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Kvalitativ ljudanalys – ett verktyg för 
förståelse och design av urbana rum  

I dag lever över 50 % av jordens befolkning i städer och urbaniseringen fortsätter i högt 
tempo. Städerna förtätas samtidigt som de breder ut sig över större och större 
landarealer. För att tillgodose invånarnas behov av kommunikation byggs infrastrukturen 
ut samtidigt som det befintliga väg- och spårnätet blir mer belastat. Andra faktorer som är 
både synligt och hörbart närvarande i det offentliga rummet är varor, tjänster och reklam. 
Dessa delar; den byggda strukturen, gatu- och trafiknätet, sakerna vi omger oss med, 
reklamen och människan själv inte minst; är alla aktiva i skapandet och spridningen av 
ljud. Tillsammans samspelar de och genererar förutsättningarna för vår upplevelse av 
staden och dess olika akustiska rum. En viktig uppgift är att öka förståelsen för platsers 
auditiva särart och sprida den kunskapen till de som är ansvariga för utformningen av våra 
offentliga rum. Hur kan vi bredda diskussionen kring formgivningen av urbana 
ljudlandskap och skapa underlag för medvetna och kreativa designstrategier i framtiden? 

 

Den nuvarande situationen och bullerkartans dominans 

I takt med att många städer växer och blir mer kompakta uppstår miljöer som karaktäriseras 
av en hög ljuddensitet vilka i många fall kräver bullerbekämpande åtgärder i syfte att skapa 
en acceptabel levnadsmiljö. I EU duggar bullerdirektiven tätt med hänvisning till den 
obligatoriska bullerkartläggning för medlemsländernas städer med fler än 100. 000 invånare 
samt de olika riktvärden för ljudnivåer för exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och 
parker som samhället är skyldigt att följa. För närvarande pågår ett arbete inom Europeiska 
kommissionen med utvärdering och förbättring av de metoder för datainsamling och analys 
som hittills har använts vid de nationella bullerkartläggningarna. Dessa har i sin tur visat på 
svårigheter med att finna samstämmighet och koherens i det insamlade materialet, vilket 
innebär att exakta jämförelser mellan länder ännu inte är helt enkla att göra1. Bullerkartan 
fungerar trots allt som en viktig informationskälla med sina beräknade och uppmätta 
ljudtrycksnivåer avseende väg, spår och flygtrafik över tättbebyggda områden och används i 
stor utsträckning vid bl.a. stadsplanering och vidtagande av bulleråtgärder för specifika 
platser. Trots bullerkartans utbredda användning och uppenbara förtjänster finns det 
anledning att fråga sig om det i dag också går att finna kompletterande metoder att ta till för 
att nå en bredare förståelse av hur en plats eller ett område i staden faktiskt låter? 
Bullerkartan ger oss tyvärr inte alla svar och är inte heller till hjälp för att kunna ställa de 
rätta frågorna. Med avstamp i ett designtänkande kan det vara svårt att förhålla sig till 
bullerkartans granna färgfält utan att undgå att fastna i ett tänkande som enbart kretsar 
kring oljud, problem, avskärmning och tysta innegårdar. En fördjupad förståelse av stadens 
olika visuella och akustiska rum i relation till en individuell upplevelse, sett ur ett arkitektur- 
och planerarperspektiv, är en förutsättning för att kunna göra medvetna beslut.  
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Bild 1: Bullerkarta för centrala Stockholm
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Auditivt hållbara stadsmiljöer? 

Ett mer nyanserat förhållningssätt kan möjliggöra skapandet av auditiva (”hörbara”) hållbara 
stadsmiljöer. Den vanliga ståndpunkten att ”mycket ljud och högt är dåligt - lite ljud och lågt 
är bra” måste överges. För att nå målet krävs att befintlig och ny ljudmiljökunskap integreras 
med ett designtänkande. Vad innebär då en auditivt hållbar stadsmiljö?  Frågan ställs för 
närvarande av många olika intressegrupper och forskare. Faktum är att det idag råder brist 
på kunskap hos de grupper som ansvarar för stadens utformning. Detta är i och för sig inte 
så konstigt. Exempel saknas på genomförda projekt där det medvetet arbetats med 
ljudmiljön för att skapa en akustiskt dynamisk och variationsrik stadsmiljö som både är 
hållbar med tanke på plats och funktion samt omfattar ett större landområde. Det pågår 
dock en rad olika projekt som i någon form alla är kopplade till ljudmiljöforskning och där 
begreppet ljudkvalitet är uttalat närvarande i arbetsprocessen3. Forskningen däremot ligger 
steget före och innefattar idag många olika frågeställningar som rör ljudmiljöers 
beskaffenhet (här i vidare bemärkelse och inte enbart rörande staden) inom områden som 
miljöpsykologi, sociologi, kulturvetenskap, ljudkonst samt både teoretiskt och praktiskt inom 
film och musik. I viss utsträckning pågår det även forskning inom arkitekturområdet. Under 
senare år har en begränsad men ytterst viktig och intressant forskning tagit form vid flera 
universitet och högskolor världen över bl. a. i Sverige, men framförallt i Frankrike där 
forskare från olika kunskapsdiscipliner försöker förstå den faktiska ljudupplevelsen och även 
beskriva ljudfenomens effekter i det urbana rummet.4  

Den stora frågan är hur arkitekter, samhällsplanerare och andra intressenter kan nå en 
större förståelse av ljudens betydelse i kompakta, komplexa och högst vardagliga 
stadsmiljöer? Vilken information och vilka frågeställningar är viktiga att fokusera på för att 
verkligen nå fram och få gehör hos just de yrkesgrupperna? Mycket handlar, enligt mina 
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 Finns att ladda ner på: http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Trafik-luft-och-buller/Trafikbuller/Bullerkartor/ 

3
 Exempel på ett sådant projekt är ett pågående samarbete mellan Tyréns AB och stadsplanekontoren i 

Stockholm, Malmö, Helsingborg och Göteborg. 
4
 Cresson (Centre de recherche sur l´espace sonore et l´environment urbain) är ett interdisciplinärt 

forskningscentra vid Arkitekturskolan i Grenoble som arbetar med att utöka förståelsen av staden bl.a. ur ett 
kvalitativt ljudperspektiv. 



iakttagelser, om att hitta ett tilltal, ett förståeligt språk i kombination av auditiv och visuell 
kommunikation som appellerar till en yrkeskategori som i mångt och mycket är visuellt 
fokuserad.  

Kvalitativ ljudanalys – ett forskningsprojekt 

Då jag avslutade mina arkitektstudier vid KTH Arkitekturskolan i Stockholm 2008 blev jag 
omedelbart varse glappet mellan min vilja att få arbeta med frågor rörande ljud som 
informationsförmedlare och värdebringade element i det urbana rummet och den verklighet 
som faktiskt mötte mig bortom skolan väggar. Möjligheterna att ute i ett reellt arbetsliv ta 
del av och lära sig hur man arbetar med dessa frågor visade sig snart vara en utopi. 
Visserligen finns det idag ett fåtal företag inom fysisk planering och samhällsbyggnad som är 
framsynta nog att förstå vikten av att integrera och jobba med den här typen av frågor i en 
praktik5, men det saknas, som tidigare nämnts, exempel på en kritisk mängd av genomförda 
projekt som kan fungera som vägvisare. En annan svårighet är att storleken på de fåtal 
projekt som ändå är realiserade eller på väg att bli det, är begränsade i omfattning. Så 
småningom visade det sig att min enda möjlighet att få jobba inom ämnesfältet var att själv 
ta reda på hur ett sådant arbete skulle kunna vara möjligt utifrån ett arkitektur- och 
planerarperspektiv. Jag fick helt enkelt börja forska. I doktorandarbetet ”Urban Ljuddesign – 
metodutveckling kring kvalitativ ljudanalys”, som jag bedriver vid KTH Arkitekturskolan och 
Konstfack, undersöks dessa frågor genom ett explorativt arbete på och omkring Hornsgatan 
på Södermalm, Stockholm. Fältarbetet har genomförts med utgångspunkt i Hornsgatans 
olika platser och stråk vilka uppvisar stor variation i avseende på rumslighet och ljudkvalitet. 
Det primära syftet med forskningen är att förstå Hornsgatan utifrån ett vidare 
ljudmiljöperspektiv där relationen mellan stadens rumslighet och platsspecifika 
ljudgenererande aktiviteter är central och studeras med utgångspunkt i både objektiva 
iakttagelser och analyser samt subjektiv upplevelse. För att nå det målet krävs 
interdisciplinära strategier för observation och analys, kvalitativa såväl som kvantitativa, 
samt nya former för presentation och kommunikation. 

Genom överlagringar av olika metoder för datainsamling är min förhoppning att nå ny 
kunskap och även bidra till en ökad förståelse för de osynliga värden som många gånger går 
de flesta av oss förbi, men som likväl påverkar oss obemärkt vare sig vi vill det eller inte. 
Exempel på observations- och analysmetoder som har använts är;  

 Kartor (stads, sociotop- och bullerkarta), foto, skiss, notation och videoinspelning.  
Ljudupptagning med binaural inspelningsteknik (ger stereoeffekt för en optimal 
representation av ljudhändelser), dB(A)- mätningar, textbaserad beskrivning av 
auditiv- och visuell situation/upplevelse, SWOT-analys (Strength, Weakness, 
Opportunities och Threats), flödesanalys för trafik och fotgängare samt kartläggning 
av verksamheter.  
 

 Prövning och utvärdering av de olika begreppsapparater för att beskriva 
omgivningsljud utvecklade inom ljudmiljöforskningen under de senaste trettio åren.  
 

 Sammanställning av visuell och auditiv information i en interaktiv och digital modell.    
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 Tyréns har sedan några år tillbaka en anställd konsult i akustisk design; Björn Hellström, som även är arkitekt, 

professor och forskare på Konstfack. 



Detta tillvägagångssätt möjliggör sammanställandet av ett arbetsmaterial att betrakta, 
lyssna på och diskutera. Genom att lyfta fram både spatiala (rumsliga) och auditiva aspekter, 
kan möjliga antaganden göras och slutsatser dras. Traditionella analys- och 
utvärderingsmetoder i samklang med metoder som lyfter fram kvalitativa, icke mätbara 
värden, kommer förhoppningsvis vara en fruktbar arbetsmetodik. Analysarbetet pågår och 
är tänkt att omfatta de olika platsernas inbördes samband och relation till Hornsgatan som 
helhet.      

 

               

       

Bild 2: Horngatan i Stockholm 8/6 och 22/6 2010. Foto, skiss, dB(A)-mätning, ljudupptagning och plan 
över verksamheter 

 

 

                                                              
Bild 3: Sammanställning av karta, video och binaural ljudupptagning. 



 

Bild 4: Ljudobservationer, notationer och flödesanalys på transparent papper; 24 platser på 
Hornsgatan. Bild 5: 24 st. ljudupptagningar från Hornsgatan sammanställda i en interaktiv, digital 
modell (i samarbete med Gerhard Eckel, KTH). 

 

 

Sammanfattning 

Vår tids ökade användning och utbyggnad av staden medför ljudlandskap med allt tätare och 
homogen ljuddensitet. Vår upplevelse av urbana miljöer sker på flera sensoriska plan 
simultant där flera sinnen samverkar. Den auditiva aspekten av vår upplevelse är fortfarande 
till stor del förbisedd av praktiker och beslutsfattare inom samhällsbyggarsektorn trots att 
intresset för ljudmiljöfrågor på senare år har ökat på grund av ett höjt miljömedicinskt 
kunnande. Detta innebär att arkitekter och stadsplanerare vanligtvis hanterar frågor om 
stadens ljud som buller, d.v.s. som problem, och inte är medvetna om möjligheterna att 
arbeta med ljudens kvalitativa potential. Frågeställningar om hur byggd och akustisk miljö 
förhåller sig till varandra när urbana platser och situationer förstås som relationer istället för 
separata delar, är till stor del obruten mark som behöver vidare utforskning. I mitt 
doktorandarbete söker jag utveckla metoder för en kvalitativ ljudanalys och finna nya 
kommunikationsvägar för visuell och auditiv information. 
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