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INLEDNING 
I dagliga situationer, ja man skulle kunna säga i alla situationer, stimuleras dina 

sinnen. Du hör ett ljud, känner en doft, får ett visuellt intryck, känner en form 

eller en smak. Upplevelser lagras i ditt minne och när du känner en doft, en 

smak eller hör ett ljud kan du minnas något som du upplevt. I 

utställningsmediet är upplevelsen oftast koncentrerad till det visuella intrycket, 

de andra sinnena är i stort sett förbisedda. Att ljud används har dock 

förekommit i mediet sedan 60-talet men som professor emeritus i museologi 

Per-Uno Ågren säger: 

”Den första utställningen som innehöll ljud kom i slutet av 60-talet. 

Sedan dess har ljudens användning inom utställningsmediet spridit 

sig, det är i dag mera utbrett. Ljudet har spridit sig men inte 

förändrats vidare mycket.”1 

Hur låter en utställningslokal, om den inte är ljudsatt? Är du där ensam hör du 

dina steg, dina andetag och dina rörelser. Finns det andra människor i lokalen 

hör du även deras rörelser, kanske en hostning eller ett knarrande golv. Den 

ljudmiljön som finns är inte så spännande och ackompanjerar inte den visuella 

upplevelsen. Det sätt ljud används på i utställningsmediet, vilket Ågren nämner 

ovan, har inte förändrats nämnvärt sedan 60-talet. Ljudet började då användas i 

utställningar och funktionen var att illustrera föremål. Den funktionen har inte 

förändrats så mycket genom åren. 

 

Tekniken har varit avancerad och dyr och användandet av ljud har ofta varit en 

ekonomisk fråga. I dag ser det lite annorlunda ut. Tekniken har förändrats; den 

har digitaliserats, den kräver inte speciell kompetens vid produktion på samma 

sätt som den analoga tekniken gjorde. Detta gör att själva ljudklippningen har 

blivit billigare och enklare medan ljudutrustningen däremot blivit dyrare. Det 

som medför större omkostnader är att man för att arbeta med ljud behöver en 

dator, det är dock vanligt att man innehar en sådan eftersom datorer i dag inte 

bara används för att redigera ljud. 

 

Utställningsmediet är även i förändring på ett upplevelseplan. Människan av 

idag har mer medievana. Vanan att alltid vara omgiven av bilder och ljud finns i 
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dag allt högre upp i åldrarna. Detta bidrar till förändring inom mediet. 

Utställningsrummet är inte längre det traditionellt tysta rum det en gång varit. 

 

Den tysta sociala norm som finns på museer är ett slags habitus2. Habitus är ett 

begrepp som sociologen Pierre Bourdieu använder sig av. Habitus innebär 

sådant mänskligt handlande som tas för givet. Det finns inprogrammerat i varje 

individ hur den ska uppträda på till exempel museer. Museipubliken har dock 

genomgått en förändring, om man besöker museer eller ej är inte längre en 

klassfråga på samma sätt som det tidigare varit. Genom skolan kommer barnen 

tidigt i kontakt med museer och utställningar av olika slag. I dag finns också en 

pedagogisk verksamhet på museer som inriktas mot barn. I och med 

generationsskiftet och den pedagogiska inriktningen mot barn står vi nu inför 

en förändring i utställningsmediet. Den tysta sociala norm som varit rådande 

på museer, suddas ut. En yngre och mer blandad publik kräver ett annat sätt att 

ställa ut, en annan upplevelse på museer. 

 

Det blir allt vanligare att man ljudsätter utställningar, men hur använder sig 

museerna av detta förhållandevis nya sätt att ställa ut? Min erfarenhet av 

ljudsättning av utställningar är att ljudet inte prioriteras på samma sätt som det 

visuella. Ljudet kommer ofta in sent i utställningsarbetet, det läggs på för att 

förhöja effekten av utställningen men det är sällan lika genomtänkt som 

utställningen i övrigt. Jag träffade en utställningsproducent på Sjöfartsmuseet i 

Göteborg som sa angående ljud ”…när det gäller ljus ligger museibranschen 10 

år efter och när det gäller ljud så har de knappt upptäckt att det finns högtalare 

än… ” 

TIDIGARE FORSKNING 

Några olika museers syn på ljud och användandet av det i 

utställningssamanhang presenteras i C-uppsatsen Ljudet i utställningen – en rapport 

om museets arbete med ljud i utställningssammanhang. Uppsatsen är skriven av Ismo 

Railisson, 2000, då studerande vid Uppsala universitet vid institutionen för 

ABM, Estetik och Kulturstudier. I uppsatsen intervjuas nyckelpersoner från 

                                                                                                                            
1 Mailkontakt med Per-Uno Ågren, 2003-01-07. 
2 Fredrik Miegel &Thomas Johansson, Kultursociologi, Lund 2002, s. 271 – 276. 
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några olika museer och de beskriver sin ståndpunkt vad gäller utställningsljud 

och problematiken kring det. I uppsatsen framgår att samtliga tycker att det är 

viktigt med ljud på museer. Uppsatsen framhåller även att den vanligaste 

formen av kommunikation på museer är visuell, ljudet ligger långt ner i 

prioritet. Intervjupersonerna säger dock i uppsatsen att de gärna vill bredda 

berättandet, och att ljud skulle kunna fungera i det sammanhanget. De säger 

vidare att ljudet är lågprioriterat och att det beror på att det inte dokumenteras 

på museer. Kunskap om ljudet i dess sammanhang samt teknisk kunskap är 

även det en bristvara på våra museer i dag. Railisson skriver om 

ljuddokumentation och förespråkar i uppsatsen ett gemensamt arkiv för 

museer där de kunde hämta ljud och slippa lägga mycket pengar på att 

specialbeställa ljud från tekniker. Railisson skriver även att den tysta miljön på 

museer kanske borde bevaras, dessa tysta platser är inte längre så vanliga. 

Problemet med ljud är att de är svåra att isolera från varandra och museerna 

bör vara försiktiga med hur de använder ljuden.3 

 

Ett seminarium gällande ljudet i utställningen hölls på Arbetets museum under 

våren 2001. På seminariet diskuterades att ljudet ska ha samma 

kvalitetspremisser som övriga delar i utställningen. Det blir inte bra om ljudet 

kastas in i slutfasen av en produktion. Seminariet hade sin utgångspunkt i 

utställningen Arbetets musik- Visor, Buller och Skval, vilket var en utställning som 

fanns på Arbetets museum och hade premiär i samband med seminariet.4 

 

Railissons rapport och seminariet som nämns ovan är den tidigare forskning 

som finns i ämnet. Denna undersökning är därför av största vikt eftersom 

ljudet i utställningsmediet blir allt vanligare.   

SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att visa hur ljud används på museer i dag och vad de 

betyder för utställningsmediet. Att med utgångspunkt i de utställningar som 

studeras även kunna säga något generellt om hur ljud fungerar i 

utställningssammanhang. Uppsatsen ska peka på saker som är bra och saker 

                                                 
3 Ismo Railisson, Ljudet i utställningen – en rapport om museets arbete med ljud i utställningssammanhang 
Uppsala universitet 2000. 
4 Arbetets museum, seminarieledare Petter Ljunggren. 
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som är mindre bra i hur ljudet används i dessa utställningar och sedan dra mera 

generella slutsatser om vad som fungerar och vad som inte fungerar 

ljudmässigt i utställningssammanhang. Uppsatsen ska inte ses som en handbok 

i hur ljud ska användas på bästa sätt, utan en tankeväckare, hur ljud kan 

användas och vad som bör tas i beaktning när detta görs. Uppsatsen är inte ute 

efter att säga vad som är rätt och vad som är fel i hur ljud används. Uppsatsen 

beskriver snarare de problem som kan uppstå när ljud används i utställning. 

FRÅGESTÄLLNING 

För att synliggöra hur ljudet används i utställningsmediet kommer följande 

frågeställningar behandlas: 

 

 Används ljudet för att skapa en stämning i utställningen eller används det 

för att förstärka föremål? 

 

 Vilka ljudkällor används och hur påverkar de helhetsintrycket av 

utställningen? 

 

 Vilken typ av ljud används och hur påverkar de utställningens helhet?  

 

 Om ljuden är autentiska, hur påverkar det utställningarna?  

 

 Ger ljuden en ökad upplevelse av utställningen?5  

BEGREPPSDEFINITION 

I uppsatsen används rum om de olika avdelningarna i utställningslokalerna 

undersökningen gäller. Med detta menas inte avgränsade rum med väggar och 

dörrar utan istället utrymme i lokalen. Till exempel när det gäller utställningen 

Schack och Makt som beskrivs nedan används rumsbegreppet fast det som 

                                                 
5 Vetenskapligheten i den sista frågeställningen kan diskuteras. Hur ska jag kunna mäta om 

besökaren får en ökad upplevelse, med utgångspunkt i min egen upplevelse av utställningen? 

Jag skulle här vilja tillägga att frågeställningen ändå är intressant därför att ett djup uppstår i 

undersökningen med hjälp av denna. Jag försöker med hjälp av den säga vad det är som ger en 

ökad upplevelse, vad som gör att ljudet tillfogar en känsla till utställningen. 
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beskrivs i uppsatsen finns i en och samma fysiska lokal. Det är snarare olika 

avdelningar i utställningen som avses genom att använda ordet rum. 

 

Autencitetsbegreppet är en stor diskussion inom museivärlden. I uppsatsen 

kommer ljuden bland annat att bedömas utifrån sin autencitet. I uppsatsen 

används autencitet för att bedöma om ljuden som förekommer på de 

undersökta utställningarna är verkliga. Autenciteten beskriver äktheten i ljuden, 

är det de riktiga ljuden man hör eller är ljuden fritt skapade till de föremål eller 

utställningar de gestaltar. Detta kan även beskrivas som olika nivåer av 

autencitet, är ljuden upptagna vid samma tillfälle och i en följd, eller är ljuden 

upptagna separat och sedan sammanställda till ett spår. 

URVAL 

Uppsatsen kommer att behandla utställningar från fyra olika typer av museer, 

detta för att titta på hur olika museer använder sig av ljud. De museer som 

finns i undersökningen är ett länsmuseum, ett konceptuellt museum, ett 

symbolmuseum, samt ett science center vilket i uppsatsen kallas 

upplevelsemuseum. Tanken med att undersöka olika typer av museer är att få 

en bredd i undersökningen. 

 

Ett av varje av dessa typer av museer har valts ut. Dessa valdes beroende på 

vilka utställningar som för tillfället (under perioden 2002-12-01 till 2003-02-01) 

fanns tillgängliga och innehöll ljud. Vid kontakt med museer visade det sig att 

det inte är så vanligt att de använder sig av ljud i sina utställningar. Tillgången 

på sådana utställningar har således inte varit god och på grund av 

tidsbegränsning har bara ett antal museer kontaktats. Urvalet har snarare styrts 

av tillgång på utställningar med ljud i. Utställningarna som valts har även viss 

geografisk spridning vilket är ett medvetet val. Genom att välja utställningar på 

olika museer och olika platser antas att de som gjort ljuden till utställningarna 

inte samarbetat.  

 

I de fall där det förekommit flera utställningar som innehållit ljud på museet 

har utställningen där det förekommit mest ljud valts. Detta val har gjorts 
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eftersom det är ljudets användning som är i fokus i uppsatsen och inte 

utställningens visuella innehåll.  

AVGRÄNSNING 

De avgränsningar som görs i uppsatsen är till för att lägga fokus på ljudet. Det 

viktiga för uppsatsen är helheten på utställningen, hur det audiella fungerar i 

utställningsrummet både självständigt och som helhet tillsammans med 

utställningens visuella delar. 

 

Uppsatsen kommer inte att behandla audioguidning. Audioguidning innebär att 

besökaren vid utställningens början erhåller en freestyle med hörlurar som 

besökaren ska ha på sig genom utställningen. Ljudslingan som hörs i lurarna 

styrs antingen med sensorer placerade i utställningslokalen eller med en röst 

som berättar hur besökaren ska röra sig i lokalen. Vid detta görs en 

avgränsning därför att uppsatsens fokus ligger på utställningsrummet och den 

ljudmiljö som uppstår när ljudet används i utställningslokalen. Vid användandet 

av audioguidning skapas ett eget ljudrum för besökaren vilket inte påverkar 

lokalen i stort. Dock kan sägas att audioguidning är ett bra sätt att avgränsa 

ljud, ljudläckage uppstår inte i samma utsträckning. 

 

Undersökningen kommer inte att utföras som en receptionsstudie, en studie av 

utställningarnas publik. En sådan undersökning är inte relevant i denna tidiga 

studie av ämnet eftersom det utgör ett stort arbete att utforma 

undersökningens begrepp och analyskategorierer. En receptionsstudie vore 

däremot intressant som en uppföljning till denna studie när begreppsapparaten 

redan finns definierad.  

 

Undersökningen kommer inte heller att ta upp utställningsproducenterna och 

vad de menar med de olika ljuden de använt. Denna avgränsning är gjord för 

att inte färga undersökningen av de avsikter producenterna haft med ljuden till 

de utställningar som undersöks. 

 

Ljud från filmer som visas i utställningslokalen kommer inte att analyseras 

separat. Dessa kommer dock att tas upp i när helhetsbilden av utställningarnas 

ljud presenteras. Denna avgränsning görs för att filmen skapar ett eget 
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handlingsrum och det är inte detta som är intressant i undersökningen. Filmen 

skapar ett eget ljudrum och ljudet existerar tillsammans med filmen och i direkt 

förhållande till den. Ljudet kan inte ses som självständigt från filmen och skulle 

i så fall behöva studeras i förhållande till den film (det visuella) som det 

existerar tillsammans med. Dessa ljud kommer dock att behandlas i förhållande 

till utställningens helhetsintryck, den övergripande ljudbilden. 

 

De utställningar som väljs ut ska inte handla om ljud. Uppsatsen kommer att 

behandla ljudets roll i utställningen och om det är ljud som ställs ut så kommer 

detta att ge en missvisande bild.  

LJUDSKIVAN 

Till uppsatsen finns det en ljudskiva. Skivan innehåller ljud från de utställningar 

vilka studeras i uppsatsen. I texten kommer det att finnas hänvisningar direkt 

till skivan där exempel på de ljud som diskuteras kommer att ges. Skivan 

fungerar som ett komplement till uppsatsen. Läsaren kan gå till skivan för att få 

höra ett ljud som diskuteras. Uppsatsen kommer att vara fristående från skivan 

men däremot så kommer skivan att ge en djupare inblick i de resonemang som 

förs i uppsatsen. Det är alltså fullt möjligt att inte lyssna på skivan när 

uppsatsen läses men skivan ger en annan dimension till uppsatsen, ett annat 

sätt att beskriva ljuden.  

 

Ljuden är upptagna i samband med besöken som gjorts på de olika 

utställningarna. Upptagningen har skett med stereomikrofon i 

utställningslokalerna. Varje ljudkälla har fått minst 30sekunders utrymme på 

skivan men längden på ljudspåren varierar beroende på vilka ljudspår det är. 

Exempelvis har ljud som är stämningsskapande fått mera utrymme än ljud från 

intervjuer.  
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METOD 

UPPSATSENS UPPLÄGG 

I metodavsnittet presenteras först de museer som kommer att tas upp i 

undersökningen. Efter det följer en beskrivning av den analysmodell som 

kommer att användas för att klargöra hur ljudet används i de utställningar som 

tas upp i undersökningen. I teoriavsnittet presenteras tre olika huvudlinjer, 

filmljudsforskning, musikforskning och soundscapeforskning6. Dessa 

teoririktningar diskuteras och paralleller dras från dessa till hur de tre olika sätt 

att se på ljud kan fungera i utställningssammanhang. Efter detta kapitel 

presenteras analysmodellen och dess olika kategorier mera detaljerat än i 

metodavsnittet. Detta för att den ska finnas färskt i minnet innan kapitlet som 

följer om utställningsstudien läses. I kapitlet som behandlar utställningsstudien 

presenteras utställningarna först var för sig, för att sedan diskuteras efter 

analysmodellens olika kategorier. Sedan följer en del som tar upp hörbarheten 

och helheten på utställningarna, hur ljudet fungerar och inverkar på 

utställningens helhet. Här tas utställningarna åter upp separat för att beskriva 

ljudlandskapen på dem, men jämförelser görs för att tydliggöra skillnader. I 

uppsatsens sista del diskuteras och jämförs dessa olika sätt att använda ljud 

med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Vidare diskuteras vad ljuden 

betyder för mediet. I sista kapitlet diskuteras även vidare forskning som är 

relevant i ämnet.  

UTSTÄLLNINGARNA 

De museer som kommer att presenteras i undersökningen är: 

 

Vasamuseet vilket inriktar sig på att ställa ut en nationalklenod ses i uppsatsen 

som ett symbolmuseum. Vid kontakt med dem visade det sig att de har ett 

flertal utställningar som innehåller ljud. De förefaller vid första kontakten vara 

erfarna på området och ha arbetat med ljud och ljudmiljöer tidigare, vilket är 

                                                 
6 Det finns ingen bra svensk översättning på termen soundscapeforskning. Den engelska 
termen kommer därför att användas genomgående i uppsatsen. Termen kommer att förklaras i 
uppsatsens teorikapitel. 
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intressant i undersökningen då de i det avseendet kanske kommit längre än de 

flesta svenska museer. 

 

Arbetets museum vilket inriktar sig på att ställa ut koncept och företeelser ses i 

uppsatsen som ett konceptuellt museum. Även Arbetets museum har tidigare 

använt ljud i sina utställningar. På museet hölls också ett seminarium om ljud i 

utställning våren 2001.  

 

Sörmlands museum betraktas i uppsatsen som ett länsmuseum. När kontakt togs 

med dem visade det sig att de tidigare använt sig av ljud i utställningar vilket 

visar att museet använt ljud vid mer än ett tillfälle. Typen av utställningar vilka 

kan återfinnas på länsmuseer kan vara både symboler och koncept, detta kan 

vara en intressant blandning av de två översta museerna. 

 

Universeum är ett science center och betraktas i uppsatsen som ett 

upplevelsemuseum. Universeum kan ses som ett upplevelsecentrum som riktar 

sig i första hand till barn. Det är den sortens museer som är nystartade och 

som fungerar som upplevelse och intresseväckare för barn. De är skapade för 

väcka intresse hos barn för naturvetenskap och teknik. 

ANALYSMODELL 

Den analysmodell som används i undersökningen bygger på uppsatsens teori. 

Bristen på tidigare forskning inom ämnet har resulterat i att en modell tagits 

fram med stöd av studier inom filmljudsforskning, musikforskning och 

soundscapeforskning. Modellen är sedan testad på utställningen Kärlek, Makt 

och Systerskap som fanns på Arbetets museum hösten 2002. Sedan är den 

reviderad så att den fungerar i förhållande till utställningsmediet. 

 

Att på egen hand inhämta teorier, tolka dem och sedan konstruera en modell 

kan ses både som en styrka och en svaghet. Svagheten är att tolkningar av 

teorin och utställningsljuden är subjektiva, eftersom samtliga tolkningar är 

gjorda av uppsatsförfattaren. Det medför att undersökningen kunnat ge andra 

resultat om den utförts av någon annan. Styrkan är att modellen har kunnat 

utvecklas efter undersökningens behov. Modellen är även utvecklad specifikt 
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för utställningsmediet, vilket gör att den belyser de faktorer som är viktiga för 

just utställningar. 

Modellens konstruktion 

Här redogörs kort för de olika analyskategorier, vilka används i analysmodellen. 

Efter teorikapitlet följer en mer grundlig genomgång av dessa kategorier. Detta 

för att teorin skapar en ökad förståelse för de olika kategorierna. 

Analysmodellen tas även upp senare för att läsaren ska ha den färskt i minnet 

när denne påbörjar utställningsstudien. 

 

De frågor som fanns när konstruktionen av modellen påbörjades var: Hur 

används ljuden tekniskt i de undersökta utställningarna? Har hänsyn tagits till 

utställningens helhet, helhetsljudbilden som uppstår i lokalen där utställningen 

finns? Vad gestaltar ljuden? Finns det en tanke på autenciteten, att ljuden måste 

vara korrekta, sanningsenliga till det de gestaltar? Vad ger ljuden för extra 

upplevelse av utställningen? Hur påverkar ljuden helhetsintrycket av 

utställningen? För att klargöra dessa frågor delades analysmodellen in i sju 

analyskategorier. Kategorierna utvecklades så att de kan användas oberoende 

av varandra. Möjligheten att behandla kategorierna fristående gör det lättare att 

se hur ljudet är uppbyggt, på vilket sätt ljudet använts, hur ljudet fungerar i 

specifika delar av utställningen och hur ljudet fungerar som helhet i 

utställningen. 

 

1. Den första kategorin beskriver vilken typ av utställning ljuden är hämtade 

från. Utställningen och museet beskrivs sedan kort i uppsatsen. 

 

2. I kategori nummer två behandlas de ljudkällor som används. Dessa studeras 

för att kunna säga hur ljuden förmedlas och hur detta påverkar utställningen 

och upplevelsen av den. Att till exempel förmedla ett ljud via högtalare ger inte 

samma känsla som att förmedla det via hörlurar.  

 

3. Kategori nummer tre berör vilken typ av ljud utställningarna innehåller. Här 

görs en skillnad på talade ljud, musik, miljöljud och effektljud. Detta för att visa 

på om ljuden används för att förmedla information, illustrera föremål eller en 

enskild individ, eller om ljudet finns i utställningen för att ge en känsla. Denna 
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grupp delas sedan in i diegetisk och icke-diegetisk, alltså om de tillhör den 

visuella handlingen i utställningen eller om ljuden symboliserar utställningens 

handling. Kategorin delas även in i on/off7, det vill säga om föremålet finns 

representerat i utställningen eller inte. 

 

4. Den fjärde kategorin rör vad ljuden gestaltar om det är föremål eller känslor. 

 

5. Den femte kategorin tar upp vilka känslor ljuden framkallar hos besökaren. 

 

6. Den sjätte kategorin behandlar ljudens autencitet, det vill säga ljudens äkthet 

i förhållande till det de gestaltar. Finns det i utställningen en strävan efter att 

ljudet ska vara äkta eller är ljudet mera fritt skapat? Det finns även olika nivåer 

av autencitet i ljuden, ljuden kan vara autentiska var för sig men att de i sitt 

sammanhang inte är det. Diskussionen om autencitet på museer är omfattande 

och komplex. Uppsatsen ämnar inte utreda detta begrepp bara använda det i 

syfte att utröna om ljudens autencitet är av vikt eller inte och hur det påverkar 

utställningen när autentiska ljud används.8 

 

7. Den sjunde kategorin behandlar ljudens hörbarhet och ljudens tydlighet. 

Denna del visar hur tydliga ljuden är men även hur ljuden påverkar 

helhetsintrycket av utställningen. Här framkommer vilken effekt ljudet har på 

utställningens helhet och vilken effekt de olika sätten att använda ljud för med 

sig. Om ljudet till exempel ger ett helhetligt intryck av utställningen eller om 

ljudet gör att utställningen upplevs rörig. 

                                                 
7 Filmljudsbegreppet on/off används genomgående i uppsatsen. Begreppet gås igenom 
grundligt i teorikapitlet.  
8 Det kan vara användbart när man läser detta att ha Lene Floris och Annette Vasströms 
åsikter om autencitet i åtanke, de skriver om det i sin bok På Museum – Historieformidling. 
Autencitetsdiskussionen på museer handlar om äkthet, framställande och föreställande. Äkthet 
i förhållande till vad? Är ett autentiskt föremål som sätts i en glasmonter med en kortfattad text 
till mer autentiskt än till exempel en miljö som är uppbyggd av nytt material men som gestaltar 
en 30-talsmiljö? 
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TEORI 

I teoridelen presenteras tre olika forskningsinriktningar, filmljudsforskning, 

musikforskning och soundscapeforskning. Inriktningarna används för att för 

att synliggöra hur ljudet kan fungera i ett utställningssammanhang med deras 

olika sätt att se på ljud. Alla tre delarna behandlar ljud i andra kontexter än 

utställning, det kommer genomgående att presenteras paralleller för hur dessa 

olika sätt kan tillämpas på utställningsljud.  

FILMLJUDSFORSKNING  

Denna del kommer att beskriva hur filmljudsforskningen fungerar samt vilka 

analytiska begrepp som används. Avsnittet delas in i två delar, den första delen 

tar upp filmljudens funktion där olika filmforskares syn på hur ljudet fungerar i 

film presenteras. Den andra delen tar upp olika begrepp och 

kategoriseringssystem som används inom filmljudsforskningen. De olika 

forskarnas tankar presenteras och jämförs sedan med hur deras sätta att se på 

ljud skulle fungera i utställningsmediet. 

Filmljudets funktion 

Den visuellt inarbetade människan: 

“Our primary information about layout of our surroundings comes 

from sight, and some in ordinary life sound is often simply a 

background for our visual attention. Similarly, we speak of 

”watching” a film of being movie ”viewers” or ”spectators” – all 

terms which suggest that the sound track is a secondary factor. We 

are strongly inclined to think of sound as simply an accompaniment 

to the real basis of cinema, the moving images.”9 

Filmteoretikerna Bordwell & Thompson säger att även om fokus i film inte 

ligger på ljudet är det ett faktum att ljudet är av stor vikt. Ljudet sätter en 

speciell stil, den visuella uppmärksamheten ackompanjeras av en audiell. Ljudet 

formar aktivt hur tittaren mottar och tolkar bilderna. Ljudet dirigerar 

uppmärksamheten till en viss del i bilden. Ett osett objekt kan gestaltas med 

hjälp av ljud, ofta i skräckfilmer men även i andra filmer. Tystnaden i en film är 
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också i förhållande till detta ett medvetet användningssätt. Bordwell & 

Thompson tar här upp ett exempel på en undersökning där de ljudsatt en 

filmslinga på tre olika sätt och sedan bett åskådarna att beskriva vad filmen 

handlade om. Försökspersonerna har i de tre exemplen uppfattat filmklippen 

helt olika beroende på viket ljudspår de fått höra till dem.10 Bordwell & 

Thompson poängterar hur viktigt ljudet är. Om detta tänkande appliceras på 

utställningssammanhang visar det att ljudet styr det visuella, men det kan även 

peka på saker som inte finns med visuellt i utställningen. Alltså fungerar inte 

ljudet bara som förstärkare av de synliga föremålen vilka förekommer i 

utställningen, ljuden kan även definiera saker som inte förekommer fysiskt i 

utställningen. Ljuden kan förmedla en stil och/eller guida den visuella 

uppmärksamheten. Medveten tystnad kan även användas i ett auditivt 

berättande i en utställning, kanske för att sedan poängtera ljud eller delar av 

ljudet som kommer senare eller ett berättande. 

 

Filmforskaren Birger Langkjær skriver även han om ljudets olika 

användningsområden i film. Han menar att när ljuden leder kamerans 

uppmärksamhet blir de en aktiv del i människans interaktionsfält, det vill säga 

indraget i handlingsfält för interaktion mellan människa och objekt där ljuden 

fungerar som förmedlare. Ljuden dirigerar uppmärksamheten och pekar på 

något, detta kallas auditiv fokusering. Ljudet dramatiserar och iscensätter 

filmens objekt i ett handlingsrum, där ljuden gestaltar ett sammanhängande 

handlingsrum.11 Langkjær talar om ett handlingsrum i filmsammanhang, detta 

kan liknas vid det handlingsrum en utställning har. Ljuden leder besökarens 

uppmärksamhet och blir här på samma sätt en aktiv del i interaktionsfältet 

mellan människa och objekt. Ljuden kan ge en ökad förståelse för 

utställningens objekt och utställningens handling.  

 

Langkjær säger att vi identifierar ljud med hjälp av dess fysiska grund snarare 

än dess ljudliga karaktär. Vi beskriver inte vanligtvis hur ett ljud låter utan vi 

beskriver det fysiska skeendet i vilket ljudet uppstår, till exempel, ljudet av en bil 

                                                                                                                            
9 Bordwell & Thompson, Film Art an introduktion, sixth edition, McGraw-Hill, New York 2001, 
s. 291. 
10 Bordwell & Thompson, s. 291-293. 
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eller jag hörde henne komma gående. Vi är vana att beskriva ljudet på detta sätt.12 

Vad har detta för betydelse i utställningar? Langkjær skriver om att vi är inlärda 

med att beskriva ljudets fysiska skeende istället för att beskriva hur ljuden 

faktiskt låter. Om vi beskriver ljudets fysiska skeende borde det innebära att vi 

refererar till ljudets fysiska skeende när vi hör ett ljud. Om ljudet inte har 

någon fysisk representation i utställningen, eller filmen, bör den som hör ljudet 

av till exempel steg även härleda ljudet till just detta. Denna tankegång 

förutsätter att personen som hör ljudet härleder det till just det ljudet ska 

föreställa. 

 

Ljudmiljön och ljudeffekterna i en film, främst ljudmiljön, fungerar som 

sammanhållare av klipp. Om till exempel ett ljud av någon som rör om i en 

tekopp ligger på när olika klipp visas från ett samtal får tittaren en upplevelse 

av att samtalet sker i samma tidsrymd.13 Om denna typ av ljud fungerar som 

sammanhållare av klipp i film kan det översättas till att fungera som 

sammanhållare av olika delar av utställningen i utställningssammanhang. Ljudet 

ger de olika delarna i utställningen en helhet. Kanske utställningens olika delar 

kan ses som klipp i en scen där ljudet gör att scenen hålls samman. 

 

Filmljudet styr även tittarens uppfattning om tid som passerar i filmen. Om en 

människa i filmen går ut från ett hotellrum och i nästa scen syns samma 

människa köra i väg i en bil, så tror inte tittaren att bilen stod parkerad i 

hotellets korridor utan tittaren förutsätter att det gått en stund emellan att 

personen lämnade rummet tills personen kör i väg i bilen. Detta styrs till 

exempel med musik.14 Detta blir svårt att tillämpa i utställningssammanhang då 

utställningar inte i samma bemärkelse som film kan sägas ha ett linjärt 

berättande. Det är dock möjligt att påstå att ljudet påverkar tiden besökaren 

upplever att denne tillbringar på utställningen. Om ljud finns i utställningen 

kanske det är lättare att leva sig in i den och den yttre världen i vilken tiden 

existerar kanske lättare glöms bort. 

 

                                                                                                                            
11 Birger Langkjær, Filmlyd & Filmmusik, Fra klassisk til moderne film, Museum Tusculanums 
forlag, Köpenhamns universitet 1997, s. 90. 
12 Langkjær, s. 16-17. 
13 Bordwell & Thompson, s. 298. 
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Frånvaron av ljudet i film är av stor vikt skriver Langkjær. Ett exempel är 2001: 

A Space Odyssey där astronauten svävar ut i ett alldeles tyst universum. Ett helt 

ljudlöst parti i filmen som ger känslan av något overkligt och ogreppbart.15 

Frånvaron av ljudet i en utställning blir däremot inte lika påtagligt som det är i 

film. I utställningsmediet är besökaren inte lika van vid ljud som tittaren är vid 

ljud i film. En utställningslokal blir inte heller lika påtagligt tyst som en tyst 

scen i en film blir. Det kan även vara för att en utställningslokal inte blir lika 

påtagligt tyst eftersom människor rör sig i lokalen och det därigenom 

uppkommer ljud. 

 

Bordwell och Thompson skriver att i filmens värld guidar ljudet tittarens 

uppmärksamhet. Ljudet förstärker det som är viktigt i bilden. Dialogen får den 

maximala klarheten den behöver för att tittaren ska uppfatta den. Viktiga 

repliker behöver aldrig konkurrera med bakgrundsmusik eller ljudeffekter. 

Ljudeffekter eller miljöljud ses ofta som mindre viktiga i filmen men om de 

inte fanns där så skulle tystnaden vara störande.16 I utställningar kan även ljudet 

guida besökarens uppmärksamhet. Ljudet kan styra hur besökaren rör sig i 

lokalen. Som producent är det viktigt att tänka på vilka delar av utställningen 

som framkommer audiellt och hur besökaren påverkas av dem. 

 

Bilden förhåller sig till ljudet så som det yttre till det inre, det rationella till det 

emotionella, det manliga till det kvinnliga, säger Langkjær. Musiken pekar på 

det som i bilden är osynligt.17 Visst kan det vara så att musiken understryker 

känslorna i scenen men det kan vara förhastat att påstå att det bara är musiken 

som gör det. Här dras en parallell till dogmafilm18. Dessa åstadkommer känsliga 

scener med bara dialog och pauser, så det är inte bara musikens förtjänst att en 

stämning skapas. Musiken i film är inte bara där för att fylla ut, utan för att 

skapa upplevelser och känslor hos betraktaren. På samma sätt som ljud skapar 

upplevelser och känslor i det verkliga livet men det går också att åstadkomma 

utan musik som det görs i till exempel dogmafilm. 

                                                                                                                            
14 Langkjær, s. 20. 
15 Langkjær, s. 22-23. 
16 Bordwell & Thompson, s. 296. 
17 Langkjær, s. 26. 
18 Regler för dogma, se punkt nr 2, http://www.dogme95.dk/menu/menuset.htm, 2003-01-28 
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Ljudets kategorier 

Det ljud som finns i film är en mycket förenklad och stiliserad ljudbild av den 

som normalt sett finns i vår omgivning. Detta upptäcks vid försök att spela in 

tystnad, det obetydliga bakgrundsljudet blir helt plötsligt framträdande. Därför 

används denna stiliserade ljudbild vid filmproduktion. Filmljudet används ofta 

på ett orealistiskt sätt för att få tittaren att vara uppmärksam på rätt ställe i 

bilden, auditiv fokusering. Det kan vara användbart att tänka på ljudspåret i 

film inte som diskreta ljudpartier utan som en pågående ström av auditiv 

information, där varje litet ljud har sin speciella plats i ett specifikt mönster. 

Detta mönster länkar händelser i tiden till bilderna vid ett givet tillfälle.19 Det 

kan även vara viktigt att se ljudspåret i en utställning som en pågående ström 

av auditiv information. Om det är viktigt att göra det eller inte beror på hur 

utställningens ljud är gjort, vilken kvalité det har. Är ljudet väl genomarbetat 

och gjort specifikt till utställningen i fråga går det att även i utställningar se 

ljudspåret som förenklat och stiliserat. Är ljudet däremot en upptagning med 

brus och skräpljud som är autentiska, kan inte detta sätt att se på ljud tillämpas 

i utställningsljudssammanhang. 

 

Ljudens trovärdighet är uteslutande en fråga om förväntningar. Trovärdigheten 

innefattar konventionella antaganden om orsaker och inte vetskapen om 

äktheten i ljuden, det vill säga var filmskaparen rent faktiskt skaffade ljuden. 

Det finns ett formellt kategoriseringssystem där ljuden definieras efter status i 

förhållande till bilden/filmhandlingen (diegetisk/icke-diegetisk), deras typ (tal, 

musik och miljöljud eller ljudeffekter) samt dess materiella kvalité (styrka, 

tonhöjd och klangfärg). Ljuden bedöms och sedan studeras de specifika 

funktioner i berättandet som ljudet har.20  

 

I det kategoriseringssystem som definierar ljudens typ anas en språkförbistring. 

Gruppen som på engelska kalls speech, music and noise (på engelska även kallade 

för sound effects) är hos Langkjær (danska) översatt till tal, musik och støj.21 

Författarens tolkning och översättning till svenska är att den grupp som kallas 

                                                 
19 Bordwell & Thompson, s. 296f. 
20 Langkjær, s. 29. 
21 Bordwell & Thompson, s.  295. 
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støj på danska och noise (sound effects) på engelska skulle på svenska kallas 

effektljud. Under gruppen effektljud är författarens tolkning att allt som inte är 

tal och musik döljer sig. Denna ljudgrupp skulle kunna delas in i två delar, 

ljudeffekter och miljöljud. Med denna indelning skulle gruppen av ljud bli mera 

nyanserad. Miljöljud skulle då till exempel vara ljudet av ett regn som ligger i 

bakgrunden, ljudeffekter skulle då vara allt som inte är miljörelaterat så som till 

exempel ett pistolskott. 

 

De tre kategorierna tal, musik och miljöljud (effektljud) kan i sin tur vara 

diegetiska eller ej. Det som talas kan vara diegetiskt och icke-diegetiskt. En 

överliggande beträttarröst – icke-diegetisk och det som talas i filmhandlingen –

diegetiskt. Det är samma med musik, det kan också vara både diegetiskt och 

icke-diegetiskt. Musik som spelas av en orkester i filmen eller en radio som 

sätts på – diegetisk, en överliggande musik som inte har en ljudkälla i filmens 

handlingsrum – icke-diegetisk. Den tredje kategorin, effektljud och miljöljud 

beskriver Langkjær som om den inte vore av så stor vikt. Denna grupp kan 

innebära en bil som startar i bakgrunden, fotsteg som hörs eller ett pistolskott 

som avfyras. Dessa typer av ljud kan bara vara diegetiska. Ljudet finns med i 

filmhandlingen då är det alltid diegetiskt. Ett miljöljud kan inte vara icke-

diegetiskt i film då det alltid utspelar sig i handlingen och även är direkt 

sammanfogat till den. Även en ljudeffekt fungerar på detta sätt eftersom dessa 

typer av ljud alltid ska föreställa att de finns med i filmens handlingsrum.22 

 

Diegetisk innebär här ljud som aktivt verkar i handlingen. Om någon till 

exempel sätter på en bilradio är ljudet diegetiskt (det finns med i handlingen) 

medan om musiken bara börjar att spela när någon sitter i bilen och kör (utan 

att det ska föreställa en bilradio) är ljudet icke-diegetiskt. 23 På samma sätt 

används detta tänkande i uppsatsen på utställningsljuden. Om det är ett ljud 

som tillhör något i utställningens handlingsrum, om ljudet hör till ett eller flera 

föremål i rummet ses det som diegetiskt. Om ljudet inte hör till fysiska föremål 

i rummet ses det som icke-diegetiskt.  

 

                                                 
22 Langkjær, s. 29. 
23 Langkjær, s. 29. 
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Om ljudkällan syns i bild är ljudet on och om den inte syns i bild är den off 

Om en bild från en restaurang visas i en film och två människor syns i bild och 

i bakgrunden syns en orkester vars musik man hör så innebär det att ljudet är 

on. Om det i samma scen men i ett annat klipp visas en bild med människorna 

vid bordet fast orkestern syns nu inte i bild så innebär det att ljudkällan är off. I 

båda dessa fall är ljudet diegetiskt. 24 I utställningsmediet fungerar det på 

ungefär samma sätt. Anta att utställningsföremålet är en sitar utan strängar. 

Från två högtalare hörs en sitar spela. Är ljudet då on eller off, diegetiskt eller 

icke-diegetiskt? Eftersom sitaren inte har några strängar och det inte finns 

någon människa som spelar på den så kan det diskuteras hur just detta exempel 

skulle klassificeras. Dock är utställningar oftast statiska, det finns ingen där 

som kan frambringa ljuden kan sitaren då låta? Jo, det är sitaren som låter. 

Ljudet är on och diegetiskt. Sitaren finns i bild och den låter eller utställningen 

ger en bild av att sitaren låter. On/off i utställningar fungerar så att om 

föremålet, vilket ges en bild av att det låter, finns representerat fysiskt så är 

ljudet on och om föremålet inte finns representerat är ljudet off. Diegesen i 

utställningsrummet handlar om huruvida föremålen kan låta eller ej. Om en 

jämförelse görs mellan till exempel en stol och en sitar så är ett sitarljud till en 

sitar diegetiskt medan ett ljud som är satt till en stol förmodligen inte är det 

eftersom stolar inte brukar låta. En stol kan inte låta och allt ljud som läggs till 

en sådan skulle vara icke-diegetiskt. Låt oss säga att stolen är av viktoriansk typ 

och den är ljudsatt med tidsenlig musik så är ljudet fortfarande icke-diegetiskt 

eftersom det inte är ljudet av stolen som hörs i rummet. Om stolen däremot är 

ljudsatt med ett typiskt stolljud, säg att det låter som stolen dras mot ett golv, 

för en stol kan uppbringa ljud, inte ensam men på samma sätt som sitaren, då 

skulle ljudet vara diegetiskt. 

 

Langskjaer skriver att icke-diegetiska ljud aldrig blir visualiserade och 

definierade via blicken. Han menar alltså att de aldrig finns med i bild, ett 

exempel han kan mena icke-diegetisk musik.25 Det finns dock en annan poäng i 

detta. Ljuden kanske aldrig blir visualiserade men det faktum att de finns med i 

handlingen definierar dem. Om till exempel ett ljud som är icke-diegetiskt och 

                                                 
24 Langkjær, s. 29. 
25 Langkjær, s. 32. 
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ska gestalta en känsla så är det stämningen i bilden och filmen som definierar 

ljudet. Samtidigt definierar ljudet stämningen, de bistår varandra. Detta är 

beroende på situation i filmen. Här dras ytterligare paralleller till dogmafilmen. 

I dogmafilmen används inte något pålagt filmljud utan bara det befintliga ljudet 

som finns på inspelningsplatsen. Detta ger en större verklighetskänsla än om 

det finns pålagt ljud och musik till filmen. Så, är det nödvändigt att använda 

icke-diegetiskt ljud i film? Framträder inte handlingen ändå? Visst finns det hög 

närvaro i dogma-filmer men det är väl också det genren strävar efter. 

Upplevelsen av dogmafilmerna förstärks av att det finns så stor närvaro i dem 

och på grund av att de drar ut på tystnader i stället för att fylla dem med musik. 

Detta kanske dock bara fungerar på en publik med stor filmvana. Samtidigt 

fungerar musik i film på det sätt som Langkjær beskriver i sina teorier. Dock 

kan inte bortses från dogmagenren, kanske ljudet kan fungera på båda sätt och 

frågan är nu lite mera komplex än tidigare med utvecklingen av dogmafilmen 

som genre. 

MUSIKFORSKNING 

Denna del diskuterar sociala koder och hur de fungerar när det gäller musik 

och tolkning av den, för att sedan föra in diskussionen på ett 

utställningstänkande och hur kodningen kan fungera där. 

Sociala koder 

”Polysemic” (polysemik), betyder att ljud kan tolkas på olika sätt av individer 

från samma kultur och tid. Inom musik är ljud polysemiskt på ett lingvistiskt 

plan, olika uppsättningar musik som kan få individen att tänka på olika saker. 

Om människor inom samma kultur reagerar likartat på samma 

musikuppsättning anses den inte vara polysemisk. Dock hävdar lingvister gärna 

att musik är polysemisk för att musikaliska kategorier inte sammanfaller med 

ord. Musikforskaren Philip Tagg vänder sig mot detta tänkande, han säger att 

ord också har många olika betydelser. Tagg tar upp ordet ”stol” och säger att 

det ordet kan tolkas på olika sätt och att han tycker att ord kan vara minst lika 

känsliga för kontextuella sammanhang som lingvistikerna hävdar att musik är.26 

 

                                                 
26 Tagg, s. 8. 
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Tagg menar att det saknas forskning som kombinerar musik och samhälle, ett 

vetenskapligt samband mellan musiker, musikforskare och sociologer. Båda 

sidor saknar förmåga att knyta ihop musik som sociala ljud med samhället i 

vilket det existerar, vilket som influerar och vilket som influeras. Musik måste, 

menar Tagg vidare, kunna studeras utifrån ett användarperspektiv utan att den 

som gör det behöver vara musikvetare. Tagg förespråkar mikrostudier framför 

makrostudier. Han menar att om mindre grupper av lyssnare inte fanns skulle 

det inte heller finnas en större social kontext. Detta är helt uppenbart ett 

semiotiskt problem, menar Tagg. Han ställer sig frågan hur musik kan studeras 

semiotiskt utan att forskaren känner till musiktekniska termer?27 

 

Sociokulturella grunder kan göra att musikaliska meddelanden inte når 

mottagaren. För att kunna styra en upplevelse måste producenten i musikaliska 

sammanhang vara medveten om vilken målgrupp musiken riktar sig till för att 

kunna nå sitt mål med den eller för att den ska kunna nå sin publik.28 I 

utställningssammanhang kan det också vara svårt att nå ut med ett budskap till 

besökaren. Det kan göras många olika tolkningar av en och samma utställning 

och det kan vara komplicerat att nå fram med ett budskap. Detta är baserat på 

forskning som är gjord kring musik, men det appliceras på ett 

utställningstänkande och på det sätt ljud används i utställningssammanhang. 

När musik används i utställningar är det lättare att applicera detta tankesätt. 

Dock kan även ljud användas som inte är musik, det kan jämföras med den 

symboliska betydelse ljud har vilket beskrivs i sounscapeavsnittet. Att audiella 

meddelanden inte når fram i ett utställningssammanhang kan ha att göra med 

brister i den sociala kodningen. I utställningsmediet kan det även bero på 

omkringliggande faktorer. Eftersom utställningar sällan bara är audiella, de har 

även ett visuellt språk, utgör detta ett annat sätt att nå besökaren än det som 

gäller inom musiken. Här kanske jämförelsen kan göras med texten som ofta 

finns till musik och utställningens visuella delar som förstärker ljudet eller 

ljudet som förstärker utställningens visuella delar. 

 

                                                 
27 Tagg, s. 2-3. 
28 Tagg, s. 10. 
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Tagg tar angående musikaliska meddelanden upp ett exempel på en tv-serie 

och musiksättning till den. Han skriver att det är viktigt att veta vilken 

målgrupp tv-serien har för att kunna göra en korrekt musiksättning.29 Nedan 

lyfts fram hur det skulle fungera i utställningsmediet. Det är viktigt att en 

medvetenhet finns om detta i utställningssammanhang. Om producenten till en 

utställning till exempel vill uppnå en känsla av nostalgi hos en svensk publik i 

60-årsåldern fungerar det inte använda sig av ungersk folkmusik för att skapa 

den känslan. Om producenten använde sig av ungersk folkmusik skulle 

utställningsbesökaren inte nå den nostalgiska känsla producenten eftersträvade. 

För att nå känslan som eftersträvas skulle till exempel tidig rockmusik kunna 

användas. För att kunna framkalla en bestämd känsla hos en bestämd 

målgrupp måste den som producerar inneha kunskap om gruppen. 

Tolkningsproblem uppstår när sändare och mottagare inte delar samma 

kodkompetens. 

 

Kodningen är direkt beroende av de sociokulturella normerna och om de 

förändras definieras och omvärderas symbolspråket i ljuden. Uppsättningen av 

symboler och sociokulturella normer påverkar varandra så att det hela tiden 

bildas nya betydelser och symboler. De sociala normerna och symbolerna är i 

ständig förändring. Det är svårt att styra en tolkning då sändare och mottagare 

inte delar exakt samma kodsystem, normer eller idéer.30 

SOUNDSCAPE 

Avsnittet som handlar om Soundscape delas in i tre underrubriker. Först 

beskrivs ljudobjektet och Soundscape och vad Soundscapeforskaren R. Murry 

Schafer menar med det. Vidare behandlas hur Schafer indelar ljuden i olika 

klasser. Delen avslutas med att diskutera ljudets symboliska betydelse enligt 

Schafer.  

Ljudlandskap och ljudobjektet 

Ett Soundscape är ett ljudlandskap. Varje stad har sitt eget ljudlandskap, varje 

rum har sitt. Ljudlandskapet är det som finns omkring oss överallt och det 

skapas av allt som finns i det. Ljudlandskapet kan brytas ner i beståndsdelar där 

                                                 
29 Tagg, s. 11. 
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den minsta delen, enstaka ljud som kan brytas ut, inom soundscapeforskningen 

kallas för the soundobject. I varje ljudlandskap finns det en mängd olika 

ljudobjekt. Ljudlandskapen kan sedan brytas ned i sina minsta beståndsdelar 

och där hittas de olika ljudobjekten.31 På det sätt varje rum har sitt ljudlandskap 

har också varje utställning sitt ljudlandskap, även om utställningen inte är 

ljudsatt så har den ett ljudlandskap. 

Klassif ikation 

Schafer för en diskussion om varför ljud ska klassificeras. Ljud kan definieras i 

förhållande till dess fysiska karaktär –akustik, eller på det sätt de blir mottagna 

– psykoakustik, till dess funktion, betydelse och mening – semiotik, semantik, 

eller efter dess emotionella kvalliter – estetik. Det finns begränsningar med 

isolerade studier. Schafer menar att om studien begränsas till enbart ett av 

dessa fält upphör dynamiken och betydelsen i ljudet att synas.32 Schafer 

förespråkar att så breda studier som möjligt utförs, studier som tar hänsyn till 

alla dessa ovanstående faktorer. Detta tänkande har funnits med under 

utvecklingen av den analysmodell som gjorts till uppsatsen. De sju olika 

kategorierna som finns i modellen har förankring i Schafers sätt att se på 

ljudstudier. Analysmodellen presenteras i nästa kapitel. 

 

Miljöljud producerade av kända objekt katalogiseras med referensaspekt 

(referential aspect). Referensaspekt innebär att ljuden har en symbolisk 

betydelse, de pekar på något i symbolisk mening. Schafer skriver att ljudet inte 

har någon objektiv mening därför att individen har en specifik kulturell attityd 

mot subjektet. Med detta menas att ljudet tolkas av en individ och kanaliseras 

genom den och betyder någonting först när individen uppfattar det, därför har 

ljudet ingen objektiv mening, utan bara en subjektiv.33  

 

Schafer hävdar att det är svårt att samla information rörande historiska 

ljudlandskap. Det enda sättet att samla information om dem är att fråga de som 

                                                                                                                            
30 Tagg, s. 13. 
31 R. Murray Schafer, The Soundscape – Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Inner 

Traditions International, Limited, USA 1994, s 129. 
32 Schafer, s. 133. 
33 Schafer, s. 137. 
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upplevt dem. 34 Detta kan innebära problem i utställningsmediet om det är ett 

historiskt ljudlandskap som eftersträvas därför att det individer minns av ett 

ljudlandskap är subjektivt. Om däremot ett stiliserat ljudlandskap eftersträvas 

till en utställning uppstår i princip samma problem. Problemen utgör dock inte 

samma hinder eftersom man har mer frihet att välja ljud och gestalta efter eget 

tycke när ett sådant ljud används. Ett sådant ljud gör heller inga anspråk på att 

vara autentiskt. 

 

Schafer beskriver i boken en undersökning som gjorts på olika grupper i 

världen. I undersökningen får de som undersöks höra olika ljud och säga om 

de tycker att ljuden är behagliga eller obehagliga. De slutsatser som dras är att 

reaktionerna skiljer sig inte mycket mellan kulturerna och även inte heller 

mellan individerna. Reaktionerna inom gruppen stämmer ganska bra överens 

med de övriga grupperna, vissa ljud är subjektiva men i det stora hela verkar 

det kulturellt sett stämma bra överens. Resultaten skiljer sig heller inte så 

mycket mellan de olika områden som undersöks vilket inte är så konstigt med 

tanke på att det bara är västerländska kulturer som undersöks.35 Vissa 

gemensamma drag finns i undersökningen till exempel nämns ”naglar mot en 

svart tavla” vilket alla deltagare undersökningen nämner som en ljudfobi. Det 

är svårt att förklara varför det är så eftersom det inte förknippas med 

obehagliga upplevelser. Soundscapeforskningen förklarar inte varför folk i 

olika kulturer i undersökningen ryser när de hör naglar dras mot en svart 

tavla.36 

 

I boken beskriver Schafer många ljudkategorier. Det är en slags ljudkatalog där 

den sista sektionen i den beskriver om den person som samlat in ljuden visar 

särskild attityd mot ljudet som beskrivs. Uppfattade han det som signal, buller, 

smärtsamt eller njutningsbart.37  

 

Ljudet av trampande fötter tas i boken upp som ett exempel på hur olika 

beskrivningar av samma ljud kan ge olika betydelser till ljudet och på vilket sätt 

                                                 
34 Schafer, s. 137. 
35 Schafer, s. 147. 
36 Schafer, s. 148. 
37 Schafer, s. 144. 
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det uppfattas.38 Ljudet beskrivs som ett polysemiskt ljud, och Schafer tar upp 

att ljud uppfattas olika beroende på hur de låter. Om ljudet beskrivs med ord 

refererar den som hör ordet till hur den uppfattar ljudet, den uppfattningen 

kan skilja sig mellan individer. I ett utställningssammanhang kan man tänka på 

att även ljud som hörs kan uppfattas olika. Uppfattningen av ljudet beror på 

ljudminnen och vilken uppfattning individen har om ljudet. Undersökningen, 

vilken nämns ovan, pekar på att i ljud i stort uppfattas lika inom samma kultur 

och samma tid. Undersökningen visar dock att det ofta finns en liten skillnad 

mellan olika individer i samma kultur och tid. När man väljer ljud till en 

utställning kan man således inte vara säker på hur alla olika individer som 

besöker utställningen ska tolka ljudet, även om man tillhör samma kultur som 

de besökande.  

 

Genom att notera tid och plats i den tid ljudet beskrivs (i till exempel litteratur) 

är det möjligt att spåra förändringar i historien och stora förändringar i 

ljudlandskapet. Schafer konstaterar till exempel att ingen opponerade sig mot 

förändringen i ljudlandskapet förrän 100 år efter den industriella revolutionen, i 

alla fall inte i litteraturen. Till exempel tar Schafer upp att bland 1800-

talsförfattarna refererade 48% till naturljud medan den siffran under 1900-talet 

sjönk till 20%. Denna trend återfinns dock inte i norra Amerika, han drar då 

slutsatsen att Nordamerikanaren levde närmre naturen än vad européen 

vanligtvis gjorde. 39 Detta kan dock ifrågasättas. Ett medelsnitt för Europa är 

svårt att ge eftersom det här finns så många olika länder och kulturer. En 

författare i norra Norge kanske ofta refererar till naturljud men han kanske inte 

får sina böcker utgivna. Detta har i vissa fall med trender att göra och de 

böcker som prioriteras nu har fokus på större städer och relationer och 

upplevelser i dem.  

 

Att klassificera ljud efter deras estetiska kvalitéer är den svåraste av alla 

klassifikationer. Ljud påverkar individer olika och ett enstaka ljud kommer ofta 

att stimulera ett brett urval av reaktioner så att forskaren ofta blir vilseledd. 

Undersökningarna kan på det sättet bli för subjektiva för att kunna ge 

                                                 
38 Schafer, s. 144. 
39 Schafer, s. 145. 
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meningsfulla resultat. Schafer betonar hur svårt det är att klassificera ljud och 

forska i dem eftersom ljud är väldigt subjektiva.40 

 

Schafer skriver om ljuds olika betydelser. Ett brandalarm kan till exempel 

uppfattas som en övning om den som hör det bara tidigare upplevt övningar. 

Den som hör det får inte alls brått att komma ut ur byggnaden medan 

varningssignalen egentligen betyder: Det brinner, skynda ut!”.41 

 

När ljudet tas ur sin kontext förlorar det lätt sin identitet. Schafer tar upp ett 

exempel med en kaffebryggare, de som lyssnade på den i undersökningen 

tyckte att det var ett obehagligt ljud men när de fick veta vad det var ändrade 

sin attityd mot ljudet. 42 Detta är viktigt att tänka på i utställningssammanhang. 

Det kanske inte är ljudet av en kaffebryggare som låter mest kaffebryggarlikt 

utan det kanske krävs att ett ljud skapas som låter mer som en kaffebryggare än 

vad en kaffebryggare faktiskt gör. För att få kaffebryggarljudet att framgå kan 

ju ljudet även förstärkas med till exempel en doft. I utställningsmediet måste 

även rummets akustik tas i beaktning. 

 

Studien av kontrasterande musikstilar kan vara till hjälp för att indikera hur 

människor under olika tidsperioder eller i olika kulturer lyssnar olika.43 Detta 

blir tydligt i undersökningen som finns i boken, där de som undersöks har olika 

sätt att ta till sig ljud. Det är viktigt att vara medveten om det när ljud till 

exempel används i utställning. 

Symbolism 

Schafer skriver att ljuden kan betyda många olika saker men också att ljuden 

förändras över tiden. Nedan tas exempel upp med vatten, vind och klockor, 

vad de har betytt, vad de betyder och sedan diskuteras detta. Signs (tecken), 

signals (signaler) och symbols (symboler) är tre olika begrepp Schafer använder 

sig av när han beskriver ljud. Ett tecken har en fysisk realitet, av- och påknapp 

till exempel, en signal har ett ljud med specifik mening så som till exempel 

                                                 
40 Schafer, s. 146. 
41 Schafer, s. 149. 
42 Schafer, s. 150. 
43 Schafer, s. 155. 
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telefonsignal eller brandlarm. En symbol är något som har en rikare mening. 

Det är något som har en undermening, något som pekar på något annat än den 

uppenbara och direkta meningen.44 

 

Vatten som är det vår civilisation vilar på, som har funnits med ända sedan 

tidernas begynnelse har haft många olika betydelser.45 Vinden har också många 

olika betydelser, den ses som den inte är att lita på, andens andedräkt, skräck, 

den är i ständig förändring.46 

 

Klockornas användning har växlat i många olika. Nedan följer några exempel 

på hur klockor använts på olika sätt genom tiderna. 

Att driva bort spöken, andar, stormar 

Att varna för till exempel en influensa 

Att samla  till gudstjänst, djuren 

Att kalla till offer, kunder, attrahera män47 

 

Här framgår det att klockor har många olika betydelser och att de använts i 

många olika betydelser och sammanhang genom tiderna. I Europa på 

medeltiden var det vanligt att riddare hade små klockor i sin rustning, kvinnor 

hade det i sina gördlar. Det verkar vara genomgående så att klockor har 

använts till att påkalla uppmärksamhet.48 

 

I boken beskrivs att symboliken i ljuden är i ständig förändring. Vinden ersätts 

av luftkonditionering, vattnets ljud ersätts av ljudet av en fontän. Gamla ljud 

får nya betydelser. Ljudet av maskiner står för makt och framsteg, men är 

förmodligen i förändring när människan av i dag är mycket medveten om 

ljudmiljöer och ljudföroreningar. Ljudminnen är subjektiva för individen men 

de ligger också i vår kultur. Det finns i det samhälleliga en gemensam grund 

som styr hur individen uppfattar ljud. 49 

 

                                                 
44 Schafer, s. 169. 
45 Schafer, s. 170. 
46 Schafer, s. 171. 
47 Schafer, s. 173. 
48 Schafer, s. 173. 
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Minnesljud kan romantiseras med känslan subjektet själv har till dem, det 

han/hon förknippar med ljuden. Detta beror på i vilken situation individen 

upplevt dem. I The Soundscape refereras till en pensionär som talar om ljudspåret 

av sin stad, vilket han refererar till som ett tryggt ljud, förmodligen en 

nostalgisk upplevelse av sin hemstad. 50 Frågan är hur korrekt ett sådant 

ljudminne är? En nostalgisk upplevelse av något är att minnas det som var 

behagligt och inte det som var obehagligt, mannen i boken minns ljuden som 

var behagliga i hans hemstads ljudlandskap. Men ljud kan också förknippas 

med obehag. Kanske en stressande situation förknippas med ett speciellt ljud, 

en känsla av obehag. Det individer förknippar med sådana upplevelser kan vara 

ytterst subjektiva.  

                                                                                                                            
49 Schafer, s. 180. 
50 Schafer, s. 180. 
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ANALYSMODELL 

Här presenteras de olika kategorier vilka används för att synliggöra sättet ljudet 

används på i de utställningar som analyseras i nästa kapitel. Kategorierna är 

skapade med utgångspunkt i teorin och de används för att dela upp ljudet och 

synliggöra på vilket sätt ljuden används i de fyra utställningarna. 

Kategori 1, utställningen 

Vilken typ av utställning undersöks? 

- Information en utställning som förmedlar information om till 

exempel samhälleliga problem, rörelser eller händelser 

- Historisk en utställning som tar upp händelser ur det förflutna 

- Upplevelse en utställning som främst ge en upplevelse och/eller 

väcka intresse för något 

- Händelse en utställning som skildrar en specifik händelse, kan vara 

i samband med historiska utställningar men inget måste 

- Ödesskildring en utställning som skildrar ett eller flera människoöden 

- Fenomen en utställning som skildrar en specifik företeelse 

 

Kategori 2, typ av ljudkälla 

Vilka ljudkällor används i utställningarna? 

- Antal, totalt avser hur många olika ljud som finns i lokalen totalt, inte 

hur många olika högtalare det finns 

- Parabol avser ett skålformat föremål, som fungerar så att den styr 

ljudet i specifik riktning. Den hängs ofta i tak för att styra 

ljudet nedåt 

- Lurar hörlurar som besökaren får sätta på sig för att lyssna på 

ljudet, även andra ljudkällor som besökaren måste hålla 

örat in till för att höra ljuden i dem 

- Högtalare ljud som kommer direkt från en högtalare och inte är 

riktat på något speciellt sätt, utan går obehindrat ut i 

lokalen 

- Hur de aktiveras om de är konstanta eller om de aktiveras av något 
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Kategori 3, typ av ljud 

Vilken typ av ljud används i utställningarna? 

- Talade ljud ljudet förmedlar information via en röst som 

utställningsbesökaren kan urskilja 

- Musik ljudet innehåller någon form av musikaliskt instrument 

- Miljöljud ljudet förstärker omgivningen vilken utställningen 

gestaltar 

- Effektljud ljudet förstärker ett föremål, en rörelse, en känsla eller ett 

skeende 

 

Dessa typer av ljud kan sedan delas in i två grupper: 

- Diegetiskt ljudet tillhör utställningens föremål, det föremålen 

tillsammans berättar om gestaltas av ljudet, ljudet 

fungerar som förstärkare av till exempel ett eller flera 

föremål, utställningen ger en bild av att föremålen låter 

- Icke-diegetiskt ljudet hör till utställningens handlingsrum men ljudet är 

pålagt och gestaltar inte föremål som finns i lokalen utan 

mera handlingen i utställningen. Ljudet är inte satt till ett 

specifikt föremål, eller det föremålen tillsammans 

berättar om, utan har en symbolisk funktion som 

stämningsskapare och känsloförmedlare 

 

Vidare delas dessa även in i On och off – ljud 

- On om ljudet är on innebär det att ljudet finns fysiskt 

representerat av föremål i utställningen. Detta innebär 

inte att ett föremål som låter behöver finnas i rummet 

utan det räcker med att det finns en bild av föremålet för 

att det i utställningen ska klassas som on. 

- Off om ljudet är off innebär det att ljudet inte finns 

representerat fysiskt i utställningsrummet.  
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Kategori 4, gestaltning  

Vad gestaltar ljuden i utställningarna? 

- Föremål ett tåg, ljudet av ett tåg hörs 

- Känslor glad, ledsen 

- Händelser ett demonstrationståg 

- Människor människor som talar, eller andra människoljud 

- Djur  hund eller katt 

- Natur  regn, blåst 

 

Kategori 5, känsloförmedlar e 

Vilka känslor ger ljuden? 

- Glädje ljudet förmedlar en känsla av munterhet, man blir glad 

när man hör ljudet 

- Sorg  ljudet förmedlar en känsla av nedstämdhet 

- Vrede ljudet förmedlar en känsla av aggression, man upplever 

aggression när man hör ljudet 

- Rädsla man blir skrämd när man hör ljudet 

- Ro  man känner ett lugn när man hör ljudet 

- Oro  man känner sig stressad när man hör ljudet 

- Nostalgi ljudet påminner om något man känner igen och man 

upplever längtan när man hör det 

 

Kategori 6, autencitet 

Är ljuden autentiska eller ej? 

- Autencitet  

- Är ljuden korrekta i förhållande till föremålen eller historien? 

- Fritt skapade 

 

Kategori 7, Hörbarhet, tydlighet 

Vad betyder ljuden för utställningens ljudlandskap? 

- Klart ljuden gör att utställningen känns som en enhet 
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- Rörigt ljuden gör att utställningen verkar rörig och svår att 

förstå 

- Tar över ljuden tar över upplevelsen av utställningen så att det 

visuella kommer i andra hand eller att det bara är ett ljud 

som hörs 

- Försvinner ljudet är svårt att höra och överröstas av andra ljud i 

lokalen och försvinner i mängden om besökaren inte står 

helt nära. 
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UTSTÄLLNINGSSTUDIE 

I detta kapitel presenteras utställningarna, var och en för sig. 

Utställningslokalerna och innehållet i dem beskrivs först i korthet i den 

inledande delen för att ge en bild av utställningen och sedan diskuteras ljuden i 

utställningarna. Analysen inriktas därefter på ljuden och de olika delarna av 

dem och nästa kapitel kommer att behandla ljudens helhet i utställningen, 

vilket är den sista analyskategorin. Detta görs för att belysa de olika sätt ljuden 

använts i respektive utställningar och hur det påverkar den helhetliga 

upplevelsen av utställningen. I kapitlet kommer även hänvisningar att finnas till 

Cd-skivan, så att läsaren kan gå till det spår som beskrivs. Dessa hänvisningar 

kommer att ligga som fotnotsreferenserspår 1, på detta sätt. Hänvisningar till 

skivan finns i texterna men om du utan att det finns en hänvisning till skivan 

vill lyssna på ett spår så ser ordningen på skivan ut så här:  

 

 spår 1-10 är Idrottsliv 

 spår 11-20 är Schack och Makt 

 spår 21-25 är Vattnets Väg 

 spår 26-28 är Det Seglande Skeppet 

 

Det finns även en detaljerad förteckning över ljuden, se bilaga 1. 

VILKEN TYP AV UTSTÄLLNING 

Universeum, Vattnets Väg 

I studien av Universeum läggs vikten vid den första delen av utställningen då 

den är mest ljudsatt. När helheten på utställningen beskrivs menas helheten på 

den första delen. De delar som valts bort är den del med akvarier, i vilken det 

finns en medveten ljudsättning, och den tropiska delen, i vilken det inte finns 

någon ljudsättning men ljudmiljön liknar den som finns i den första delen, 

Vattnets Väg. Eftersom dessa delar inte är beroende av varandra ljudmässigt, på 

Vattnets Väg hörs till exempel inte något ljud från de andra delarna av 

utställningen, så behandlas bara en av dessa delar i uppsatsen. Nedan följer en 
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kort beskrivning av hur utställningslokalen ser ut och vilken miljö det är i 

utställningsrummet. 

 

Vattnets Väg är en upplevelseutställning, syftet med den är att bilda besökaren 

och skapa ett intresse av naturvetenskap. Det som möter besökaren först i 

utställningen är en mörk grottliknande tunnel. Efter tunneln finns ett stort 

rum, en typ av trädgård som innehåller dammar med fiskar och växter i. I detta 

rum följer besökaren en stig. Rummet har glastak och det är högt till tak, cirka 

10m. Vid stigen finns olika texter om djuren och naturen utplacerade. Bredvid 

dammarna finns information om fiskarna som finns i dem. Från 

stigen/rummet finns en trappa upp i lokalen. På det övre planet finns en 

lappkåta samt ett stenröse. Framför stenröset finns information om vargar, 

björnar och samer, även genom denna del leds besökaren av en stig och på 

motsatt sida av lappkåtan finns en trappa ner, tillbaka till det första rummet. 

 

Vasamuseet, Det Seglande Skeppet 

På Vasamuseet fanns det vid tiden för studien fem olika utställningar runt 

skeppet som innehöll ljud. Undersökningen inriktas på en utställning som heter 

Det Seglande Skeppet.  

 

Det Seglande Skeppet är en ödesskildring, händelse och historisk utställning. 

Utställningen har två rum. Det första besökaren ser i det första rummet är ett 

stenblock cirka 7x7x1 meter (1 meter på höjden), med djupa spår i som 

vågmönster, på denna finns det några olika små modeller av skepp. I taket på 

första rummet sitter en vit skärm som är belyst så att det ser ut som om det är 

moln som rör sig på en himmel. Till höger om stenblocket finns några föremål 

och några texter utställda och till vänster om stenblocket finns ett rum med 

texter och bilder på olika segelfartyg. I det vänstra rummet finns även ett stort 

stenblock, i samma material som det i rummet innan, som besökaren kan sitta 

på. Blocket är utformat i två olika avsatser, detta kan liknas vid en läktare.  

Sörmlands museum, Schack och Makt 

På Sörmlands museum fanns tre utställningar som innehöll ljud vid tillfället för 

besöket. Utställningen som tas upp här är den som innehöll flest ljud av de 
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utställningar som fanns på museet när undersökningen gjordes. Utställningen 

heter Schack och Makt och handlar om maktspel i 1300-talets Sverige. 

Utställningen finns i tornet på Nyköpings Hus och är en av museets 

basutställningar. 

 

Schack och makt är en historisk utställning med inslag av två ödesskildringar. 

Utställningen har fem rum. Utställningens första rum är uppdelat i två olika 

delar, en som handlar om människan och en som handlar om makten. I delen 

som handlar om människan visas två målade bilder på väggen, med människor 

som arbetar. Från väggen skjuter ett bord ut i lokalen. På bordet ligger en 

spade och det ser ut som ett åkerlandskap där med jord och gräs. I delen som 

handlar om makten står ett stort schackbräde snett lutat mot väggen och det 

står stora schackpjäser på sidan av det. I rum två finns det en modell över 

Nyköpings Hus. Framför modellen finns det knappar som besökaren kan 

trycka på, när detta gjorts följer en berättelse. Modellen handlar om Nyköpings 

gästabud på vilket en kung tillfångatog sina bröder. När en knapp trycks in 

tänds lampor som belyser det ställe i modellen som ljudet kommer att handla 

om, sedan hörs en kort berättelse. I rum tre finns tre träfigurer samt en 

ställning av metall som är placerad bakom en av träfigurerna. En av figurerna 

står vänd mot de andra med en bok i handen. I rum nummer fyra finns det en 

råtta, vilken består av en bit päls som sitter fast på väggen och en svans som 

ligger ut över golvet. Denna avdelning handlar om pesten och hur den spreds. 

I det sista rummet finns en annan modell av Nyköpings Hus. Denna avdelning 

handlar också om ett gästabud som hållits där, men i ett större perspektiv 

handlar det om maktspel. 

Arbetets museum, Idrottsl iv 

Vid besöket på Arbetets museum fanns en utställning som innehöll ljud. Det 

hade tidigare funnits flera utställningar som innehållit ljud på Arbetets 

museum. Utställningen som undersöks heter Idrottsliv – om kassören, tränaren och 

chauffören vilken är en utställning som handlar om olika ideella aktörer inom den 

svenska idrottsrörelsen. 

 

Utställningen skildrar främst ett fenomen, idrottsrörelsen, den ger information 

om hur idrottsrörelsen fungerar. Utställningen ger även en tillbakablick på 
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idrottens utveckling i Sverige. Idrottsliv är indelad i sju olika delar. Besökaren 

möts först av en löparmatta som ligger på golvet och leder in i utställningen. 

Längs med denna bana finns det först information om olika ideella aktörer 

inom idrotten, sedan höjdhoppsstationer där ribborna ligger på olika 

världsrekord genom tiderna. Vid sidan av banan finns det bilder på idrottsmän 

och det visas tre filmer. Nästa del är ett omklädningsrum med skåp, krokar, 

bänkar, träningskläder och sportflaskor. Denna del handlar om vad idrotten 

betyder för individen. Nästa del handlar om ledarskap på olika sätt. Här möts 

besökaren av bilder på de som talar samt ljud. Nästa del kan besökaren spela 

golf och titta på olika rekord som gjorts med spjut. I delen efter det möts 

besökaren av ett slags konferensrum där bordet är som en liten fotbollsplan. 

Nästa avdelning handlar om ledarskap och en film visas. Den sista delen är 

även den en film. Filmen visar olika personer som är aktiva på något sätt inom 

idrotten. Under utställningen kan besökaren följa en femkamp som finns 

utplacerad på olika ställen i lokalen. Den går ut på att besökarna ska försöka 

göra så bra resultat som möjligt och jämföra dem med varandra. 

HUR ANVÄNDS LJUDEN 

Vilken sor ts l judkälla? 

I Det Seglande Skeppet förmedlas ljudet via högtalare. Dessa är placerade på en 

vägg i utställningens andra rum och är fullt synliga. 

 

I Vattnets Väg förmedlas alla ljud via högtalare. Ingen av dessa högtalare är 

synliga. Åska hörs i tunneln när besökaren träder in i den, ljudet aktiveras när 

besökaren går in i tunneln. Ljudet av fåglar hörs i hela utställningsrummet och 

är ett konstant ljud. Ljudet av eld hörs inne i kåtan på det övre planet, ljudet av 

elden hörs även svagt utanför kåtan om utställningen inte har så många 

besökare, ljudet är konstant. Ljudet av en ylande varg hörs från stenröset som 

finns på det övre planet. Vargljudet verkar inte vara konstant, det startas 

förmodligen med sensorer när besökaren står framför stenröset. Det kan även 

förhålla sig så att ljudet av vargen är ett ljud med långa pauser så att det står på 

hela tiden men besökaren kanske inte hör det hela tiden.  
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Schack och makt innehåller fem ljudkällor. Dessa är alla högtalare. I första 

rummet finns det två olika ljudkällor. Dessa två förmedlas via högtalare som 

sitter placerade i två olika grupper, den ena koncentrerad till den högra delen 

av rummet och den andra koncentrerad till den vänstra delen av rummet. 

Dessa ljud är konstanta. I nästa rum finns det en ljudkälla. Ljudet aktiveras när 

besökaren trycker in knappar som finns framför modellen av Nyköpings Hus. 

Ljudet förmedlas via två högtalare som är placerade en på varje sida om 

modellen. Ljudet i nästa rum förmedlas via sex högtalare, dessa är placerade i 

olika höjder. Ljudet hörs bara om besökaren lägger örat in till dessa högtalare 

som är mycket små, kanske dessa kan ses mera som lurar eftersom ljudet som 

kommer ur dem inte hörs ut i lokalen. Det sista ljudet aktiveras via en 

rörelsedetektor som känner av när någon kommer in i rummet. Även detta ljud 

förmedlas via högtalare. 

 

De ljudkällor som finns i Idrottsliv är totalt nio. Av dessa används två paraboler, 

två lurar, fyra högtalare och ett parti med ljud som kommer ur rör. Det är sex 

olika ljudspår som kommer ur olika rör. De högtalare som finns hör samtliga 

till filmer. Nedan följer en beskrivning av varje ljudkälla separat för att det ska 

vara enklare att förstå vilka det talas om senare i kapitlet.  

 

Den första ljudkällan i utställningen kommer från en film som går i lokalen. 

Ljudet kommer från den högtalare som sitter längst fram på projektorn. 

Projektorn är riktad mot väggen vilken filmen projiceras mot, detta gör att 

ljudet nästan inte hörs alls, om ljudet ska höras behöver besökaren stå nära 

projektorn. 

 

Ljudkälla nummer två är även den en film. Ljudet kommer från den högtalare 

på TV-apparaten som filmen visas på. TV:n är inbyggd i en trälåda, detta gör 

att ljudet skärmas av en aning. Dock är denna avskärmning för liten för att det 

ska fungera som en bra avskärmning då ljudet blöder över hela utställningen. 

 

Ljud nummer tre är ytterligare ett filmljud, denna gång är det musik till en film 

som visar några som åker snowboard. Ljudet kommer från en parabol som 

hänger ner från taket. För att parabolen vilken ljudet kommer från inte ska 
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skymma den projektor filmen visas från är den placerad lite för högt för att ge 

en bra avskärmning av ljudet. Detta gör att även detta ljud blöder i lokalen. 

 

Nästa ljud får besökaren lyssna på i hörlurar. Ljudet består av fyra olika 

personer som talar om sport. Framför sig kan besökaren se texter vilka är korta 

citat av det som sägs i ljudspåret. Spår på Cd-skivan väljer besökaren själv, 

dessa står även numrerade på textskyltarna framför. 

 

Spår nummer fem är ett ljudspår med tal. Ljuden kommer ur rör som det står 

LYSSNA! på. Ljuden är sex stycken och de är satta till sex olika personer. På 

golvet bredvid röret finns stor bild på personen som talar. På bilden finns även 

en skylt med ett citat så att besökaren får en föraning om vad denne kommer 

att få höra i röret. Dessa ljud är inte valbara utan spelas upp i det rör de 

kommer från utan uppehåll. Ljudet hörs inte ut i lokalen, utan hörs bara när 

örat sätts intill röret. 

 

Ljud nummer sex är ett talat ljudspår. Ljudet spelas upp i ett rum med två 

white-boards på vilka det står skrivet vilka mål idrotten har. Ljuden avlyssnas i 

lurar och de är citat från människor inom idrottsrörelsen.  

 

Det sjunde ljudet är ett filmljud som kommer från högtalare på en tv. 

Filmljudet är inte avskärmat på något sätt vilket gör att ljudet hörs i hela 

lokalen. 

 

Ljud nummer åtta är ett ljud som kommer från en parabol i taket. Parabolen 

sitter på en höjd som gör att den fyller sin funktion, det vill säga att skärma av 

ljudet så det inte blöder över resten av utställningen. 

 

Det nionde och sista ljudet är ett filmljud. Projektorn vilken filmen visas från 

är den enda ljudkällan till detta ljud. Projektorn är placerad i taket vilket gör att 

ljudet är mycket svårt att uppfatta. Eller mycket högt, vid andra besöket 

överröstade den alla andra ljudkällor. Detta beror på hur nivåerna är ställda 

vilket i denna utställning tydligen kan variera. 
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Det gemensamma med tre av utställningarna, Det Seglande Skeppet, Vattnets Väg 

och Schack och makt, är att det i samtliga används endast högtalare. Detta gör att 

ljuden sprids obehindrat i lokalen. Detta påverkar helheten men utgör inte i 

dessa tre fall något problem. I dessa tre har hänsyn tagits till utställningens 

helhet. I Schack och makt hörs de första två ljudslingorna konstant och de hörs i 

hela utställningslokalen, de utgör dock inte något störningsmoment då ljudet är 

diskret. Även om det är konstant så är ljudet i sig så varierande så det aldrig blir 

enformigt att lyssna på. De ljud som aktiveras med sensorer kan vara aningen 

störande om utställningen har många besökare eftersom de då hörs i 

utställningens alla rum. I Det Seglande Skeppet är ljudet som finns i lokalen också 

konstant och det hörs i hela utställningen. Ljudet stör inte intrycket av 

utställningen, det snarare förstärker det. I Vattnets Väg förstärker de ljud som 

finns miljön som visas i lokalen och ljuden utgör inte heller något 

störningsmoment trots att det strömmar obehindrat ut i lokalen. I Idrottsliv blir 

det dock påfrestande att vistas i utställningslokalen en längre tid. Filmljuden 

och ljudet från den parabol som är lite för högt placerad, flödar obehindrat ut i 

lokalen och det blir på grund av att ljuden inte är riktade och är så många, svårt 

att avgöra vilket ljud som är viktigt i utställningen. Även när lurarna tas på och 

ljuden som finns där avlyssnas, hörs ljuden från filmerna genom lurarna och 

konkurrerar med de personer som talar där. 

Vilken typ av l jud? 

I Det Seglande Skeppet används ett miljöljud blandat med ett talat ljud. 

Miljöljudet består av vattenbrus och vinande vind. Rösterna i det talade 

ljudspåret ropar med olika tidsintervaller olika kommandon som har med 

segling att göra som till exempel: vinden är god, låt ankaret falla, en på stången ser 

efter land!, lassa focken om babord!, -Styrman, kasta lod!.spår 26-28  Miljöljudet, vinden 

och vattenbruset, ligger ständigt i bakgrunden under rösterna. Samtliga ljud i 

detta ljudspår är diegetiska, de hör direkt till Det Seglande Skeppet och dess miljö 

däremot är alla ljud off, människorna eller vinden finns inte fysiskt 

representerade i utställningen. 

 

I Vattnets Väg förekommer tre miljöljud, åskan spår 22, fåglarna spår 21 och vargen 
spår 25, som tillhör naturens handlingsrum, även eldljudet som finns i kåtan är ett 

miljöljud. Elden gestaltar kåtans miljö och ses därför som ett miljöljud.spår 23 
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Ljuden i Vattnets Väg är alla diegetiska, de tillhör alla naturen som gestaltas eller 

människornas handlingsrum. Alla ljud utom ett är även on då det förekommer 

bilder i utställningen på de djur som låter. Elden i kåtan är on och 

representeras av en konstgjort eld. Åskan i början av utställningen finns 

däremot inte representerad visuellt i utställningen och är därför off. 

 

I Schack och makt förekommer det i första rummet ett effektljud varvat med 

musik. Effektljudet består av röster i eko, amen, klockor, bön som läses av en 

samling människor i kyrka, nyckelrassel, ekande steg, halleluja sjunges med 

kyrkeko och barnröst, puls, munkkör och hästgnägg.Spår 12-15 Musiken i 

effektljudet utgörs av en dov basgång men även kören som förekommer i 

ljudet är en slags musik. Ljudet är ett effektljud därför att det finns där för att 

skapa en känsla och för att gestalta makt. Ljudet finns inte representerat fysiskt 

i utställningen och är därför off. Ljudet är även icke-diegetiskt för att det är 

ovanpålagt och inte i direkt mening hörande till utställningens handling, det 

finns inga föremål som är knutna till ljudet. Utställningen ger inte en bild av att 

det är föremålen i den som låter. Det andra ljudet som finns koncentrerat i 

rummets högra del är ett miljöljud. Ljudspåret utgörs av någon som gräver, 

fotsteg, vagnsljud, vatten som rinner, barnskratt, hugg med yxa, människa som 

arbetar med plog och häst, fåglarspår 16-18(i dessa ljud hörs även ljudet från 

modellen i rum 2). Dessa ljud är diegetiska och on, det vill säga att de finns 

representerade fysiskt i utställningen (on) och ljuden gestaltar de människor 

och deras arbete vilka finns illustrerade på bilderna omkring (diegetiskt). De tre 

talade ljuden som förekommer är två berättarröster, den första finns till 

Nyköpings Gästabudspår 19, det andra ljudet är en ed som svärs till kungen i 

Eriksgataspår 11 och det tredje är en berättarröst som finns till en annan modell av 

Nyköpings Hus.spår 20 Berättarrösten till Nyköpings Gästabud är ackompanjerad 

av miljöljud, vilket i detta fall utgörs av hästar. Berättarrösterna till de två 

modellerna är icke-diegetiska och off, det är ovanpåliggande berättarröster som 

inte finns representerade fysiskt, medan ljudet som gestaltar lagmannen är 

diegetiskt och on därför att det finns en träfigur som förmodligen ska föreställa 

lagmannen vilken är den som läser upp eden. 
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I Idrottsliv förekommer det nio ljud. Fem av dessa hör till filmer medan tre av 

dem är talade ljud som endast finns i sådana källor som inte hörs ut i lokalen, i 

detta fall lurar och rör och ett ljud som kommer ur en parabol. I lurarna 

aktiveras ljudet av besökaren, och besökaren kan själv välja vilket spår på Cd:n 

denne vill höra, i rören är ljudet konstant. I lurpar nummer ett (ljud nr 4) talar 

fyra olika personer om vad idrotten betyder för individen,spår 4 detta är 

diegetiskt och on, då personerna finns på bild och talar i egenskap av sig själva. 

I lurpar nummer två (ljud nr 6) talar två olika personer om idrottens mål och 

föreningarnas struktur,spår 7 detta är ett diegetiskt ljud eftersom dessa personer 

talar i egenskap av sig själva, ljudet är off eftersom personerna inte finns 

representerade i rummet. De talade ljud som kommer ur rörenspår 6 beskriver 

ledarskap på olika sätt, de är diegetiska och on, då det finns bilder på 

personerna som talar i samband med ljuden. Ett av ljudenspår 9 är ett miljöljud 

som kommer från en träning av något slag. Ljudet är diegetiskt då den delen av 

utställningen handlar om träning. Ljudet är däremot off eftersom det inte på 

något sätt finns fysiskt representerat.  

 

På det sätt ljudet använts i dessa fall kan sägas att när ljudet använts icke-

diegetiskt ger det sammantaget en ökad upplevelse av utställningen. 

Utställningen upplevs på ett annat sätt om en jämförelse görs till exempel 

mellan Schack och makt och Idrottsliv, vilka båda är mycket ljudliga utställningar. I 

Idrottsliv är alla ljud diegetiska och även konstanta, bortsett från ljuden som 

finns i lurarna, om kategorin rörande typ av ljudkälla tas i beaktning, vilken här 

är av betydelse. I Schack och makt är alla ljud utom ett (lagmannen) icke-

diegetiska, tre av ljuden är konstanta. I Idrottsliv uppfattas alla ljud tillsammans 

som röriga och det beror på att ljuden används som illustrationer till olika 

föremål i utställningen. Ljuden är direkt beroende av de föremål de är satta till, 

detta gäller främst filmerna. I Schack och makt är det konstanta ljudet däremot 

inte direkt beroende av de föremål det finns till, det är inget krav att besökaren 

ser föremålen eller befinner sig i rummet där ljudet spelas upp för att 

besökaren ska uppnå den stämning ljuden förmedlar. En av ljudslingorna i det 

första rummet relaterar inte heller till några specifika föremål i rummet. Den 

stora skillnaden i hur ljudet används i de olika fallen är uppenbar. Ljuden till 

filmerna är direkt beroende av dem och ljuden fungerar inte självständigt så det 
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besökaren hör är en oformlig ljudmatta som inte har någon relevans om inte 

bilderna, det vill säga i det här fallet filmerna samtidigt betraktas. Det konstanta 

ljudet i Schack och makt är däremot ett självständigt ljud som hörs i hela 

utställningen utan att det blir förvirrande. Ljudet är konstant och varierande, 

det vill säga att ljudspåret är tillräckligt långt för att inte uppfattas som att det 

upprepas. 

Vad gestaltar l juden 

I Det Seglande Skeppet gestaltar ljuden människor, rösterna som ropar, samt en 

händelse, en segeltur. Dessa ljud tillsammans gestaltar även ett föremål, 

skeppet som seglas. 

 

I Idrottsliv gestaltar tre av ljuden människor, det är de tre speakerrösterna, här 

räknas filmljuden bort. Det fjärde ljudet gestaltar en träning av något slag, en 

händelse, många barn rör sig i en träningslokal och en tränare hörs i 

bakgrunden. 

 

I Schack och makt gestaltar två av ljuden makt, det är dels i första rummet där 

den dova basgången hörs. Den gestaltar inte makt men i ljuden förekommer 

det även klockor, en munkkör hörs i partier, klockljuden gestaltar föremål och 

munkkören gestaltar människor men tillsammans gestaltar de makt. De pekar 

på den stora makt kyrkan hade under 1300-talet. Det andra ljudet som hörs i 

det rummet är en yxa som hugger samt en vagn som dras av hästar, detta 

gestaltar människor och saker som människorna gör. Berättarrösten till 

Nyköpings Gästabud gestaltar på ett inlevelsefullt sätt den händelse som ägde 

rum på Nyköpings Hus. Till berättarrösten finns det ljud som gestaltar det som 

den berättar om. I det första ljudet hörs till exempel, när berättarrösten berättar 

om att hertigarnas intåg, ljud av hästar som är i rörelse.spår 19 Ljudet gestaltar 

således i första hand en händelse men även djur och människor. Ljudet som 

används till Eriksgata är en välartikulerad röst som läser en typ av ed: 
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”…särskilt när vi ska på krigståg för att med dig försvara rike och 

land. Vi skall giva, betala alla våra årliga och laga skatter till dig, vår 

konung, godvilligt och utan trälska. Jag Lars Ulvsson, lagman i 

Södermanlands lagsaga, befaller dig här, vi allmogen som bor i 

Sörmland, skall hålla dig, Magnus Eriksson…” 

Detta är en del av den text som läses av en välartikulerad mansröst. Det som 

läses upp är en typ av ed som svärs till kungen när denne gör sin färd på 

Eriksgata. Detta ljud gestaltar Lars Ulvsson, som ”läser” det men även detta 

ljud gestaltar makt på det sättet att det visar vilken typ av makt kungen hade i 

1300-talets Sverige. 

 

I Vattnets Väg gestaltar åskan en händelse. Eldspraket som finns inne i 

lappkåtan gestaltar människor, då en öppen eld innebär att det finns människor 

i närheten. De tre andra ljuden som förekommer, vargen, och de två fåglarna, 

gestaltar djur. Vargens läte kan dock diskuteras. Ljudet uppfattades först som 

ett av barnen i lokalen, det var oklart om det var en ljudsättning eller ej.spår 25 

Tillsammans gestaltar dessa ljud av djur den natur de finns i.  

Vilka känslor ger l juden? 

Det Seglande Skeppet, ger först en känsla av oro och rädsla. Först i utställningen 

möts besökaren av ett dunkelt rum där skuggor drar förbi. Detta upplevs lite 

kusligt. Vissa av utropen i ljudspåret är höga och utropade i hård vind på 

avstånd. Det känns som om det är något som ska gå, eller har gått fel. Detta 

förmedlar en känsla av oro. Det förekommer även utrop som är lugnare och 

snarare talade än ropade. De ger mer ett harmoniskt och rofyllt intryck än 

ljuden som nämns innan. Den sammantagna känslan är en blandad känsla av 

rädsla och harmoni. Den kombination vilken utgörs av ljudet och ljuset gör att 

när man kommer in i utställningen blir man lite rädd, sedan går det över och en 

mer harmonisk känsla infinner sig, detta eftersom ljuden är lugna och inte ökar 

i tempo utan de förblir utrop med långa mellanrum. 

 

Vilken känsla ger ljuden i Idrottsliv? I början av utställningen hörs tre eller fyra 

av ljuden och det är oklart vilket av dem som är viktigt. spår 1 Detta ger en känsla 

av oro för att man inte vet var man ska titta, eller vad som är viktigt då 

ljudkällorna inte är reglerade på något sätt. Detta beror dock inte på ljuden i 
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sig, utan bara på den rörighet som uppstår i utställningslokalen. De talade 

ljudspåren gör inte anspråk på att förmedla någon speciell känsla då det endast 

är tal om idrott och de som uttalar sig om detta gör det på en metanivå vilket 

gör att talet till slut bara uppfattas som prat. Orden flyter ihop och blir 

meningslösa. Visst är uttalen alla av positiv art, det vill säga att det personerna 

talar om är positiva saker, men i förlängningen är detta samma sak som att visa 

texter i en utställning. Jag menar att arbete har inte lagts på att förmedla 

informationen eller gestalta den på något annat sätt än att låta dessa människor 

uttala sig i ett ljudspår. De uttalanden som förmedlas i lurarna förefaller vara 

tagna från intervjusituationer, men den som intervjuat är bortredigerad från 

ljudspåren. Kanske hade ljudspåren varit mer intressanta om den som 

intervjuar inte varit bortredigerad, då hade det varit tydligare vad de talat om 

och kanske diskussioner också hade funnits med. Det hade gett ett annat djup 

till ljudspåret än vad det nu gör. Det förmedlar ingen känsla förutom den man 

vanligtvis får av att lyssna på människor som är viktiga och uttalar sig om 

saker. Ljudet som kommer ur parabol nummer två ger en känsla av glädje då 

barnen tränar och rör sig i lokalen. Ljudet ger en känsla av harmoni då tränaren 

tillsammans med barnen utgör en enhet. 

 

I Schack och makt ger ljudet i det första rummet en känsla av rädsla och oro. 

Detta ljud ger en kuslig stämning till hela utställningen. I Nyköpings Gästabud 

förmedlar inte så mycket känsla, det är mest en historia som berättas. Dock kan 

väl sägas att historien som berättas handlar om en kung som bjuder sina bröder 

till fest för att tillfångata dem, vilket gör att berättelsen i sig förmedlar en 

känsla. Kanske väcker berättelsen en och annan fråga hos betraktaren. Ljuden, 

från första rummet, som finns i bakgrunden av berättarrösten gör dock att 

historien blir mer levande än den skulle vara utan dem. Eriksgata, förmedlar 

inte heller någon direkt känsla. Det andra ljudet som handlar om en historia 

som utspelas på Nyköpings Hus är även den en berättelse. 

 

I Vattnets Väg ger ylandet av vargen en känsla av oro och ljudet av elden en 

känsla trygghet. De andra ljuden av djuren är inte känsloförmedlande direkt 

utan finns bara där för att förstärka miljön. Åskan känns som den finns där för 

att direkt fånga besökarens uppmärksamhet när denne går in i utställningen. 
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Ljudens autencitet 

I Det Seglande Skeppet används ljuden på likartat sätt som ljud används i film, det 

vill säga att ljudet är satt för att hålla ihop ”scenen”, som ett bakgrundsljud. 

Ljudet är inte autentiskt utan en separat upptagning av brus och röster. Om 

ljudet vore autentiskt skulle det inte vara lika tydligt som det nu är. Vind och 

vattenbrus är två mycket svåra ljud att ta upp och få att låta som just vind och 

vattenbrus i en utställningslokal. Även rösterna skulle vara mycket 

svårkontrollerade om de vore autentiska, alltså om rösterna vore upptagna på 

en riktig segeltur. Om rösterna vore autentiska skulle de inte vara lika tydliga 

och höras lika väl genom bruset och vinden. Min bedömning är att detta är tre 

separata upptagningar som sedan mixats till en, med hänsyn till rummet, tydlig 

mix. Ljuden bedöms som korrekta till utställningens texter och föremål då det 

är just segling det handlar om. Ljuden upplevs även som fritt skapade för att 

det rösterna ropar genom vinden och bruset inte i direkt mening är knutet till 

bilderna och texterna som finns i utställningen. Med det menas att även om det 

är seglingstermer som ropas ut handlar de inte specifikt om segling utan mer 

om de skepp som seglades förr i tiden då regalskeppet Vasa byggdes. 

 

I Idrottsliv betraktas i denna del de ljudkällor som inte hör till filmer. De tre 

talade ljudspåren är samtliga autentiska. Det är de intervjuade själva som uttalar 

sig om vad de anser. I ljudspåret som finns i parabol nummer två kommer det 

ett ljud från en träning. Ljudet är upptaget på en riktig träning med barnen och 

tränaren som hörs. Ljudet är alltså autentiskt. Om ljudet inte varit autentiskt, 

hade den som producerat ljudet kunnat styra det på ett annat sätt. De ljud som 

varit mer viktiga hade framträtt på ett annat sätt än vad de nu gör. Som det är 

nu hörs ljudet av träningen svagt. Ljudet av barn som rör sig i en lokal hörs 

men det är inte så framträdande som det skulle kunna ha varit om ljudet inte 

hade varit autentiskt. 

 

I Schack och makt upplevs ljuden i det första rummet som fritt skapade. Det går 

inte riktigt i detta fall att diskutera om ljuden är korrekta eller inte. Ljuden är 

visserligen korrekta i förhållande till makt, men det är också sett med dagens 

ögon, det är ett historiskt perspektiv som är svårt att kritisera om det är korrekt 

eller inte. Eftersom ljuden dock inte har några direkta referenser till föremål 
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som finns i lokalen ses de som mera fritt skapade. Ljuden är inte heller 

autentiska, det är uppenbart att detta komplexa ljud är noggrant tillrättalagt i en 

ljudstudio. De båda berättarrösterna är båda korrekta till föremålen de berättar 

om. I utställningen får man uppfattningen att det ligger mycket research bakom 

dessa berättelser. Rösterna och miljöljuden i detta ljud är inte autentiska. 

Lagmannen, vilken läser eden till kungen, är förmodligen korrekt men inte 

autentisk. Eftersom detta är en historisk utställning kan inte ljuden i den vara 

autentiska. Skulle de kunna vara det? Om kyrkklockan varit från en tidsenlig 

kyrka? Kanske, men ljudupptagningen är ändå gjord idag. Hade ljudet varit 

autentiskt om det hade varit en riktig kör som sjöng i kyrkan? Ja, det är nog 

inte tiden som är viktig i det här fallet. Men nu hörs det att detta är ljud som är 

upptagna i en studio och inte på platsen som i detta fall skulle vara en kyrka. 

Ljudet har alldeles för bra kvalité för att kunna vara autentiskt.  

 

I Vattnets Väg är samtliga ljud korrekta till den miljö de finns i. Om något av 

dem skulle vara mera fritt skapat så skulle det vara åskan, eftersom den inte 

refererar till något som fysiskt förekommer i utställningen. Tre av ljuden 

upplevs inte som autentiska, åskan, vargen och elden, medan fågelljuden 

förmodligen är autentiska. 

 

Här kan autencitetskategorin och kategorin som tar upp vilken typ av ljud som 

används vägas mot varandra. Det framträder att ljudet blir tydligare om inte 

autentiska ljud används och dessutom behöver ljuden inte vara diegetiska. Här 

kan en jämförelse göras mellan Idrottsliv och Det Seglande Skeppet. I Idrottsliv 

förekommer det endast, om vi bortser från filmerna, autentiska ljud. Dessa ljud 

förmedlar inte någon speciell känsla, med undantag från den andra parabolen. 

Den andra parabolen är däremot autentisk, diegetisk och lyckas även förmedla 

en känsla. Detta pekar på att även sådana ljud kan ge besökaren en ökad 

upplevelse av utställningsmediet. Om däremot ljudet i Det Seglande Skeppet 

studeras och jämförs med parabolljudet från Idrottsliv framkommer att ljuden 

har en liknande struktur. De är båda miljöljud men vad som skiljer dem är just 

autenciteten. Om ljudet i Idrottsliv inte hade varit autentiskt, vad hade då kunnat 

vara annorlunda? Ljudet i sitt nuvarande skick är mycket lågt och svårt att höra 

och i ett sådant ljud kan det vara svårt att bara höja volymen då ett autentiskt 
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ljud ofta medför mycket biljud så som till exempel brus. Om ljudet däremot 

inte varit autentiskt hade det kunnat kontrolleras på ett annat sätt redan i 

inspelningsfasen. Ljudet hade inte behövt vara ett autentiskt ljud från en 

träning för att det skulle framgå att det var just en sådan som gestaltades.  
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UTSTÄLLNINGARNAS LJUDLANDSKAP 

I detta kapitel kommer undersökningen av de fyra utställningarna att 

summeras. Helhetsintrycket och den sista kategorin, hörbarhet , tydlighet 

kommer att diskuteras. Här vägs även alla kategorierna in, hur de påverkar 

mediet och hur de fungerar tillsammans. Utställningarna tas upp utställning för 

utställning men vissa jämförelser kommer att göras för att tydliggöra mönster 

som kan spåras i de olika sätt ljuden används på i utställningarna. 

HELHETSINTRYCKET 

Ljudslingan i Det Seglande Skeppet hörs på olika sätt i utställningens båda rum. 

När besökaren befinner sig inne i rummet där ljudkällan finns hörs den i sin 

helhet med vattenbrus, vind och röster. När besökaren befinner sig i 

utställningens andra rum hörs ett svagt brus ibland och rösterna blir mera 

framträdande. Det är dock av ringa betydelse då bruset inte är viktigt för 

handlingen. Att ljudet inte är autentiskt vinner utställningen på, ljudet skulle 

annars vara helt annorlunda. Efter det första besöket på utställningen 

uppfattades bruset, vinden, rösterna och ett knarrande ljud. Vid närmare studie 

av ljudet framgick att detta knarrande inte alls existerade i ljudslingan utan det 

knarrande ljudet fanns i lokalen. Frågan är om detta tagits med i beräkningen 

när utställningen gjorts eller om det är en slump, men utställningslokalen har 

ett trägolv som gör att det knarrar när någon rör sig i lokalen. Detta 

tillsammans med de andra ljuden blir effektfullt i sammanhanget. Resultatet av 

att använda ett sådant ljud som Det Seglande Skeppet är att ljudet hörs i alla rum i 

utställningen. Ljudet är inte i direkt mening hörande till utställningens föremål 

vilket gör att ljudet knyter ihop utställningen till en helhet. Skillnaden i detta 

utställningsljud är även, likt det som förekommer i Idrottsliv, att det är stor 

skillnad mellan de två inspelningar som gjorts på plats. Detta beror inte i detta 

fall på att volymen på utställningsljudet är olika vid de båda besöken utan det 

beror på att det första besöket gjordes tidigt på morgonen innan museet 

öppnat och det andra gjordes när museet hade besökare. Självklart hörs ljudet 

bättre då museet inte var öppet för andra besökare. (lyssna på skillnaden spår 26-

28) 
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Den sammantagna ljudmässiga upplevelsen av Idrottsliv är rörig. Eftersom 

utställningen innehåller nio olika ljudkällor, varav fyra inte är isolerade från 

varandra, en parabol som sitter för högt för att ge bra effekt, är det svårt att ta 

in all denna audiella information. Två av filmerna har (vid mitt första besök) 

för hög volym så att de tar över ljudet och hörs över hela utställningen. De 

andra två filmerna är istället mycket svåra att uppfatta ljudet av. Den andra 

gången Idrottsliv besöktes var nivåerna på ljuden lite annorlunda än den första. 

Ljudvolymen på den sista filmen, ljudkälla nummer nio, var avsevärt högre, så 

hög att det störde den film som hade högst volym vid första besöket. Alla ljud 

från Idrottsliv är upptagna vid andra besöket det kan här vara relevant att lyssna 

på spår 5 vilket är en upptagning från utställningens ungefärliga mitt, alltså 

ingen speciell ljudkälla utan bara rummet.Spår 5 Det som hörs i det här ljudspåret 

är ett mummel vilket kommer från den första och den sista filmen, sedan hörs 

ett inte så fullt framträdande sorl vilket kommer från utställningens övriga 

ljudkällor som inte är avskärmade. Det dunkande ljud som hörs kommer från 

den station i utställningen där besökaren kan tävla i en del av femkampen 

(vilken nämns i beskrivningen av utställningen). Att ljuden har så olika volym 

vid dessa två olika besök tyder på att nivåerna på ljudet inte ställs centralt utan 

förändras från dag till dag. Det som är en bra eller för låg nivå ena dagen kan 

vara en alldeles för hög eller låg nivå den andra dagen. Till exempel hördes den 

sista ljudkällan väldigt svagt vid första besöket medan den vid det andra 

besöket på utställningen överröstade de andra ljudkällorna. De av ljudkällorna 

som finns i lurar respektive rören blir dock helt tydliga när dessa sätts på eller 

hålls intill örat. Den av parabolerna som sitter på rätt höjd och ger ett 

miljöskapande ljud, tenderar att försvinna i sorlet om de andra ljuden är för 

högt ställda.spår 9 Det har ingen större betydelse för utställningen vad ljuden 

gestaltar. Till exempel framkommer att samtliga ljud i Idrottsliv gestaltar 

människor och ett gestaltar även en händelse.  Även ljuden i Vattnets Väg och 

Det Seglande Skeppet gestaltar människor och har även de ett inslag av händelser. 

Däremot framkommer vidare att ljuden som gestaltar människor som talar, 

alltså de intervjuer som förekommer i Idrottsliv, inte ger en ökad upplevelse av 

utställningen. Ljuden i Idrottsliv skulle förmodligen fungera bättre än de gör om 

de inte var autentiska. I till exempel fallet med den andra parabolen spår 9 där 

ljudet tjänat i kvalité på att inte vara autentiskt. Autenciteten i det ljudet gör att 
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det blir otydligt, jämför med Det Seglande Skeppet där ett miljöljud använts som 

inte är autentiskt. 

 

I Schack och makt hörs ljudet i det första rummet genomgående i utställningen, 

det dova basljudet slår an en ton till hela utställningen. Basljudet ligger i 

bakgrunden som ackompanjemang till hela utställningen och ljudet i det första 

rummet binder samman utställningen till en helhet. Ljudet är tillräckligt diskret 

och inte heller direkt hörande till föremål där det spelas upp vilket gör att det 

fungerar även bra till utställningens andra delar. När man befinner sig ensam 

på utställningen hörs det första ljudet. De andra två ljuden, som finns till 

modellerna, aktiveras av besökaren och ljudet till lagmannen, hörs inte ut i 

lokalen. Vid andra besöket på utställningen var en tekniker närvarande och 

testade ljudet vid den första modellen. Inspelningar är gjorda både med 

teknikern närvarande och utan.Spår12-18 (12-15 utan annat ljud 15-18 med annat 

ljud). När utställningen har flera besökare samtidigt kan man tänka att ljudet 

från avdelningen om Nyköpings gästabud samt den andra modellen av 

Nyköpings Hus hörs i resten av utställningen. Dessa skulle utgöra en störande 

faktor till det andra stämningsskapande ljudet. Det stämningsskapande ljudet 

behöver dock inte avlyssnas från början till slut, det fungerar bra just som 

stämningsskapare och kompletterar snarare de andra ljuden i utställningen. 

Ljudet i denna utställning har använts på ett mycket intressant sätt. Bara 

högtalare har använts och det finns ändå fem ljudkällor i lokalen. Lokalen är 

därtill inte så stor, detta gör att ljudkällorna är ganska nära varandra, ändå utgör 

de inte en störande faktor för varandra. Jämför här till exempel med Idrottsliv 

vilken har en betydligt större lokal och ändå stör ljudkällorna i den varandra. 

 

Helheten av ljudbilden i Vattnets Väg ger ett rörigt intryck. Detta är inte 

beroende på att ljuden i sig är röriga eller att det är många ljud utan det beror 

snarare på utställningens målgrupp och byggnadens akustik. Den översta delen, 

vilken studeras i uppsatsen, är byggd som ett växthus i olika avsatser vilka inte 

är avskärmade från varandra. Detta gör att allt ljud studsar mot taket och ekar 

tillbaka ner i hela lokalen. Detta ger en ljudmiljö som kan liknas vid en simhall, 

en simhall fylld med barn, många barn, detta är en öronbedövande ljudmiljö.spår 

24 Ljuden i sig fungerar bra, de ökar upplevelsen av naturen som finns runt 
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omkring. Det hörs stor skillnad mellan den första och den andra upptagningen, 

eftersom utställningen vid den andra upptagningen inte hade lika många 

besökare. 
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DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras ljudspåret på utställningarna med utgångspunkt i 

uppsatsens frågeställningar.  

 

I två av utställningarna, Schack och makt samt Det Seglande Skeppet, fungerar 

ljudet som en stämningsskapare och känsloförmedlare. Ljudet är i dessa 

utställningar fritt skapat från föremålen och det är inte lika beroende av platsen 

det spelas upp på som ljudet i Idrottsliv till exempel är. Även i Vattnets Väg 

fungerar ljudet i hela utställningslokalen, då det förmedlar en sammantagen 

upplevelse av natur. Undersökningen pekar på att ljudet fungerar bättre i de fall 

där det inte i direkt mening är beroende av föremål eller filmer. I Idrottsliv är det 

just filmerna som utgör det stora problemet. De fem filmljuden flödar fritt i 

lokalen och skapar en rörig ljudmiljö. Ska filmer med ljud inte användas i 

utställningar? Jag vill inte påstå att film inte ska användas i utställningar men jag 

vill däremot säga att ljudet i filmerna påverkar utställningen i stor utsträckning. 

Att föredra när filmer används kanske är att ta mera hänsyn till utställningens 

helhet också när det gäller filmen och filmljudet. I Idrottsliv används en typ av 

informationsfilm som är svår att arbeta med i utställningar, ljudet är svårt att 

göra fristående från den och mer överliggande till utställningens handling. Just 

detta fall kanske går att lösa med hörlurar eller färre filmer? Utställningen har 

fem filmer och de är alla utom en informationsfilmer som antingen grundar sig 

på intervjuer eller på kommentatorröster. Informationsfilmerna fungerar inte 

ljudmässigt i utställningsmediet och det är komplicerat att få dem att fungera i 

mediet. 

 

Om helhetsintrycket och vilka ljudkällor som använts tas i beaktning pekar 

undersökningen på att det som fungerat bäst har varit att använda enbart 

högtalare. Det är bättre att jobba med ett stämningsskapande ljud som är 

konstant och som skapar en helhet till utställningen jämfört med att jobba med 

att punktljudsätta utställningar. Här kommer vi tillbaka till filmens sätt att 

använda ljud. Om ljudet ses som en faktor vilken finns i utställningen för att 

hålla samman utställningens olika delar så ger det en utökad upplevelse av 

utställningen. Det påverkar utställningen på ett positivt sätt att det är ett 
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stämningsskapande ljud som jobbar för att hålla ihop utställningen. Varför 

jobba hårt för att punktljudsätta när ett ljudspår kan innehålla mycket auditiv 

information och vara så varierat att det passar till hela utställningen? Det verkar 

även vara positivt för utställningen att använda källor som aktiveras av 

besökaren själv, att ljudet inte är konstant utan att det kommer när besökaren 

själv vill. Om man nu jobbar med ett konstant ljud som ska finnas för att ge en 

stämning till utställningen kan man även använda sig av pauser i ljudet. Ljudet 

kan loopas så att det går hela tiden i lokalen, men ljudet kan även med fördel 

innehålla pauser. Om ljudet innehåller pauser undviker man att besökaren 

tröttnar eller irriterar sig på ljudet.  

 

Rummet i vilket utställningen finns i också är viktigt för dess helhet. I till 

exempel Vattnets Väg påverkar lokalen utställningen på ett negativt sätt, det eko 

som uppstår gör att det blir jobbigt att vistas i lokalen. I Det Seglande Skeppet 

förstärker lokalen utställningens ljud genom att det tillkommer ett knarrande 

ljud. Det som är intressant när studien betraktas är att utställningen som verkat 

mest tekniskt avancerad vad gäller ljudet är den utställningen där ljudet 

fungerar sämst. I den utställningen har arbete lagts ner på att använda 

paraboler och att skärma av ljudet från varandra. Där arbetet däremot haft ett 

fokus på hela ljudslingan fungerar ljudet bättre. Detta visar på att det inte är så 

viktigt hur tekniskt avancerad uppspelningsutrustningen är, utan det är snarare 

viktigt vilket ljud som används. Att lägga ner mer jobb på ljudet och ljudets 

kvalité än att lägga ner jobb på vilken källa ljudet förmedlas via verkar vara en 

fördel. Ljud är ändå så svårt att avskärma från varandra så det kanske inte är 

värt mödan att försöka. Betänk även det sätt på vilket ljudet använts i de lurar 

som presenteras i undersökningen. När ett par lurar tas på försvinner känslan 

av rummet och den övriga utställningen, besökaren skärmas av från den övriga 

upplevelsen av utställningen genom att lurarna tas på. Det blir ingen 

utställningsupplevelse besökaren får utan denne får en upplevelse av ett eget 

avskärmat ljudrum, den rumsliga känslan saknas. Detta är inte ett specifikt fall 

för hur ljudet använts i Idrottsliv, vilken använder sig av intervjuer i lurar. Även 

om det är ett stämningsskapande ljud som används i lurar så skärmas 

besökaren av från utställningsrummet i det ögonblick lurarna tas på. I 
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utställningsstudien representeras inte användningen av intervjuer som ljudspår 

från högtalare.  

 

Dock har jag besökt utställningar som använt sig av ett sådant ljud och jag 

måste säga att det inte heller fungerar på ett bra sätt. Ljudet av intervjun har 

legat som ett svagt mummel över hela utställningen och det har snarare varit 

mer irriterande än berikande att inte uppfatta rösterna. Ska då inte intervjuer 

användas alls i utställningar? På den frågan skulle jag vilja svara nej. Om nu 

nödvändigtvis ett intervjumaterial ska användas så är det fördelaktigt att 

gestalta dem på något annat sätt än att ta dem rakt av, från en autentisk 

inspelning. I undersökningen sätts även likhetstecken mellan att använda 

autentiska intervjuer och att använda samma intervju som text. Med det menas 

att om det som sägs i intervjuerna inte gestaltas på något annat sätt än med 

autentiska rösterna kan lika gärna intervjuerna användas i textform. 

 

Genomgående pekar studien på sambandet som finns mellan typen av ljud 

som används i utställningarna och utställningens helhet. Helhetsintrycket av 

utställningens ljudspår är viktigt för hur utställningen uppfattas. Om 

utställningen har ett ofokuserat ljudspår eller många olika ljudspår är det lätt att 

förvirring uppstår redan tidigt i utställningen, besökaren vet inte vad som är 

viktigt att fokusera på och det tröttar ut hjärnan i onödan. Många olika saker 

som kräver uppmärksamhet tidigt i utställningen skapar en stress inför 

utställningen. Det är bättre att konstruera ett ljudspår som inte har början eller 

slut utan som skapar en stämning och ackompanjerar utställningen som helhet. 

Det är även viktigt att jobba med audiell renhet då det lätt blir en rörig massa 

av ljud som är svår att ta till sig om det finns för många. 

 

Autencitet i ljudsammanhang fungerar på olika plan. Ljuddelarna i sig kan vara 

autentiska men i ett större sammanhang bör vara separata upptagningar som i 

efterhand är mixade till ett ljudspår. Det är även av stor vikt att ljudspåret är väl 

avvägt för placeringen i den lokal det kommer att spelas upp i. Viktigt är att 

ljudet provspelas i den lokal det kommer att ställas ut i och att utrymme och tid 

ges till att mixa om ljudet så att det passar rummet och utställningen. 
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Det som gör att ljuden berikar utställningen är när hänsyn tagits till 

utställningens helhet och det finns ett ljudspår som passar utställningens helhet 

och inte bara enstaka delar. Det fungerar även genomgående så att om ljudet 

lyckas att förmedla någon slags känsla utöver det ljudet berättar om så blir 

upplevelsen av utställningen starkare. Ljudet förstärker en upplevelse, det 

engagerar ett annat sinne än det visuella och det får enbart positiva 

konsekvenser för utställningen i stort. Jag är även mer positiv till att använda 

alternativa lurar, med det menar jag ljudkällor som besökaren måste lägga örat 

intill för att höra men det behöver inte vara lurar. Sådana ljudkällor används till 

exempel i Schack och makt och Idrottsliv, alltså om ljud sätts till olika punkter 

utställningen används med fördel sådana källor som inte hörs ut i lokalen. I en 

utställning, vilken inte finns med i undersökningen, användes en telefon på 

detta sätt vilket var mycket effektfullt. Via telefonen förmedlades två historier 

som var mixade parallellt. Jag förespråkar däremot inte lurar som de brukar 

användas då jag anser att de skärmar av besökaren från resten av utställningen. 

Det är heller inte fördelaktigt att använda sig av intervjuer i sådana ljudkällor då 

besökaren tröttnar på att lyssna på dem. 

 

Kort sagt – det är inte viktigt att man använder ljud utan hur man använder 

dem. 

VIDARE FORSKNING 

För att se detta ur en annan vinkel vore det intressant att göra en 

receptionsstudie. Att använda sig av en referensgrupp som fick bedöma 

upplevelsen av utställningen med olika ljud och vidare se hur ljuden påverkade 

deras upplevelse av utställningen. Kanske även ha en utställning med 

alternativa ljudspår för att tydliggöra hur olika typer av ljud påverkar mediet. 

Även att testa med ljud och utan ljud för att se om referensgruppen upplever 

en skillnad när ljud används och inte.  

 

Det vore även intressant att väga in vad de som producerat ljuden hade för 

avsikt med dem kontra hur besökaren tolkar dem. Att studera vilka budskap 

som når besökaren respektive vilka budskap som inte når besökaren och varför 

det är så. 
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