger skillnaden mellan lägsta och 
högsta ljudnivån. Loudnessomfång beskriver således ljudomfånget från de 
tystaste delarna till de högsta.  

Maskeringseffekten  
Att ljud helt eller delvis döljer ett annat ljud på grund av dess intensitet eller 
att ljudet delas upp i frekvenser. Denna akustiska effekt leder ofta till en 
subjektiv psykofysiologisk reaktion: att maskera ljudet kan bedömas på både 
ett negativt och positivt sätt, beroende på huruvida det maskerade ljudet upp-
fattas som trevligt eller inte (Augoyard & Torgue 2005: 66). 

Mummel  
Prat som nästan inte hörs. Mummel är ett svagt ljud och det är precis vad 
rösterna i en folkmassa blir. De tystas ned av alla omkringliggande ljud. 
Ljudmiljön i sig upplevs inte som svag, men rösterna har försvagats. 

Obscen  
Mycket livlig och högljudd. Synonymer: oanständig, slipprig, anstötlig, ska-
brös, otuktig, osedlig, skamlös (synonymer.se: obscen). 

Polyrytmik  
”Två eller flera rytmer med kontrasterande betoningsmönster sammanförda 
till en övergripande rytmisk struktur. De vanligaste formerna uppstår när de 
ingående rytmerna är härledda ur olika underdelningsprinciper, t.ex. ”två 
mot tre” och ”tre mot fyra”. Polyrytmik förekommer i hela världen och har i 
västerlandet använts sedan senmedeltidens s.k. modalrytmik” (NE: polyryt-
mik). 

Redundans  
”Inom informationsteorin den del av ett meddelande som kan tas bort utan 
att information går förlorad” (NE: redundans). 



 166 

Register  
En bestämd del av ett större omfång, t.ex. talregister, ropregister, bas, tenor, 
sopran etc. (Brodin 1985: 191). Jag använder ambitus för omfång och regis-
ter för en del av ett större omfång.  

Resonans  
”Genljud: ett akustiskt fenomen som innebär att elastiska kroppar när de 
träffas av tonvågor själva bringas att vibrera. Alla kroppar har speciella 
egentoner för vilka de reagerar och börjar svänga” (Brodin 1985: 230). 

Rungande  
Ett rungande ljud är mycket högt och fortsätter under lång tid (synonymer: 
dånande, ekande, skallande, genljudande, dundrande). Rungande syftar på 
ihållande ljud (synonymer.se: rungande).  

Rytm  
”Regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande 
förlopp av olika slag, i synnerhet upplevelsen av denna växling (…) Inom 
musiken är rytm det som har med musikens tidsliga kvalitéer att göra. Avgö-
rande är den regelbundna struktureringen av musikens kontinuerliga flöde” 
(NE: rytm). 

Seismisk effekt  
Mycket låg bas som man känner istället för att höra. 

Skiftning  
Engelska blurring. Skiftningseffekten är ett gradvis, nästan omärkbart för-
svinnande av ljud. Effekten märks oftast inte förrän ljudet inte längre hörs 
(Augoyard & Torgue 2005: 27). 

Stomljud och luftljud  
Stomljud utbreder sig genom stomme, t.ex. golv och väggar i en byggnad 
(NE: stomljud). Luftljud sprids genom luften från t.ex. tal, musik och trafik 
(http://byggipedia.se/ljud). 

Tempo 
”I hastighet särskild rörelse som kan anses sammansatt av delmoment, spec. 
vid rytmisk rörelse: tempoväxling, snigeltempo, en lång promenad i raskt 
tempo” (NE: tempo).  

Timing  
“Samordning i tiden av parallella verksamheter” (NE: timing). 
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Upplevd hörstyrka 
Mäter upplevd hörstyrka över tid. Värdet kan användas för att jämföra upp-
levd hörstyrka i ljudrum. 

Öronbedövande   
Så högt att man inte hör något annat (synonymer: skrällande, larmande, hög-
ljudd). Öronbedövande ljud kan vara korta (synonymer.se: öronbedövande). 
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Bilaga 1 

(Holmboe 1988: 19). 
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