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Den här uppsatsen undersöker vardagen genom dess läten. Fem personer, alla bosatta i Stock-
holm, har under en veckas tid dokumenterat sina vardagsliv genom ljudinspelningar som 
sedan varit utgångspunkter för intervjuer där informanterna har berättat om sina upplevelser. 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur informanterna genom dessa ljuddagböcker 
kommunicerar sina erfarenheter av ljud och plats. Detta görs genom att undersöka dels vilka 
rumsliga berättelser som ryms i dagböckerna och dels hur metoden fungerar som en menings-
skapande process. Studien visar hur ljuddagböckerna definierar vardagslivet, synliggör soci-
ala, rumsliga dimensioner och aktualiserar erfarenheter från andra platser och tidpunkter i 
informanternas liv. Genom dagbokens moment – spela in, spela upp och berätta – upptäcker 
och reflekterar informanterna kring ljuden som omger dem om dagarna och formulerar däri-
genom sina relationer till ljudmiljöerna. Detaljer och aspekter av vardagslivet som vanligtvis 
inte uppmärksammas träder fram. Utifrån dokumentationerna av de fysiska platserna skapas 
en större berättelse som rymmer många olika rum, såväl fysiska som mentala.  

	  
	  
	  
	  
Nyckelord:  ljud, sinnen, plats, vardagsliv, ljuddagbok, field recording, intervjuer, berättande, etnografi,  
mikrogeografi,  kvalitativa metoder. 
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 1 

 

INLEDNING 
 

 
”There are as many spaces as there are distinct spatial experiences.” 

Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, 1984 
 
 
 
 
 

BAKGRUND 
 

Hissen 

Först hörs ett vinande ljud från hallen. Det kommer från brevinkastet i dörren och uppstår när 
porten, fyra trappor ner, öppnas. Jag tittar på väggklockan. Lyssnar. En dov smäll långt bort och 
kort därpå en röst, långsam, tydlig: ”Plan fyra”. Jag vet vad som följer; skjutdörren som veckas 
ihop, ett gnissel från yttre gallerdörrens handtag och en smäll med metallisk resonans som ekar i 
trapphuset när dörren stängs. Katten har väckts ur sömnen och spetsar nu öronen, som jag. Rull-
väskans hjul dundrar mot stengolvet och nu vet vi, både katten och jag, att det är mot vår dörr 
stegen är på väg. Innan ljudet av väskhjulen upphört har vi skyndat ut i hallen. Otåliga tassar på 
dörrmattan, öppna då! Och innan det hinner ringa på dörren vrider jag om låsvredet och släpper 
in vår efterlängtade sambo. 
 
Efter nio månader på den nya adressen kan vi de där ljuden, alla tre. Ljuden som väcker en så-
dan förväntan, kalibrerar hörseln till att höra just de ljuden som betyder att någon kommer hit, 
till oss. Den betydelsen har kommit med tiden. Som alldeles nyinflyttade fanns inte sambandet 
mellan det vinande brevinkastet och porten, den första signalen om att någon är på väg. Idag 
förstår vi varje ljud, till och med vilket som kommer att höras härnäst. Och det är som om de 
känns i kroppen, de alldeles vanliga vardagsljuden. 
 
 
 

De meningsfulla vardagsljuden 

Ljuden är ständigt närvarande i våra liv. Från första till sista vakna stunden, och fast många av 
dem går oss obemärkta förbi påverkar de oss. Utan att veta om det tolkar och förstår vi dem, och 
genom ljuden vår omgivning. I denna förmåga att tolka finns en oerhörd praktisk kunskap, en så 
kallad tyst kunskap, med vilken vi orienterar oss rumsligt; uppfattar avstånd, volym, rörelse, 
hastighet, riktning. Vi reagerar också känslomässigt på det vi hör. Hissdörren, rullväskan. Att 
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lyssna – en högst vardaglig syssla kan tyckas, nästan en icke-aktivitet – är en meningsskapande 
process som pågår hela tiden. Men vad är det för mening som skapas? 
 
Jag började utforska ljudens betydelser som etnologistuderande. Utgångspunkten var vardagliga 
observationer av egna ljudupplevelser som snart utvecklades till en nyfikenhet kring hur andra 
människor förhåller sig till ljuden som omger dem och hur relationerna till platser påverkas av 
dessa erfarenheter. I kandidatuppsatsen undersökte jag utifrån intervjuer och promenader med 
informanterna ljudens praktiska, känslomässiga och sociala betydelser. Att försöka komma åt 
och i någon mån förstå erfarenheter av ljudupplevelser – ofta både självklara och omedvetna – 
har medfört att jag har funderat mycket kring metoder. Jag är intresserad av att hitta och pröva 
metoder som dels kan ge kunskap om dessa sinnliga och abstrakta erfarenheter och dels ger in-
formanterna en aktiv roll, där de är med och utforskar. I arbetet med denna uppsats har jag ock-
så velat gå vidare och pröva andra metoder än dem jag tidigare använt mig av.  
 
Under en veckas tid har fem personer, boende i Stockholm, spelat in ljud i sin omgivning och 
därefter berättat för mig om inspelningarna i intervjuer. Jag kallar metoden – inspelning och in-
tervju – för ljuddagbok och det är dessa ljuddagböcker som står i centrum i den här uppsatsen. 
Genom ljuddagböckerna har informanterna tagit sig an uppgiften att spela in och berätta om ljud 
som de möter i de miljöer där de rör sig under inspelningsperioden. De har lyssnat och reflekte-
rat kring vardagslivet och vilka ljud som representerar detta för dem. De har valt och valt bort 
ljud att spela in, upptäckt ljud, miljöer och företeelser de sedan länge varit bekanta med men ge-
nom ljuddagboken blivit mer uppmärksamma på, och märkvärdiga, oväntade fenomen bortom 
föreställningarna om ”vardagsljud”. Uppgiften har inneburit stor frihet vad gäller genomföran-
det och informanterna har därmed själva gjort något med metoden. Jag vill med uppsatsen få 
inblick i vad det är som har hänt genom dagboksprocessen. 
 
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Experimentet ljuddagbok och berättelserna om ljud och rum 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur informanterna genom sina ljuddagböcker 
kommunicerar ljudupplevelser och relationer till platser. Metoden ljuddagbok har gett ett mate-
rial som både väcker frågor om ljuddagböckernas innehåll och om själva genomförandet – me-
todens olika moment som en rad praktiker. Vilka rumsliga berättelser finns i materialet? Och 
hur kan metoden förstås som meningsskapande processer? Den första frågeställningen utgår 
från de ljud och platser som informanterna berättar om. Berättelserna är rumsligt förankrade i de 
fysiska och konkreta platser där ljuden har spelats in, men också mentalt och abstrakt i form av 
de känslor, associationer och minnen som väcks genom ljuddagböckerna. Dessa olika rumslig-
heter undersöker jag i min analys. Genom den andra frågeställningen undersöker jag hur infor-
manterna förhåller sig till ljuddagbokens olika moment och genom dem formulerar och ger 
mening åt sina erfarenheter. 
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Studien handlar alltså både om informanternas upplevelser av ljud och plats och om att pröva 
metoden ljuddagbok. Dessa två spår ska dock inte ses som skilda intresseområden utan som 
olika perspektiv för att utforska relationerna till vardagens ljud och platser. 
 

TEORI OCH BEGREPP 
 
Uppsatsens ämne kretsar kring hur platser i egenskap av ljudmiljöer får en särskild mening, 
eller många olika meningar, för informanterna. Huvudsakligen i den kulturgeografiska och et-
nografiska forskningen om hur plats kan förstås och laddas med mening, och om sinnenas och 
ljudens roller i den meningsskapande processen, har jag funnit verktyg för min analys. Mitt em-
piriska material har tillkommit ur en ganska allmän nyfikenhet, vilket har resulterat i ett material 
som inte begränsar sig till särskilda, snävare frågor. I stället har jag med hjälp av ovan nämnda 
teoretiska litteratur identifierat teman i empirin som jag vill fördjupa mig i. Att söka efter teore-
tiska verktyg har därför varit ett sätt att formulera uppsatsens inriktning och bygga en egen ana-
lysmodell för materialet. I följande avsnitt redogör jag för de teoretiska sammanhangen och hur 
jag förhåller mig till och använder delar ur dem för att undersöka mina frågeställningar. 
 
 
 

Plats som koncept och förståelse  

Jag vill börja med att stanna upp vid begreppet plats. Vad menar jag när jag till exempel skriver 
att jag intresserar mig för ”hur plats kan förstås”? Genom en kort redogörelse för plats som kon-
cept inom cultural geography förklarar jag här hur uppsatsen på ett övergripande plan förhåller 
sig till detta. Därefter behandlar jag plats mer ingående utifrån några specifika begrepp och te-
man. Tim Cresswell diskuterar platsbegreppets vardagliga och teoretiska betydelser och konsta-
terar att begreppets alldaglighet gör det lätt att förstå men samtidigt komplicerat. Plats ingår i 
vardagens språk, det är inte reserverat inom den akademiska terminologin, och vi tror att vi vet 
vad som menas med plats men i denna självklarhet uppstår också oklarheter kring vad vi egen-
tligen lägger i begreppet.1 Inom såväl geografin som i det vardagliga talet utgör plats ofta själva 
objektet, ett bestämt område, men plats handlar lika mycket om sätt att uppfatta och förstå. Att 
uppleva och studera plats innebär många olika sätt att uppfatta och tolka: ”When we look at the 
world as a world of places we see different things. We see attatchments and connections bet-
ween people and place. We see worlds of meaning and experience.”2 Vidare menar Cresswell 
att dessa många sätt att betrakta och förstå ibland kan fungera som en form av motstånd till ett 
rationaliserat sätt att förstå världen. Att förstå plats som ett utrymme för ett komplext samspel 
mellan människor och miljö frigör oss från att betrakta världen i termer av ”facts and figures”.3 
När den humanistiska geografin – det som idag benämns cultural geography – utvecklades un-
der 1970-talet kom intresset för plats inte i första hand att handla om plats som geografiska om-
råden, vilket geografin tidigare kretsat kring. I en sorts motreaktion till den hittills positivistiskt 
präglade geografin riktades i stället fokus mot upplevelse och mening. Under influens av filo-
sofiska riktingar kom den humanistiska geografin att undersöka innebörden av att finnas i rela-

                                                        
1 Cresswell, Tim, 2007: Place – a short introduction, s. 1 
2 Ibid, s. 11 
3 Ibid 
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tion till plats.4 ”It was not so much places (in the world) that interested the humanists but ’place’ 
as an idea, concept and way of being-in-the-world.”5 Jag har i denna studie, och även tidigare, 
hämtat inspiration hos Yi-Fu Tuan och Paul Rodaway vilka utgör tongivande namn inom denna 
fenomenologiskt influerade riktning. Dessa har jag återkommit till dels för att de behandlar just 
ljuden och sinnena, men också för att jag inspirerats av deras sätt att förstå och beskriva plats 
som rör sig i ett gränsland mellan geografi, etnologi och filosofi. I detta gränsland har jag också 
funnit verktyg för att närma mig ljudens komplexitet. 
 
Min uppsats kan betraktas som ett bidrag till ovan beskrivna fält inom geografin, där plats kan 
förstås som ett samspel mellan människa och miljö. Genom att studera ljuddagböckerna under-
söker jag hur informanterna upplever sina vardagsmiljöer men också vad plats är och på vilka 
sätt plats kan finnas.  
 
 
 

Place & space: en plats, många rum 

För mitt ämnesområde är forskningen om människors relationer till plats i termer av menings-
skapande relevant. Ljudens existens är både konkret, fysisk och mer svårfångat abstrakt, något 
mentalt. De uppstår ur det fysiska – materialitet i rörelse – och finns alltid i relation till rummet; 
det fysiska (föremål, kroppar) föder ljuden som tar plats i det fysiska rummet. På det viset kan 
ljuden betraktas som något konkret och materiellt, eller åtminstone något som samexisterar med 
det materiella. Inga ljud utan rum. Samtidigt är ljuden abstrakta, flyktiga. De går inte att ta på, 
se eller hålla kvar. Och vad är de utan någon som upplever dem? Vill jag studera ljuden som 
meningsbärande i vardagslivet är deras existens som upplevelser central; i upplevelserna ryms 
kunskapen och känslorna – ljuden som erfarenhet. Detta gränsland som ljuden lever i kan be-
skrivas och undersökas med hjälp av begreppsparet place och space.  
 
Begreppen belyser, när de sätts i relation till varandra, processer där plats på olika vis har eller 
får en viss innebörd. Place och space som begrepp är centrala inom geografin sedan långt till-
baka och används på många olika sätt. Geografin som disciplin har till och med kommit att be-
nämnas ”science of places” och ”spatial science”, påpekar Agnew.6 Jag ska i det följande kort 
redogöra för några av dessa olika sätt att använda begreppen, för att sedan beskriva hur jag kan 
”tänka med dem” i min studie. Yi-Fu Tuan beskriver hur begreppen är beroende av varandra för 
att kunna definieras. Place är plats som något konkret och stabilt, varifrån vi också görs 
medvetna om det abstrakta och rörliga space, och tvärtom.7 Plats finns med andra ord på olika 
sätt, parallellt. Sofia Cele påpekar dock att begreppens beroende av varandra inte är ömsesidigt; 
det konkreta kan enbart finnas simultant med det abstrakta, medan det abstrakta kan existera 

                                                        
4 Adams, Paul C., Hoelscher, Steven & Till, Karen E., 2001: ”Place in Context – Rethinking Humanist 
Geographies”. I:  Textures of Place – Exploring Humanist Geographies, s. xvi 
5 Cresswell, s. 20 
6 Agnew, John A, 2001: ”Space and Place”. I Agnew, John A. & Livingstone, David N. (red), The SAGE 
Handbook of Geographical Knowledge, s. 317 
7 Tuan, Yi-Fu, 1977: Space and Place – The Perspective of Experience, s. 6 
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frånkopplat det konkreta, exempelvis som minnen.8 Vidare använder Tuan place och space för 
att beskriva den process där plats laddas med mening:  
 

What begins as undifferentiated space becomes place as we get to know it better and endow 
it with value. […] if we think of space as that which allows movement, then place is pause; 
each pause in movement makes it possible for location to be transformed into place.9 

 
Här är alltså space platsen som vi inte har knutit an till. Så snart vi ger den mening transforme-
ras den till place. Men enligt Tuans resonemang är place – pausen – också själva förutsättningen 
för meningsskapande, som i sin tur skapar place. Hos Michel de Certeau får begreppen en, del-
vis, annorlunda innebörd där space är den praktiserade platsen – ”Space is a practiced place”10. 
Place är de fysiska förutsättningarna, men det är genom de dagliga och sociala praktikerna som 
plats skapas och omskapas.11 Liksom Tuan ser de Certeau space som det rörliga, men place har 
inte samma meningsbärande roll.  
 
Med utgångspunkt i idén om den praktiserade platsen kan vi förstå plats inte som något fixerat 
med en bestämd innebörd, utan föränderligt genom vardagspraktikernas ständiga omladdning.12 
Elisabeth Högdahl förklarar i sin avhandling Göra gata: om gränser och kryphål på Mölle-
vången och i Kapstaden (2003) hur space och place fungerar som ett verktyg för att få syn på 
såväl de konkreta som abstrakta dimensionerna av stadslandskapet och hur begreppen ”skapar 
ett intressant spänningsfält mellan den fysiska platsen och det som finns inuti huvudet på dem 
som använder den.”13 För min studie har dessa idéer hjälpt mig att formulera tankar om infor-
manternas relationer till ljud och plats och hur metoden ljuddagbok aktualiserar olika rumsliga 
dimensioner.14 Liksom vardagspraktikerna konstruerar plats och tillskriver platsen mening 
tänker jag på ljudupplevelserna som en meningsskapande praktik och erfarenhet. Erfarenheterna 
laddar såväl ljud som plats med särskilda betydelser, men dessa kan också ständigt laddas om 
genom nya erfarenheter.  
 
Det konkreta och abstrakta återfinns i ljuddagböckerna. De består av ljudupptagningar på be-
stämda, fysiska platser, men rymmer samtidigt upplevelserna – känslor, tolkningar, associatio-
ner, minnen. I dagboksmaterialet finner jag många olika typer av rum, exempelvis privata och 
offentliga, sociala, vardagstypiska, nyupptäckta och förflyttningar i tid och rum genom de min-
nen ljuden väcker. Genom den konkreta handlingen att spela in ljudmiljöer träder de många 
rumsligheterna fram. Att ett place kan rymma många olika space blir en viktig insikt och ut-
gångspunkt för min undersökning.  
 
 
 

                                                        
8 Cele, Sofia, 2006: Communicating Place – Methods for Understanding Children’s Experience of Place 
s. 36 
9 Tuan, s. 6 
10 de Certeau, Michel, 1984: The Practice of Everyday Life, s. 117 
11 Cresswell, s. 39 
12 Ibid 
13 Högdahl, Elisabeth, 2003: Göra gata – Om gränser och kryphål på Möllevången och i 
Kapstaden, s. 35 
14 LaBelle, Brandon, 2011: Acoustic Territories – Sound Culture and Everyday Life, s. xvi 
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Berättelser och berättande 

Berättade erfarenheter  

Berättelser och berättande finns med både på olika nivåer och som olika aspekter i min studie. 
Först och främst på en övergripande nivå gällande uppsatsens kunskapsmål. Genom att ta del av 
och analysera informanternas ljuddagböcker kan jag få inblick i deras erfarenheter av ljud och 
plats, men erfarenheter är något subjektivt och jag kan inte uppleva och förstå dem på samma 
sätt som informanterna själva. Sofia Cele förklarar i sin avhandling hur hon förhåller sig till sitt 
material: 
 

Research on the experience of place may be seen as a contradiction since these experiences 
are processes based on individual’s perceptions and inner lives. The research I present here 
is, of course, not on the experiences of place, even if this is the vocabulary I use: it is rather 
on the narratives of these experiences and perceptions.15 

 
Liksom Cele vill jag understryka att jag med den här studien inte har ambitioner om att förmed-
la informanternas verkligheter. I stället vill jag synliggöra hur de fem personerna berättar om 
sina erfarenheter och försöka urskilja vilka berättelser som finns i det empiriska materialet. Ge-
nom att identifiera dessa berättelser får jag kunskap om olika aspekter av ljud och plats i infor-
manternas vardagsliv. I texten talar jag om informanternas ”upplevelser” och ”erfarenheter” och 
användningen av dessa begrepp implicerar alltså de förmedlade upplevelserna och erfarenheter-
na. 
 

Spatial stories: spela in, spela upp, berätta 

Berättandet är en viktig del i metoden ljuddagbok. Informanterna förmedlar genom muntliga be-
rättelser utifrån ljudinspelningarna sina upplevelser och tankar till mig. Men berättandet handlar 
inte bara om att föra vidare information och förklara för mig som utomstående. I själva berättan-
det struktureras erfarenheterna och genom att upplevelserna och tankarna formuleras ges de 
också mening. Och berättelserna börjar ta form genom tankar och handlingar redan innan in-
tervjuerna; medan eller till och med innan ljuden spelas in. Med studien försöker jag få en upp-
fattning om hur ljuddagböckerna – inspelning, uppspelning och förmedling av ljuden – genere-
rar berättelser om olika rumsliga aspekter och hur dagboksmomenten fungerar som menings-
skapande praktiker. 
 

In modern Athens, the vehicles of mass transportation are called metaphorai. To go to 
work or come home, one takes a ”metaphor” – a bus or a train. Stories could also take this 
noble name: every day, they traverse and organize places; they select and link them toget-
her; they make sentences and itineraries out of them. They are spatial trajectories.16 

 
Berättelser är en del i den praktiserade platsen, som de Certeau talar om; ”Every story is a travel 
story – a spatial practice.”17 Berättandet tar plats i vår vardag genom att vi återger händelser som 
vi varit med om, förklarar (exempelvis vägen till någonting), genom nyhetsrapportering, sagor 
och historier utifrån minnen från andra platser och tider. Och genom denna vardagliga praktik, 
att berätta, skapas en geografisk struktur där platser länkas till varandra. Redan medan eller 

                                                        
15 Cele, s. 14 
16 de Certeau, s. 115 
17 Ibid 
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innan vi är på väg har berättelsen skissat upp ett slags karta.18 Spatial stories kan relateras till 
place och space – kortfattat och förenklat genom berättelser som beskriver den konkreta, stabila 
platsen respektive ”operations” där berättelsen består i någon form av rörelse.19 Jag tar här 
främst fasta på ”kärnan” i resonemangen om berättandet som en rumslig vardagspraktik: genom 
att berätta konstrueras, struktureras och sammanlänkas såväl konkreta som abstrakta rum och 
med hjälp av berättelsen skapar vi mening. ”They [stories] are treatments of space”20. 
 
 
 

Sinnenas geografi  

Forskningen om sinnenas och perceptionens betydelse för människors relationer till plats går 
under många olika beteckningar; Geography of senses, Landscape of the senses, Sensuous geo-
graphies, Anthropology of the senses med flera. Forskningen korsar och förenar akademiska 
och praktiska discipliner genom teori och metod från exempelvis kulturgeografin, sociologin, 
antropologin, filosofin, psykologin och konstnärliga fält, men sinnena som forskningsfält är re-
lativt ungt.21 Det visuella har länge präglat geografin, platser har skådats och kartlagts medan 
betydelsen av övriga sinnen i stort sett förbisetts.22  
 
Ett av de tidigaste bidragen till forskningen om sinnen inom geografin är Johannes Gabriel Gra-
nös Pure geography, en metodologi som han började utveckla under 1920-talet och som tog sin 
utgångspunkt i en problematik som Granö såg hos den geografiska disciplinen. Plats borde inte, 
menade han, betraktas som något objektivt, utan som något relativt och beroende av perceptio-
nen:  
 

[…] regions [Landschaften] were not obvious objects of geographical study in their own 
right, for all regional information is relative, bound in some way or other to the human 
agent who observes, experiences, and records it.23  

 
Även om Tuans forskning från 1970-talet satte avtryck inom geografin kom det att dröja ytterli-
gare några decennier innan sinnenas betydelse nådde ett större erkännande. Alltfler geografer, 
sociologer, antropologer med flera började då ägna sig åt sinnena, vilket blev ett slags vänd-
punkt, ”a sensorial turn”, som David Howes kallar den. Detta erkännande, skriver Sarah Pink, är 
grundläggande för hur den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen kan skapa och 
förmedla kunskap om människors liv.24 Rodaway förklarar hur det han kallar ”sensuous geo-
graphy” är av stor vikt för såväl upplevelsen som förståelsen av plats: 

 
The senses are an important part of everyday experience […], providing us with both infor-
mation about a world around us and, through their structure and the way we use them, the 
senses mediate that experience. The sensuous – the experience of the senses – is the ground 
base on which a wider geographical understanding can be constructed.25 

                                                        
18 de Certeau, s. 116 
19 Ibid, s. 119 
20 Ibid, s. 122 
21 Pink, Sarah, 2009: Doing Sensory Ethnography, s. 7 
22 Rodaway, Paul, 1994: Sensuous Geographies – Body, sense and place, s. 3f 
23 Granö, J. G., 1997: Pure geography, s. xii 
24 Pink, s. 7 
25 Rodaway, s. 3 
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Sound studies, forskningen om ljud, är en expanderande disciplin innefattande många veten-
skapliga fält.26 Musik, antropologi, etnologi, media, design, konst, historia, arkitektur, samhälls-
planering, miljö, språk, sociologi och psykologi är några exempel. ”In fact there is no cohorent 
mainstream research field.”, konstaterar Björn Hellström.27 Ljud som forskningsfält började 
växa fram under 1960- och 70-talet då en forskargrupp bildade World Soundscape Project vars 
syfte var att studera hur det föränderliga ljudlandskapet påverkade människors beteende och uti-
från denna kunskap börja utveckla en ny tvärdisciplinär disciplin, soundscape design. Ljudland-
skap är en översättning av begreppet soundscape som lanserades 1977 i kanadensiske R. Mur-
ray Schafers bok The Tuning of the World vilken presenterade forskargruppens idéer och arbete. 
Soundscape-begreppets innebörd har tolkats av många genom åren men kan förenklat samman-
fattas som alla de ljud, naturliga och artificiella, som tillsammans formar den akustiska miljön.28 
Tonsättaren Pauline Oliveros definierar soundscape som "All of the waveforms faithfully trans-
mitted to our audio cortex by the ear and its mechanisms."29 Min egen inriktning kan relateras 
till ovan beskrivna forskning så till vida att jag intresserar mig för ljudens kulturella och sociala 
betydelser i människors liv. I Sverige utgör den etnografiska ljudforskningen ännu ett mycket 
smalt fält. Utöver mitt eget arbete med ljud inom kulturgeografin, etnologin och i konstnärliga 
sammanhang består fältet idag främst av uppsalaetnologen Karin Aras pågående forskning som 
hon kallar ”ljudets etnologi”, i vilken hon med influenser från musikvetenskapen kartlägger 
urbana ljudlandskap, bland annat genom fältstudier med soundwalks i Istanbul.30  Ljudforsk-
ningen är dock, som nämnt, en disciplin där många vetenskaper möts och det finns berörings-
punkter mellan etnologin och andra områden som behandlar ljuden. Jag ser mina studier som ett 
bidrag till den tvärdisciplinära ljudforskningen där jag inspireras av exempelvis kulturgeografi, 
ljudmiljö- och designforskning, konst och musik och med metodologiska verktyg från etnogra-
fin kan tillföra fältet ny kunskap. 
 
I följande avsnitt behandlar jag teorin om sinnen och erfarenhet utifrån några teman som senare 
återkommer i uppsatsens analysdel.  
 
 

Mångsinnligheten 

Egentligen går det inte att studera ljudupplevelser. Upplevelsen och tolkningen av vår omgiv-
ning sker genom ett samspel mellan alla våra sinnen. Däremot använder vi sinnena på olika sätt 
och en undersökning med ljudperspektivet i centrum kan bidra med en annan berättelse om rela-
tioner till platser, där aspekter och detaljer som annars sällan uppmärksammas lyfts fram. Sarah 
Pink förklarar i Doing Sensory Ethnography (2009) att hon i boken hellre vill diskutera sinnenas 
roller och användning med utgångspunkt i deras samspel, än att behandla dem som skilda kate-
gorier. Det senare, menar Pink, är vanligt bland etnografiska studier om sinnena.31 Hos till 
exempel Tuan och Rodaway har vikten av att förstå hur sinnena interagerar sinsemellan formu-

                                                        
26 LaBelle, s. xix 
27 Hellström, Björn, 2003: Noise Design – Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic 
Space, s. 14 
28 Ibid, s. 15 
29 Oliveros, Pauline, 2005: Deep Listening: A Composer's Sound Practice, s. 18 
30 Eriksson, Karin, 2007: Ljudets etnologi. I: Kulturella Perspektiv, Nr 4 
31 Pink, s. 2 
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lerats i termer av ”multi-sensoriality” respektive ”multi-sensual”.32 I mitt empiriska material 
träder också den mångsinnliga erfarenheten fram, trots (eller tack vare!) den övergripande in-
gången via ljuden. 
 

En sinnlig och kroppslig kunskap och praktik 

Genom våra upplevelser kan vi förstå och använda platsen. Sinnena är den omedelbara relatio-
nen till plats, som möjliggör andra relationer mellan oss och vår omgivning; praktiska, känslo-
mässiga, sociala. I sin studie om hur barn erfar och kommunicerar plats skiljer Sofia Cele mel-
lan konkret och abstrakt erfarenhet och poängterar att båda kategorierna handlar om subjektiva 
upplevelser; de konkreta i termer av hur barnen använder platser och de abstrakta i form av de 
inre processer som platserna framkallar hos barnen.33 I detta avsnitt behandlar jag sinnen som 
konkret erfarenhet och praktisk relation till plats, för att sedan diskutera sinnen som abstra-kta 
processer, emotionella och sociala. Uppdelningen kan, liksom verktygen space och place, vara 
till hjälp för att belysa olika dimensioner av sinnen, erfarenhet och plats även om gränserna 
mellan konkret och abstrakt varken är skarpa eller definitiva. 
 
”Space is experienced directly as having room in which to move.”, skriver Tuan. Tillsammans 
med synen, menar han, är vår förmåga att röra oss det allra mest grundläggande för vår upple-
velse av plats. Att vi också kan uppfatta ljud, dofter och smaker berikar upplevelsen.34 Rodaway 
beskriver geografin som en visuellt dominerad disciplin vilken har förbisett andra dimensioner i 
upplevelsen av plats. Ofta handlar till exempel fältarbete, som tidigare påpekat, om att se en 
plats, trots att upplevelsen egentligen består av många olika sinnesintryck.35 Genom att upp-
märksamma plats ur ett ljudperspektiv kan geografin röra sig vidare bortom det visuella och 
därigenom synliggöra ett landskap som inte är statiskt och enkelt låter sig kartläggas, utan sna-
rare formas av ljuden.36 
 
När jag tittar ut genom fönstret från min skrivplats och ner över parken där ett litet barn med 
ostadiga steg försöker balansera på sandlådans träkant med en vuxen hand som stöd påminns 
jag om hur det en gång inte alls var något självklart att kunna ta mig fram som jag ville. Barnet i 
parken går vidare för att forcera nästa hinder, ett lågt räcke kring gungställningen. Sedan några 
varv på en liten karusell, och så in i en cirkustältliknande miniatyr med kikhål på alla sidor ut 
mot parken. Hela parkvistelsen tycks gå ut på att undersöka vilka olika sätt som är möjliga att 
vara på platsen. Och jag tänker att jag i vuxen ålder fortfarande lär mig att vara på olika platser, 
även om det inte tar sig samma utlevande uttryck som äventyren nere i parken. Att vi föds med 
våra sinnen betyder inte att vi från början också kan använda dem fullt ut. Perceptionen är en 
socialiseringsprocess där vi lär oss att förhålla oss till omgivningen.37 Dessa inlärda förmågor är 
sällan något vi reflekterar över, förrän vi möter något nytt som gör oss uppmärksamma.38  
 

                                                        
32 Ibid, s. 16 
33 Cele, s. 14 
34 Tuan, s. 12 
35 Rodaway, s. 116 
36 Back, Les, 2003: ”Deep Listening – Researching music and the cartographies of sound”. I: Cultural 
Geography in Practice, s. 272f 
37 Rodaway, s. 11f 
38 Ibid, s. 22 
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Sinnena förmedlar uppfattningar om det rumsliga på olika vis. Synen och hörseln betraktas ofta 
som distanssinnen medan doft, smak och känsel upplevs i den omedelbara närheten. Men Roda-
way framhäver också att sinnena interagerar med varandra på ett komplext sätt som inte låter sig 
kategoriseras.39 Uppdelningen kan bland annat härledas till Granö som tidigt använde begreppen 
proximity och landscape för att beskriva hur upplevelsen av plats är beroende av sinnenas ka-
raktärer. Synen är hos Granö det enda sinnet som kan registrera det avlägsna, landscape, medan 
samtliga sinnen uppfattar det nära, proximity.40 Att vi uppfattar allting via omgivningen är den 
centrala idén inom Ecological concept of perception. Perceptionen förmedlas genom kroppen, 
men äger alltid rum någonstans och förmedlas därmed även via miljön.41 Brandon LaBelle talar 
om en kunskap som passerar in och ut ur kroppen när vi upplever ljud: ”Sound creates a relatio-
nal geography that is most often emotional, contentious, fluid and which stimulates a form of 
knowledge that moves in and out of the body.”42 Ljudens karaktär – tillfällig genom dess exis-
tens endast i nuet – tillför den ”stabila platsen” en flexibilitet och osäkerhet, menar LaBelle. 
Resonemanget skulle kunna förstås utifrån idén om space som det rörliga och föränderliga, den 
praktiserade platsen i termer av ständigt pågående flöden. I ljudens föränderlighet finns också 
tiden; varje ljud representerar en händelse, och ljudlandskapet mängder av parallella, pågående 
förlopp. Att höra är att uppleva tid, konstaterar Tuan.43 LaBelle talar om ”auditory geography” 
som tidsgeografisk och ett ögonblickets mikrogeografi (”a micro-geography of the moment”), 
där ljuden spelar en viktig roll för upplevelsen av tid och rum; ”This is our moment is also im-
mediately, This is our place.”44  
 
”Auditory experience plays a key role in anticipation, encounter and memory of places.”, skri-
ver Rodaway, som påpekar att ljuden är information och vi inte bara hör, utan lyssnar till ljuden 
och tolkar dem emotionellt.45 Det finns en viktig betydelseskillnad mellan att höra och att lyss-
na. Medan det första handlar om att uppfatta ljud – att det låter – implicerar lyssna en aktiv 
handling där ljuden inte bara registreras utan också tolkas; ”listening is engaged hearing”.46 Vi 
är i ständig kontakt med ljuden genom att höra och lyssna, men vi gör också ljud själva och tar 
därmed utrymme i anspråk. Rodaway använder perceived och projected för att beskriva hur vi 
förhåller oss till omgivningen både genom att ta emot och delta; ”With both listening and voice 
we participate in a geography of a living world, an auditory world, and so distinguish places and 
identify relationhips across space.”47 
 
 

Erfarenhet och minne 

Min fascination för ”vardagsljuden” kretsar särskilt kring den mening de är laddade med för 
olika personer, hur upplevelsen av ett visst ljud kan väcka känslor och associationer, och fram-
kalla minnen från platser och tidpunkter som vi inte visste att vi kunde minnas. Och varför kan 

                                                        
39 Ibid, s. 89 
40 Granö, s. 108 
41 Rodaway, s. 11 och 21 
42 LaBelle, s. xxv 
43 Tuan, s. 9 
44 LaBelle, s. xvii 
45 Rodaway, s. 95 
46 Scott, Simon, 2012: Below Sea Level, s. 21 
47 Rodaway, s. 96  
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liknande ljud upplevas negativa i vissa sammanhang men positiva i andra, eller uppskattas av en 
person men avskys av en annan?  
 
Erfarenhet är ett viktigt analytiskt begrepp när jag försöker undersöka vilka betydelser ljuden 
har för informanterna, och en utgångspunkt för min analys är idén om att upplevelser i hög grad 
påverkas utifrån tidigare erfarenheter.48 Men vad är erfarenhet? Billy Ehn och Barbro Klein fö-
reslår att den kan förstås som ”det som blir kvar när livet går vidare” och ”en distanserad verk-
lighetsupplevelse”.49 Tuan beskriver erfarenhet som de sätt genom vilka vi förstår och konstrue-
rar vår verklighet, och vår förmåga att lära av det vi varit med om.50 Dessa definitioner antyder 
att erfarenhet innefattar någon typ av reflektion som vi bär med oss och använder i nya sam-
manhang. Tuan menar också att erfarenheten – som skapas utifrån våra känslor och tankar – är 
den enda verklighet vi kan känna till:  
 

To experience is to learn; it means acting on the given and creating out of the given. The 
given cannot be known itself. What can be known is a reality that is a construct of expe-
rience, a creation of feeling and thought.51 

 
Michelle Duffy och Gordon Waitt skriver: ”[…] how individuals each respond to particular 
sounds is informed by life histories and what they value. For example, sounds can trigger me-
mories of past events or far away locations.”52 Rodaway formulerar ett liknande resonemang om 
hur den kontext som ljudupplevelsen ingår i är avgörande för hur ljud därefter kommer att tol-
kas.53 Liksom tanken om att våra sinnesintryck alltid äger rum någonstans (Ecological concept 
of perception) kan ljuden inte upplevas frånskilda sina sammanhang. I ljuddagböckerna aktuali-
seras ljuden i många olika sammanhang, från inspelningar till uppspelningar och berättelser, och 
därigenom också tidigare sammanhang och erfarenheter när informanterna associerar och minns 
utifrån ljuden. De många lager, rumsliga och tidsbundna, som finns i erfarenheterna skulle kun-
na kallas ”ljudbiografier”. Minnen väcks i nya sammanhang och på så sätt laddas ljuden om och 
lever vidare i nya ”tids- och rumslager”. Såväl ljuden som informanterna kan, betraktat på det 
här viset, bära på sina egna biografier, bestående av alla de ”meningslager” som skapats genom 
livet. 
 
 

Egna och gemensamma ljudrum 

Genom ljudupplevelserna pågår ett kontinuerligt samspel mellan oss själva och omgivningen. 
Ljuden signalerar händelser men ger också en känsla av att vi är en del i ett sammanhang, rums-
ligt och socialt. Duffy och Waitt beskriver hur våra upplevelser av ljudmiljöer gör oss uppmärk-
samma om oss själva i förhållande till platsen, men inte som isolerade enheter utan samman-
länkade varelser.54 Att förstå sig själv som del i ett större sammanhang handlar både om en 

                                                        
48 Rodaway, s. 88 
49 Ehn, Billy & och Klein, Barbro, 1994: Från erfarenhet till text: Om Kulturvetenskaplig Reflexivitet, s. 
39 
50 Tuan, s. 8f 
51 Ibid 
52 Duffy, Michelle & Waitt, Gordon, 2011: ”Sound Diaries – A Method for Listening to Place”. I: Aether 
– The Journal of Media Geography. Vol. 7, s. 121 
53 Rodaway, s. 88 
54 Duffy & Waitt, s. 133 
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medvetenhet om sig själv och de andra, ”the know of other”.55 Tillhörighet är ett spännande 
begrepp för att belysa den sociala interaktion som skapas genom ljuden som aldrig är varken 
”mina” eller ”dina”, utan snarare något vi delar och som länkar oss samman. Däri skapas också 
ett gemensamt rum.56 LaBelle vidareutvecklar resonemanget där upplevelsen av nuet – ”This is 
our moment” – skapar tillhörighet till platsen – ”This is our place” – och därigenom också sam-
hörighet: ”This is our community”.57 Idéer om hur olika sinnen fångar upp olika rumsliga för-
hållanden, exempelvis Granös proximity och landscape, skulle kunna förstås som olika grader 
av intimitet, där doftsinnet skapar en intim känsla av tillhörighet medan syn tillåter en större 
distans. Ljuden förmedlar, liksom det visuella, såväl närhet som distans. LaBelle talar också om 
”An acoustic politics of space” och argumenterar för synliggörandet av ljuderfarenheter som del 
i sociala processer.58 I ljuddagböckerna finns många berättelser om hur ljudupplevelsen bidrar 
till att skapa känslor av till- och samhörighet både rumsligt och socialt, men berättelserna visar 
också hur informanterna upplever och skapar privata sfärer och hur ljuderfarenheterna innebär 
ett växelspel mellan dessa upplevelser. 
 
 
 

METOD OCH MATERIAL 
 

Fånga det vardagliga, omedvetna och självklara 

Ljudupplevelser och vardagsliv utgör erfarenheter som till stor del är självklara för oss. Den 
inlärda förmågan att tolka och agera utifrån ljuden och skeendena omkring oss gör att vi i 
många fall inte behöver reflektera närmare, utan handlar närmast per automatik. Hur kan då 
dessa ”osynliga” och vardagliga upplevelser synliggöras och konkretiseras i en text?  
 
Metoderna med vilka jag har samlat in materialet för denna studie är kvalitativa och etnografis-
ka. De syftar inte till att skapa ett generaliserbart material som berättar om människors erfaren-
heter i allmänhet. I stället har jag med mitt val av metoder velat komma åt de fem personernas 
subjektiva upplevelser genom deras berättelser. Materialet kan inte ge en kategoriserad eller 
systematisk bild över hur ljuden och platserna upplevs – ”Den här typen av ljud uppfattas ofta 
positivt och dessa är mindre omtyckta” – men ge en inblick i varför ett särskilt ljud upplevs på 
ett visst sätt av en person, och varför samma ljud kan upplevas på ett helt annat vis av samma 
person i en annan situation. Berättelserna kan verka motsägelsefulla och å ena sidan förmedla 
en uppfattning och å andra sidan en annan just för att upplevelserna, reflektionerna och berät-
tandet fungerar så. Därför behövs också metoder som kan fånga nyanserna i erfarenheterna. 
”Qualitative methologies enable us to understand the richness and complexity of human expe-
rience, the central meanings and ongoing processes that structure socio-spatial life.”, skriver 
Pink.59 I följande stycken redogör jag för metoden som jag kallar ljuddagbok, och de val och 
avgränsningar som format det empiriska materialet. 
 
                                                        
55 LaBelle, s. xxii 
56 Ibid 
57 LaBelle, s. xvii 
58 LaBelle, s. Xviii 
59 Pink, s. 79 
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Ljuddagböcker 

Till en början var min idé att göra så kallade soundwalks med mina informanter – promenader 
på bestämda platser under vilka vi tillsammans uppmärksammar och pratar om de ljud vi möter 
under vägen. Denna idé presenterade jag för mina presumtiva informanter, de skulle få gå på 
promenad med mig. När jag funderade vidare på vilket material metoden skulle kunna ge fann 
jag dock flera aspekter som talade för att välja ett annat alternativ. För promenaderna skulle jag 
välja ett visst geografiskt område, men vilket? Innerstad? Förort? Och ville jag att studien skulle 
handla om en särskild plats? Jag var nyfiken på vilka ljudmiljöer informanternas vardag består 
av och vad de har för betydelse för dem. Ett promenadstråk som jag själv hade valt skulle inte 
utgå från deras vardag.  
 
Promenadmetoden innehöll dock en platsinteraktion som jag fann värdefull för studiens syfte. 
Jag ville försöka fånga den direkta upplevelsen, mötet med ljuden på plats. Jag har i tidigare 
studier om ljud främst intervjuat mina informanter och en insikt som kommit under arbetet med 
dessa är att intervjuerna ger ett material som speglar föreställningarna om ljudupplevelserna, så 
som personerna minns dem i intervjusituationen. Att dokumentera en promenad ger däremot ett 
material som i högre grad handlar om upplevelsen just där och då.60 Jag har också velat involve-
ra informanterna i fältarbetet genom att låta dem aktivt utforska sina ljudmiljöer, inte bara be-
rätta om dem, och på så sätt vara medskapare av studiens material. Forskning som utgår från 
denna typ av metoder, så kallad Participatory Action Research (PAR), är särskilt etablerad 
inom etnografin och fruktsam för studier som vill nå kunskap om vardagliga och, liksom ljud-
upplevelser, sällan konkretiserade erfarenheter. Ett exempel på detta är etnologen Elisabeth 
Högdahl som promenerar tillsammans med sina informanter för att få inblick i deras relationer 
till hemkvarteren i Malmö respektive Kapstaden.61 Ett annat Sofia Cele som undersöker barns 
relationer till platser genom att dels promenera tillsammans med dem, men också låta barnen 
dokumentera och berätta genom att fotografera och teckna.62 Jag har själv genom mitt arbete 
med etnologisk samtidsdokumentation vid Stockholms stadsmuseum i en rad projekt använt 
metoder där informanterna både har promenerat tillsammans med mig och själva dokumenterat 
exempelvis hur de använder en park eller sitt bostadsområde. Genom att utforma så kallade 
”cultural probes” – små kit innehållandes dagboks- och fotouppgifter, kartor med mera – har jag 
i dessa projekt försökt att skapa förutsättningar som på ett lekfullt och inspirerande vis uppmun-
trar informanterna att dokumentera och berätta.63 En viktig förtjänst hos PAR-metoder är också 
att de maktrelationer som ofta präglar forskningsprocesser förändras. Det är informanterna som, 
åtminstone till viss del, själva styr.64   
 
Jag bestämde mig för att informanterna i denna studie skulle dokumentera sina vardagsljud själ-
va och formulerade en uppgift som innebar att de under ungefär en veckas tid skulle spela in 
valfria ljud i stockholmsområdet som är hemort för samtliga. Ljudinspelningarnas omfattning i 
antal och längd fick de själva bestämma och reflektioner om ljuden kunde gärna skrivas ner som 
stöd för minnet. Dokumentationen skulle bli som en form av dagbok över veckans ljudupplevel-
                                                        
60 Kusenbach, Margarethe, 2003: ”Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research 
Tool”. I: Ethnography. Vol. 4, Nr 3, s. 449 
61 Högdahl, s. 40 
62 Cele, s. 66 
63 Franzén, Elin, Johansson, Klara & Lundberg, Lena. 2013. Grynkvarnsparken ur brukarperspektiv. 
Utvärdering av bedömningsmetod för det gröna kulturarvet. Stockholms stadsmuseum rapporterar: 33 
64 Cele, s. 67 
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ser. Jag förtydligade att det inte rörde sig om spektakulära ljudfynd, utan vilka ljud som helst – 
”spela in din vardag”. Dök det sedan upp spännande och ”ovardagliga” ljud fick de gärna också 
spelas in, men inga ljud var heller ointressanta, var min poäng. Begreppet ”vardagsljud” har inte 
någon bestämd definition. Vad är vardag och inte? Även om uppgiften att ”spela in vardagen” 
kan betraktas som öppet formulerad har den, vilket studien visar, i viss mån styrt informanternas 
tankar i särskilda riktningar under den period som ljudinspelningarna gjordes. Det insamlade 
materialet – ljudinspelningarna och intervjusamtalen – ger en uppfattning om hur informanterna 
har tolkat vardagsbegreppet och vilka ljud och platser som inkluderas i ”det vardagliga” eller 
faller utanför dessa föreställningsramar. 
 
Jag stämde träff med var och en av mina fem informanter och berättade hur jag hade tänkt, och 
att promenadplanerna hade blivit ändrade. Några blev lite besvikna, de hade sett fram emot att 
gå på soundwalk med mig. Men samtliga var fortfarande entusiastiska inför att delta. Jag såg en 
fördel i att så många som möjligt kunde använda sina mobiltelefoner som ljudinspelare då dessa 
oftast finns nära till hands; ingen ytterligare utrustning behövde kommas ihåg. Jag erbjöd även 
deltagarna att låna min egen ljudinspelare, en liten stereomikrofon, vilket två av informanterna 
gjorde. Kvaliteten på inspelningarna har inte varit högsta prioritet, jag ville framförallt att per-
sonerna skulle spela in för att sedan lättare kunna minnas dessa situationer och berätta om dem 
för mig. Det skulle visa sig att de ljud som var tänkta att spelas in inte alltid gick att uppfatta när 
vi senare lyssnade på inspelningarna, men informanterna kunde ändå berätta om idén med in-
spelningen och upplevelsen vid inspelningstillfället trots att det sedan lät annorlunda vid upp-
spelning. 
 
Efter inspelningsveckans slut träffade jag varje person igen och vi lyssnade på alla inspelade 
ljud i kronologisk ordning, från veckans första testinspelningar till de slutliga, som i vissa fall 
spelats in i sista sekund på vägen till vårt möte. Sammanlagt består ljuddagböckerna av omkring 
80 inspelningar med varierande längd. Några varar en halv minut, andra tio minuter. Medan vi 
lyssnade på inspelningarna ställde jag frågor som jag i förväg hade formulerat. Exempel på frå-
gor som jag ställde om samtliga ljud var: ”Vad är det vi hör?”, ”Hur tänkte du när du valde att 
spela in det här ljudet?”, ”Hade du reflekterat över det här ljudet tidigare?”, ”Vad tycker du om 
det? Är det bra eller dåligt?”. Jag ställde också spontana frågor utifrån varje enskild inspelning 
och beroende av vad informanten berättade. Intervju- och lyssningstillfällena tog i genomsnitt 
två timmar och de inspelade intervjuerna har transkriberats, dels för att underlätta analysarbetet 
och dels för att möjliggöra citerade berättelser där informanternas egna formuleringar blir syn-
liga.  
 
Utöver inspelningarna, som jag fick från informanterna inför intervjuerna, och de muntliga 
berättelserna består ljuddagböckerna i vissa fall även av skriftliga reflektioner. Detta var, som 
tidigare nämnt, inte en obligatorisk del i uppgiften, men anteckningar fick gärna göras. Till stor 
del överensstämde de nedskrivna reflektionerna med vad dessa personer berättade om inspel-
ningarna vid intervjutillfället. En fördel med de skriftliga berättelserna är att jag har kunnat se 
vilka tankar som fanns under själva ”dagboksveckan”, medan dokumentationen pågick. I inter-
vjuerna däremot har informanterna kunnat se tillbaka på den gångna veckan, tänka igenom sina 
val av ljud, vad de hade velat göra annorlunda och så vidare. I efterhand ser jag att det hade va-
rit en god idé att låta den skriftliga dokumentationen vara en uttalad del i uppgiften, så att jag 
hade fått ta del av samtliga personers reflektioner från inspelningsperioden.  
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Kombinationen av metoderna ljuddagbok och intervju har visat sig ge ett material som både 
fokuserar på den direkta upplevelsen på plats och tankarna i efterhand. Detta lyfter Michelle 
Duffy och Gordon Waitt fram som en av ljuddagbokens styrkor som metod och författarna jäm-
för med skriftliga och fotobaserade dagböcker som i högre grad speglar reflektioner kring upp-
levelser, medan ljuddagboken fångar det som pågår. Metoden möjliggör också en intimitet så 
till vida att den kan förmedla den kroppsliga kunskap som platsinteraktionen innebär och ko-
mma åt annars otillgängliga eller förbisedda aspekter av vardagslivet.65  
 
Definitionen av ljuddagbok skiljer sig något mellan Duffy och Waitt och mitt sätt att använda 
begreppet i denna studie. Med ljuddagbok syftar de på själva ljudinspelningarna, och påpekar 
nödvändigheten i att komplettera metoden med exempelvis intervjuer för att också fånga upp 
tankarna om de inspelade situationerna.66 Jag har valt att inkludera samtliga moment i dagboks-
begreppet och syftar, när jag använder det, såväl på inspelningsmomentet som de följande mo-
menten där informanterna spelar upp inspelningarna för mig och berättar om dem. Under inter-
vjuerna har berättelserna om de inspelade ljuden väckt associationer till andra tillfällen och 
platser. Plötsligt har samtalsämnet förflyttats från ett stimmigt stockholmskafé till ett stillsam-
mare i Enköping, eller från tunnelbanans röda linje till resor under jord i Berlin. Intervjumate-
rialet utgör på så vis ett större geografiskt och tidsmässigt spektrum än ljudinspelningarna som 
är knutna till de specifika platser som informanterna rört sig på. Min utgångspunkt att ljudupp-
levelser konstitueras genom tidigare erfarenheter har varit möjlig att undersöka då berättelsen 
om ett inspelat ljud också kunnat relateras till tidigare upplevelser.67 Ljuddagböckerna har på så 
vis också blivit ett slags ljudbiografier som inkluderar inte bara informanternas liv idag utan 
också fram till idag. 
 
 

Avgränsningar 

Jag vill avsluta min metoddiskussion med att uppmärksamma en rad val och omständigheter 
som på olika vis har inverkat på det material som studien bygger på. I detta avsnitt presenterar 
jag också kortfattat de fem informanterna och hur de inledningsvis kom i kontakt med min 
studie. 
 
Samtliga informanter är bosatta i Stockholm och har spelat in sina ljud inom staden. Anledni-
ngen till att materialinsamlingen koncentrerades till just Stockholm förklaras delvis av den 
första idén där jag planerade att genomföra ljudpromenader på bestämda platser, vilket då 
underlättades om jag valde ett geografiskt område som jag själv hade tillgång till och kunde 
göra observationer kring såväl i sällskap med informanterna som på egen hand. Eftersom infor-
manterna först anmälde sitt intresse att delta i ”promenadstudien” som skulle äga rum i Stock-
holm kom den geografiska spridningen bland dessa personer också att begränsas till Stockholm. 
Jag finner inte detta problematiskt eftersom platsen i sig inte står i uppsatsens centrum; det rör 
sig inte om en stockholmsstudie, men om informanternas upplevelser av de platser som utgör 
deras vardag, och dessa finns främst i Stockholm. Däremot skulle jag i en eventuell kommande 
studie överväga att låta informanterna spela in var som helst, inte enbart inom Stockholm. Un-

                                                        
65 Duffy & Waitt, s. 133 
66 Ibid, s. 131 
67 Ibid, s. 130 
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der intervjuerna har det framgått att också andra platser i landet har besökts under inspelnings-
perioden men att några inspelningar inte gjorts där då uppgiften var formulerad med fokus på 
Stockholm.  
 
Den åldersmässiga spridningen bland informanterna är relativt liten. Detta kan förmodligen 
förklaras med valet av kanaler för att komma i kontakt med personer som ville delta i studien. 
När jag hade börjat formulera mitt uppsatsämne och bestämt mig för att undersöka några perso-
ners ljud- och platsupplevelser skrev jag ett inlägg på min blogg Kitchen Sink Sounds, som 
handlar om just ljud i vardagen, där jag berättade om min idé (ljudpromenaden) och efterlyste 
personer som var intresserade av att medverka.68 På detta sätt kom jag i kontakt med fyra av de 
fem personerna. Dessa fyra hade på olika sätt själva hittat till bloggen och följt inläggen där 
sedan en tid. Någon statistik över bloggbesökarnas åldrar har jag inte tillgång till, men jag be-
traktar detta som möjlig anledning till att informanterna är mer eller mindre jämngamla med 
mig själv. Mitt val att efterlysa informanter via bloggen gjorde, som nämnt, att dessa personer i 
egenskap av bloggbesökare på sätt och vis hittade studien lika mycket som jag hittade dem. 
Blogginlägget framhöll att jag inte sökte efter några specialister inom ljudområdet, utan perso-
ner som var intresserade av att dela med sig av sina vardagliga erfarenheter. Återigen kan blog-
gen som sökkanal betraktas som en påverkande faktor vad gäller valet av informanter eftersom 
de personer som tog kontakt med mig via denna kanal redan var välbekanta med ämnet som 
bloggen behandlade.  
 
Då studien inte syftar till att förmedla generaliserbara eller statistiska resultat, utan koncentrerar 
sig på just dessa fem personers berättelser och att pröva metoden i sig, är informanternas åldrar 
och eventuella förförståelser inte heller något jag ser som problematiskt. En större geografisk 
och åldersmässig spridning kunde vara önskvärd av den anledningen att det kan vara intressant 
att se hur erfarenheterna från olika platser och vid olika åldrar skiljer sig från eller liknar varan-
dra. Dock skulle inte heller det materialet utgöra någon lämplig grund för generaliseringar, då 
det fortfarande rör sig om en kvalitativ undersökning med en annan typ av kunskapsmål.  
 
Avslutningsvis följer här kortare presentationer av de fem informanterna.  
 
 

Daniel 

Daniel är 35 år och bor vid Fridhemsplan i Stockholms innerstad. Han är född i grannkommu-
nen Nacka men har även bott i närheten av Enköping under många år. Daniel arbetar i järnvägs-
branschen som, med hans egna ord, ”frilansande pappersvändare”. Han tillhör de informanter 
som själva tog kontakt med mig efter att ha följt inläggen på min blogg och där fått kännedom 
om den planerade studien: 
 

När jag såg inlägget på bloggen, att du ville ha folk som skulle hjälpa till med, att man 
skulle gå på promenad, då tyckte jag det verkade skitroligt! Dels hade jag varit ute själv 
och koncentrerat mig lite på att lyssna och så där men inte lyssna i hörlurar med mikrofon 
och provat på såna grejer. Så då tyckte jag det verkade skitkul, det var ingen tvekan om 
att jag skulle nappa liksom. Plus att… Nej, jag har varit fascinerad av det ända sen jag 

                                                        
68 http://sinksounds.blogspot.se/2011/03/vill-du-ga-pa-promenad.html, 2011-03-09.  
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började läsa om det, som företeelse. Jag har aldrig varit med om att folk har spelat in sin 
vardag så där. 

 
Intervjun med Daniel ägde rum på kafé Valand i centrala Stockholm. 
 
 

Maria 

Maria är 35 år och har bott i Stockholm större delen av sitt liv. Nu bor hon i en lägenhet på 
Södermalm, dit hon just flyttat tillsammans med Simon G som också deltar i studien. Så här 
beskriver hon sitt arbete: 
 

Jag jobbar med översättning och korrekturläsning, jag undertextar tv-program, så jag fri-
lansar och sitter och jobbar ensam. Och det är ju väldigt ljudbaserat, när jag lägger in text-
rutorna ska ju det hamna i synk med ljuden, så det är väldigt ljudkopplat. 

 
Maria tog kontakt med mig när hon såg att jag efterlyste informanter på min blogg, som hon, 
liksom Simon, var bekant med sedan tidigare. Intervjun som följde efter inspelningsveckan ägde 
rum hemma hos Maria och Simon och denna intervju är studiens enda gruppintervju då vi lyss-
nade på och samtalade om Marias och Simons inspelningar vid samma tillfälle, vilket gav dem 
möjlighet att reflektera kring och kommentera varandras dokumentationer. 
 
 

Simon G 

Simon är 32 år och uppvuxen i Örebro. Han bor sedan alldeles nyligen tillsammans med Maria 
(se ovan) på Södermalm i Stockholm och arbetar som dataingenjör. Simon kände, liksom Maria, 
till min blogg innan arbetet med denna uppsats påbörjades och anmälde sitt intresse för att 
medverka i studien samtidigt som Maria. Intervjun med Simon ägde rum vid samma tillfälle 
som intervjun med Maria och han berättar då om hur han fick höra talas om denna studie: 

 
Jag hänger mycket på det här Internet och vid nåt tillfälle fick jag en länk till din blogg, 
[…], din blogg och en kille i Malmö som har lite liknande fast han lägger ut ljudklipp. 
[…] Nånstans länkade dom till er två och så tyckte jag att det här var ju jättekul och så 
började jag prenumerera på dom och har följt dom så här löpande… Och så när det där 
kom [blogginlägget om uppsatsen och ljudpromenader] så var det direkt intressant utan 
att veta vad det skulle leda till. 

 
 

Anna 

Anna är 25 år och bor i Stockholm sedan två år tillbaka då hon flyttade hit från Malmö där hon 
hade bott i fem år. Hon bor nu tillsammans med sin pojkvän i söderförorten Bandhagen. Anna 
är uppvuxen strax utanför Borlänge:  
 

[…] det är väl mer landsbygd, typ. Det finns bönder som kör traktor, och kor, i närheten. 
Men bara nån kilometer in till stan. 

 
Hon arbetar på ett studieförbund och frilansar som grafisk designer. Anna fick, till skillnad från 
de andra informanterna, höra talas om denna studie genom en vän, min syster, som berättade om 
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projektet och frågade om hon var intresserad. Därefter tog jag kontakt med Anna. Intervjun äg-
de rum i mitt dåvarande hem i Nacka. 
 
 

Simon H 

Simon är 27 år och bor i ett radhus i Spånga som han delar med sin bror och några vänner. Han 
är uppvuxen i Arvidsjaur och studerar nu svenska på Stockholms universitet. Simon kände till 
att jag ägnade mig åt olika typer av ljudprojekt när han hörde talas om denna studie, bland annat 
genom min vistelse som kulturstipendiat i Arvidsjaur år 2010, då Simon deltog i en soundwalk 
tillsammans med andra invånare på orten. Redan några månader innan uppsats- och ljuddag-
boksarbetet inleddes spelade Simon in ett särskilt ljud som han råkade på i Stockholm. Han 
skickade detta till mig tillsammans med en kort berättelse, som också ingår i ljuddagboksmate-
rialet. Intervjun med Simon ägde rum i mitt dåvarande hem i Nacka. 
 
Eftersom det i studien förekommer två personer med namnet Simon använder jag också efter-
namnens begynnelsebokstäver på de ställen i texten där detta behöver tydliggöras. 
 
 

DISPOSITION 
 
Studiens uppläggning utgår från de två frågeställningar som presenterats tidigare i detta inle-
dande kapitel. Texten behandlar därmed ljuddagböckerna dels med utgångspunkt i vad de 
berättar om informanternas relationer till vardagens ljudmiljöer och dels med fokus på metoden 
som praktik.  
 
I det första kapitlet, Ljudens rumsliga relationer, undersöker jag hur informanterna genom ljud-
dagböckerna förmedlar olika typer av rumsligheter. Kapitlet består av tre tematiska avsnitt. Det 
första handlar om hur informanterna genom dagboksmaterialet visar och upptäcker och därige-
nom definierar sina vardagsliv. Det andra avsnittet behandlar sociala rumsligheter genom att 
undersöka hur ljuden medverkar i informanternas upplevelse av sig själva i relation till omgiv-
ningen och hur ljudupplevelserna formar såväl privata som kollektiva rum. I det tredje avsnittet 
står tiden i centrum. Genom ljudupplevelserna uppstår tidsrumsliga dimensioner som fungerar 
som ett slags tidsresor. Genom de associationer som ljuden väcker framkallas minnen av tidi-
gare erfarenheter och genom ljuddagböckerna aktualiseras på så vis också andra rum än de som 
informanterna har dokumenterat med sina inspelningar. 
 
Nästa kapitel heter ”När jag lyssnar på ljudet känner jag igen mig” – Dagboksmomenten som 
meningsskapande praktiker. Kapitlet består, liksom det första, av tre avsnitt och i dessa under-
söker jag metoden ljuddagbok utifrån dess tre huvudsakliga moment: att spela in ljuden, att 
lyssna till inspelningarna och att berätta om inspelningarna. Genom att undersöka de olika mo-
menten försöker jag få inblick i hur ljuddagboken har fungerat som ett sätt för informanterna att 
förhålla sig till, reflektera kring och förmedla sina upplevelser av ljuden och platserna – meto-
den som meningsskapande process. 
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Efter de två analyskapitlen följer en avslutande diskussion där jag summerar vad uppsatsen har 
behandlat samt lyfter fram vad jag ser som uppsatsens viktigaste resultat och bidrag. 
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LJUDENS RUMSLIGA RELATIONER 
 
 
Ljuddagböckerna innehåller många olika sorters berättelser. Utifrån sina inspelningar berättar 
de fem personerna om mängder av ljud som de mött under inspelningsveckan. Men de berättar 
inte bara om ett stort antal ljud som finns i deras vardagsliv; de berättar om själva vardagen och 
livet, om relationer till omgivningen såväl geografiskt och rumsligt som socialt och känslo-
mässigt. I följande avsnitt vill jag visa hur ljuddagböckerna behandlar relationer till ljud och 
plats ur några dimensioner som jag funnit särskilt centrala i det empiriska materialet och som 
kan förstås som olika typer av rumsligheter i det att ljudupplevelserna gör något med rummet. 
Dessa dimensioner undersöker jag i tre tematiska avsnitt. Det första handlar om hur informan-
terna genom dagböckerna definierar och visar sin vardag – vad är typiskt för vardagslivet? Där-
efter följer ett avsnitt i vilket ljudens och platsernas sociala dimensioner står i centrum – hur 
påverkar ljudupplevelserna förståelsen av den egna personen i relation till andra människor 
och till platsen? I det tredje avsnittet lämnar berättelserna de platser och tidpunkter vid vilka 
inspelningarna har ägt rum och tar oss med på en tidsresa – vart leder de associationer och 
minnen som väcks genom ljudupplevelserna?  
 
 
 

”DET VAR DET VARDAGLIGASTE JAG KUNDE KOMMA PÅ” 

– LJUDDAGBOKEN DEFINIERAR VARDAGEN 
 
Uppmaningen om att spela in vardagsljud har informanterna kunnat tolka fritt och inspelningar-
na har inneburit möjligheter att berätta om vardagslivet på olika sätt. I materialet ryms berättel-
ser om de platser som utgör centrala punkter i tillvaron, om vardagliga rutiner och om situatio-
ner då personerna trivs särskilt bra. En annan sorts vardagsdefinierande berättelse är den om 
specifika ljudfenomen som utgör utmärkande inslag i vardagen. Berättelser om olika ljud och 
platser sätts också i relation till varandra och belyser därigenom varför ljuden kan upplevas på 
skilda sätt beroende av sina sammanhang.  
 
Jag sitter i soffan hemma hos Maria och Simon G på Södermalm där de just har flyttat in, och 
ihop. De har spelat in ljud under samma period men i stort sett oberoende av varandra, några 
inspelningar har de pratat om under veckan medan andra avslöjas för varandra först nu när vi 
ska lyssna tillsammans. Simon är först ut med att spela upp sina ljud och berätta om dem. Han 
ser själv några tydliga mönster bland sina sju inspelningar, flera äger rum i köket och de flesta 
är ett resultat av att han främst kom att tänka på ”isolerade” och ”konkreta” ljud när han skulle 
börja spela in:  
 

[…] jag hade svårt att komma på vad man skulle spela in, saker låter inte. Om jag tar fram 
osthyveln så låter inte det specifikt men sen kom jag på att det kan det göra, typ öppna 
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kylskåpet har också ett ljud. […] Men hälla upp vatten, det tänkte jag att ’Det här låter 
bra’. Så här porlande vatten. 

 
Simon spelar upp en kort inspelning; det är vatten i rörelse, ett klart porlande, nästan likt en 
liten bäck men det finns inga andra ljud i bakgrunden.  
 

Det var det vardagligaste jag kunde komma på, att hälla vatten i vattenkokaren. Det första 
jag gör på morgonen. 

 
Jag undrar om han tycker att det är ett bra ljud; ”Ja, det är så konkret, man ser framför sig.” Men 
det är inget ljud han har tänkt särskilt på tidigare. När han nu skulle spela in ljud började han 
fundera på vilka tydliga läten som fanns i hans omgivning och ljudet av att fylla vattenkokaren 
var det första som dök upp i tankarna. Simon förklarar att han gjorde inspelningen när han ”på 
riktigt” skulle koka vatten, det var inget han arrangerade för inspelningens skull. Detsamma 
gäller många av de fem ljuddagböckernas inspelningar, informanterna poängterar att inspel-
ningssituationen är ”autentisk” och att den berättar om något de faktiskt skulle göra just då. 
Simon har till exempel också dokumenterat processen att brygga kaffe hemma i köket när en 
vän kom på besök, och en puttrande gryta på spisen i väntan på middag. Sökandet efter tydliga 
och konkreta vardagsläten är ett sätt att välja vad som ska dokumenteras, som Simon har gjort. 
Ett annat som återkommer i dagböckerna är inspelningar av situationer som upplevs positiva. I 
Simon H:s liv har frukosten alltid haft en viktig roll, berättar han, och spelar upp en inspelning 
från köket i radhuset: 
 

Det var på grund av det ljudet som kommer nu… vattenkokaren som bubblar. Jag tycker 
det är ett trevligt ljud. Då vet jag, det är associerat med att jag ska få kaffe. Den är på från 
början, då brusar det bara lite grann, sen blir det mer och mer. När jag ska äta brukar jag 
äta fil och flingor och dricka kaffe och en macka kanske, en klassisk frukost. […] Jag har 
alltid gillat frukost, sen jag var liten.  

 
Ljuden av frukostförberedelserna är starkt förknippade med den specifika situationen, och be-
rättelsen om inspelningen handlar snarare om rutinen som frukosten innebär än om ljud som 
låter bra i sig. Att han gillar ljuden beror på vad de betyder för honom, betydelser bestående av 
samlade upplevelser ”sen jag var liten”.69 Kaffe dyker upp i flera av ljuddagböckerna och lju-
den av vattenkokare, kaffebryggare och kaffeautomater beskrivs på liknande vis – de betyder att 
kaffet är på väg. Kaffeautomaten på arbetsplatsen finns med i både Simon G:s och Daniels 
dagbok. Inspelningarna påminner om varandra med de mekaniska ljuden för varje moment som 
automaterna utför. Daniel berättar om inspelningen som representerar en vanlig ingrediens i 
hans vardag: 
 

Det där ljudet hör man några gånger om dagen när man jobbar där. Kaffe i en pappers-
mugg. Jag inbillar mig att man hör att det är pappersmugg. Jag vet inte om det är för att 
jag har sett det framför mig… Och så låter alla kaffemaskiner lite olika, den här hör man 
att den håller på och maler i början. Jag vet inte om den verkligen maler eller om den bara 
portionerar kaffe. En del, när man trycker på knappen, spolar ur sig kaffe direkt och då 
vet man att det antingen är snabbkaffe eller så är det förbryggt.  

 
Bland Daniels och Simons inspelningar finns också kaffetillredning i hemmet dokumenterat och 
båda berättar om hur dessa ljud, från kaffebryggaren eller när pulverkaffe rörs ner i en kopp i 
det egna köket, är betydligt mer positivt laddade än ljuden vid ”motsvarande” situation på 
                                                        
69 Rodaway, s. 88 
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arbetsplatsen. När jag frågar Daniel om det finns en skillnad i upplevelsen mellan hans två 
”kaffe-inspelningar” svarar han: 
 

Oj, oj, oj, helt olika grejer. Det hemma är jättepositivt; vattenkokaren och klinget i mug-
gen. Här är bara så här, pappersmugg, och man känner nästan den här tråkiga kaffeauto-
matssmaken i munnen. Det är nog bara ett nödvändigt ont för att hålla sig vaken ibland. 

 
Simon tycker att ljuden från kaffeautomaten på jobbet ger bra vibbar eftersom han tycker om 
kaffe. När Maria hör Simons inspelning undrar hon om han inte tycker att det är ett oljud; ”Jag 
tycker det låter hemskt! Jag gillar också kaffe väldigt mycket men just den typen av espresso-
maskiner låter som att dom har sönder nåt, som ett fult borrljud.” Men Simon gillar automatens 
robotliknande läten, en ljudserie som slutar med att han får kaffe. Liksom Daniel kan han höra 
skillnad mellan automatens olika processer, exempelvis om det är latte eller bryggkaffe den 
håller på att tillreda. Men kaffebryggaren i hemmet låter mycket härligare, förklarar Simon. De 
ljuden är dessutom förknippade med helg och att han är ledig. ”Ja, du kokar vatten och gör te på 
vardagarna och jag dricker kaffe.” inflikar Maria.  
 
Inspelningarna av kaffebryggare, pulverkaffe och kaffeautomater och berättelserna om dessa är 
exempel på hur ljud får en särskild mening beroende av sammanhanget. Ett ”oljud”, som Maria 
kallar kaffeautomatens läten, kan samtidigt vara positivt laddat för att det förknippas med något 
bra.70 Ljuddagböckerna innehåller några inspelningar där det är ljuden som fenomen som upp-
märksammas och sammanhangets betydelse inte lyfts fram på samma sätt som ovan. Anna spe-
lar upp en av sina inspelningar för mig, det surrar monotont och skramlar och allra mest fram-
trädande är ett rytmiskt, högfrekvent gnisslande, som en minst sagt ettrig fågel: 
 

Det här är skivaren på mitt jobb. Vi har stämma nästa vecka vilket innebär att den här 
veckan har jag skrivit ut jättemycket grejer. Så den här har jag lyssnat på ganska mycket. 
Och man hör också att, så som den låter i det här klippet, så lät den inte när vi började 
skriva ut. Det låter lite som att vi har plågat den. 

 
Från sitt arbetsrum hör hon alltid skrivaren som finns i ett intilliggande rum, det är ett vanligt 
vardagsljud. Hon vet hur skrivaren vanligtvis låter och reagerade när det började låta annor-
lunda: ”[…] man blir mer medveten när den ändrar ljudbild helt plötsligt –’Vad gör du för 
nåt?!’ Vi har skrattat åt det, jag och dom andra på jobbet. Jag har upplyst dom om det.” Daniel 
har spelat in flera ljudfenomen, företeelser som han har mött i sin vardag och som fascinerat 
honom med sina speciella och ibland oförklarliga läten. Vi sitter vid ett bord allra längst in i 
kafé Valands lokal på Surbrunnsgatan. Eftersom det är fler än Daniel och jag på kaféet lyssnar 
vi till hans ljudinspelningar i hörlurar och jag får lyssna till en serie om fyra inspelningar. Han 
har döpt filerna till ”Brödkniven”, ”Lillkniven”, ”Hackkniven” och ”Stora kniven”. Hemma i 
köket sitter knivarna fästa mot en magnetlist på väggen och när han lyfter bort dem uppstår ett 
speciellt läte – metalliskt och fjädrande – som skiljer sig från kniv till kniv beroende av deras 
storlek och utformning: ”Brödkniven är det mer fjong i. Det har jag tänkt på många gånger. Så 
när jag stod där i köket så ’Just det, dom här måste jag spela in!’” Daniel spelar upp en annan 
inspelning, från en resa med tvärbanan vid Liljeholmen, och uppmanar mig att lyssna om jag 
hör något speciellt. När spårvagnen accelererar och bromsar in hörs nämligen en rad toner i 
stigande respektive sjunkande tonhöjd och Daniel förklarar att han gärna vill ta reda på varför 
något låter på ett visst sätt; ”Jag stör mig på saker som jag inte förstår, särskilt fysikaliska 
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saker.” Tvärbanetågets speciella läte kunde han hitta förklaringen till när han vid något tillfälle 
läste på om så kallade asynkrona motorer.  
 
Paul Rodaway menar att vardagslivet i hög grad präglas av en kulturellt reflexartad perception 
där vi tar mycket för givet. Vi har lärt oss att förhålla oss till omgivningen och gör det med en 
självklarhet som vi inte blir medvetna om förrän vi möter något nytt.71 Den plågade skrivaren på 
Annas jobb, de fjädrande knivarna i Daniels kök och tvärbanetågets karaktäristiska melodier har 
fångat informanternas uppmärksamhet för att de sticker ut i annars vardagliga miljöer och situa-
tioner. Vissa ljud och företeelser som dagböckerna berättar om har varit nya och främmande 
men med tiden kommit att bli en del av de vardagligheter som passerar mer obemärkta. Bland 
Daniels ljudfiler finns det en som heter ”Gasspis och köksfläkt”: 
 

Framförallt var det gasspisljudet som jag ville spela in. Just det där pyset i början när man 
tänder eld på lågan, ett flamljud. Det är en sån typisk grej som har blivit hemtam. Jag flyt-
tade in till stan för tre år sen från ett nybygge till ett hus som är byggt 1924 tror jag, så det 
är lite grejer som är annorlunda. Och i början så var det ju lite knepigt med gasspis. Det 
var lite halvspännande varje gång man skulle tända den. Men nu sitter det så pass i rygg-
märgen att när jag hälsar på hos vänner som har elspis så står jag så här och letar efter nåt 
att tända med. Brandvarnaren drog jag igång ett antal gånger innan jag lärde mig hur det 
funkade. 

 
Nya ljud kräver en ”lyssningsadaption” innan de blir integrerade i det välbekanta ljudlandska-
pet, skriver Augoyard och Torgue.72 För varje gång Daniel har tänt gasspisen har ljudupplevel-
sen och handlingen blivit alltmer invand, vilket han blivit medveten om när kroppen reflex-
mässigt agerar som om den befann sig i hemmet också när han kommer hem till vännerna. Kun-
skapen att tolka och interagera med miljön finns lagrad i hans kropp.73 Ljudens innebörder för-
ändras ständigt genom denna adaption. Informanternas berättelser ger också exempel på hur det 
vardagliga ljudlandskapet kontinuerligt förändras när ljud ingår i vardagen endast under en be-
gränsad tid. När Maria och Simon G genomför sina ljudinspelningar är de mitt uppe i de sysslor 
som en flytt innebär och ett aktuellt projekt är att få upp en hylla som ska monteras på väggen i 
det nya hemmet. Maria har spelat in arbetet: 
 

[…] men det var Simon som sa att jag skulle spela in det. Det är en skruvdragare, för vi 
håller på att sätta upp en vägghylla och har stött på lite problem. Det där var ett led i den 
processen.  

 
Simon kommenterar: 
 

Det är väl inte vardag för vi brukar inte sätta upp bokhyllor på regelbunden basis, men det 
sammanfattar den här perioden i vårt liv. 

 
Vardagslivet kan delvis betraktas som något repetitivt, rutiner som definierar tillvaron, men 
Marias och Simons berättelse visar också att vardagen definieras av olika skeden. ”Every urban 
moment has a sound signature”, skriver Augoyard och Torgue.74 Ljudet av skruvdragaren be-
rättar något om hur livet ser ut vid just den tidpunkten och kommer kanske inte förknippas 
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särskilt med vardagslivet i fortsättningen när hyllan väl har kommit på plats. Då kommer i 
stället andra ljud att vara representativa för den tiden. De exempel ur ljuddagböckerna som jag 
hittills har lyft fram i detta avsnitt har varit mer eller mindre fokuserade på specifika ljudsitua-
tioner eller ljudfenomen som på olika sätt definierar ”det vardagliga” för informanterna. Vid 
några inspelningstillfällen har dokumentationen i stället syftat till att fånga en mer övergripande 
atmosfär i en vardagsmiljö. Simon H besöker regelbundet Rinkeby där han arbetar som läxhjälp 
och passade på att spela in när han en dag satt på en bänk på Rinkeby torg i väntan på att börja 
jobba. Han berättar medan vi lyssnar på inspelningen: 
 

Det är ungdomar som pratar… Här kommer en intressant grej, han säger ”Jag har en kö-
pare på två”. Det är en kille, kanske tretton år, som säger till sin kompis. Och en tjej som 
säger [Simon härmar ”rinkebysvenska”] ”Vänta bara!”. Det var också kul att spela in. Jag 
ville få med lite folk som pratar och så. 

 
Inspelningen är slumpmässig i sin karaktär så till vida att Simon inte kunde veta vilka ljud som 
skulle dyka upp medan han spelade in, och samtalen hörs som fragment när människor passerar 
bänken där han sitter. Men valet att fånga stämningen på torget hänger också samman med 
Simons intresse för språk – något av ett tema genom hans ljuddagbok – och är på så vis också 
medvetet: ”Det är jag fascinerad över, när man hör språk som man inte känner igen. Många 
tycker nog inte det, i och med Sverigedemokraterna och det här, dom vill nog bara höra svenska 
på gatorna, men jag tycker om det.” En inspelad stunds torgliv fungerar som en ingång till be-
rättelsen om Simons relation till denna plats och hur han relaterar ämnet till en mer allmän 
samhällelig nivå. 
 
I det här avsnittet har jag försökt belysa hur informanterna genom att spela in ljud och berätta 
om dokumentationerna på varierade sätt definierar vardagslivet. Vardagen består av rutiner och 
vanor men också spektakulära, oväntade och tillfälliga företeelser. Och ljud som först upplevs 
främmande blir med tiden integrerade i tillvaron och till och med ”typiska” ingredienser i var-
dagen. När ljuden upplevs i nya kontexter skiftar också deras betydelser. Det kommande avsnit-
tet undersöker hur ljudupplevelserna påverkar informanternas medvetenhet om sig själva i rela-
tion till platser och människor de rör sig bland – ljud som en socio-spatial dimension. 
 
 
 

”GUD, VAD TRAGISKT DET LÅTER!” 

– PRIVATA OCH KOLLEKTIVA LJUDRUM 
 
Ljuddagböckerna visar hur upplevelserna av ljuden utgör en betydelsefull social dimension i 
relationerna mellan informanterna och de platser som finns representerade i ljudinspelningarna. 
Berättelserna handlar om att själv ta plats och att påverkas av hur andra tar plats genom ljud, 
om gränser mellan privata sfärer och det som pågår utanför dessa och hur ljuden skapar kollek-
tiva rum.  
 

[…] jag går ganska fort, det låter bestämt när jag går och ibland är det ganska många som 
tittar när jag går förbi, alltså dom vänder sig om för att dom hör mina steg och dom hör 
när jag kommer nära så dom flyttar på sig […]. Så jag tänkte att jag måste höra om det 
verkligen bara är jag som låter. 
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Citatet är hämtat ur intervjun med Anna och hon berättar om en ljudinspelning från den tunnel 
som utgör en etapp av hennes promenad mellan tunnelbanan och arbetsplatsen i centrala Stock-
holm. ”Gula tunneln” heter ljudfilen och genom den 47 sekunder långa inspelningen hörs ett 
taktfast dunkande. I bakgrunden finns röster, men det är rytmen som dominerar. Det är Annas 
egna steg och jag håller med henne om att de låter bestämda. Genom inspelningen vill hon ta 
reda på om hennes steg låter så mycket som hon själv har upplevt när hon går där; som om 
känslan av att ta plats kanske har påverkat hennes uppfattning av ljudens ”verkliga” styrka. Lju-
det av de egna stegen återkommer i flera av dagböckerna och berättelserna handlar både om den 
konkreta interaktionen med platsen – att ta sig fram i staden och höra hur underlaget skiftar och 
akustiken förändras – och om den känslomässiga upplevelsen av att höras bland andra männis-
kor. Anna har reflekterat kring sitt eget tempo och hur hon upplever att detta har varierat be-
roende på var hon befunnit sig:  
 

Jag gick fortare när jag bodde hemma för min mamma går jättefort så jag måste gå jätte-
fort för att hänga med. Och när jag bodde i Malmö gick jag mycket saktare för där hade 
man liksom ingenting, där är det väldigt laid back; ’Jag ska nånstans, det spelar ingen roll 
när jag kommer fram’, och sen när man kommer upp hit [till Stockholm] så blir det 
automatiskt att man börjar gå fortare och fortare. Inte så att jag måste hinna med det här 
tåget om en minut, men alla andra går ju jättefort och går man sakta blir dom ju irriterade. 

 
När Daniel funderade på vilka ljud han hör till vardags och vilka han skulle kunna spela in kän-
des hemmet som en given miljö att dokumentera. En av inspelningarna gjorde han medan han 
kokade te och gjorde en macka till frukost. Utöver de ljud som han själv gav upphov till – 
vattenkokarens sjudande som övergår i ett starkare dån, olika slamrande köksredskap och den 
kladdiga keson han lägger på mackan – hörs en tickande klocka. Radion lät han vara avstängd; 
”Den kan jag ju inte ha på när jag ska spela in.” Daniel tycker om köksljuden, de är hemtrevli-
ga, men känslan när han senare lyssnade igenom sin inspelning blev en annan, berättar han och 
beskriver vad han tänkte medan han lyssnade: 
 

’Gud, vad tragiskt det låter!’ Så här ljudet av nån som står i ett kök där det låter ’Tick. 
Tock. Tick. Tock’. Står och gör frukost åt sig själv på en liten bricka, ba ’Naej, fan’ 
[skrattar]. Det hade jag aldrig tänkt på, det var just när jag lyssnade som jag kom att tänka 
på det. Det är nåt med tystnaden som gör det påtagligt, när man hör en tickande klocka. 
Hade det varit helt tyst hade jag säkert inte tänkt på det. Och brickan kändes väldigt en-
sam och tragisk. Jag har ingen sittplats i köket så jag äter i vardagsrummet och lägger sa-
ker på en bricka för att slippa springa fyra gånger, men på nåt sätt kändes det så här, ja, 
jag vet inte… Den ensamma middagen framför tv:n kanske. 

 
När ljuden från köket lyftes ur sitt sammanhang fick de också en annan betydelse; Daniel kunde 
liksom betrakta sig själv och sina handlingar utifrån i stället för, som vid inspelningstillfället, 
vara engagerad i själva sysslorna, med vilka han hade ett specifikt syfte där och då. Inspel-
ningen skapade en medvetenhet kring honom själv i relation till miljön.75 Hemmet är också en 
plats där gränsen mellan informanternas privata sfärer och omgivningen aktualiseras på olika 
vis genom ljudupplevelserna. Maria och Simon G jämför det nya hemmets ljudmiljö med sina 
tidigare respektive bostäder och särskilt hos Simon gjorde sig grannarna ofta påminda, bland 
annat genom ljuden från porten som hördes väl in till hans lägenhet som låg alldeles intill och 
rösterna från förbipasserande på trottoaren. ”Fast det var nästan mer roligt än störande”, säger 
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han om det senare. Maria fortsätter: ”Men framförallt ljuden uppifrån, lägenheten ovanför som 
hade barn och dom hade lekrum ovanför Simons loftsäng, så man låg liksom en meter från ta-
ket. Det kändes som att dom sprang i huvudet på en, det är ett ganska skönt ljud att slippa.” I 
den nya bostaden hör de inte ljuden runt omkring så tydligt. Maria förklarar hur tystnaden kan 
vara eftersträvansvärd i vissa miljöer men rent av oönskad i andra:  
 

[…] just utifrånljud – hissar, trafikbuller, stamp i taket – ser inte jag nån fördel i att höra, 
men däremot om man är i ett hus på landet som är isolerat och det är tyst, då kan det vara 
en obehaglig tystnad. Här har man ju liv omkring sig, så då är det en trygghet, att man ser 
folk, då behöver jag inte höra nån som trampar i taket. 

 
Både hörsel- och synintryck som förmedlar upplevelser av liv och rörelse kan skapa en känsla 
av trygghet, men också otrygghet. Simon H berättar om en tidigare bostad och hur han hörde 
grannarna bråka om nätterna:  
 

Dom hade fruktansvärda bråk, det var ”Nu ska jag slå ihjäl dig kärringjävel!”, ”Ge mig 
ölen, annars slår jag ihjäl dig!”, ”Var fan är cigaretterna?!”. Jag låg vaken klockan fyra 
och lyssnade. Synd att man inte spelade in, man borde ha klagat till grannarna… Jag tänk-
te väl mest att jag är så sjukt glad att jag inte bor i deras lägenhet, att jag inte är nån av 
dom, dom verkade inte ha så jävla roligt. Jag ritade en liten serie om dom. Lite orolig var 
jag; ’Vad fasen händer? Slår dom ihjäl varann nu?’  

 
Utifrån ljuden kan vi skapa oss en uppfattning om vad som händer i vår närhet även om vi inte 
ser vad som sker. Men ljuden lämnar också utrymme för fantasin just för att vi inte kan veta 
säkert vad som pågår på andra sidan väggen. Ljuden, påpekar Tuan, har förmågan att dramati-
sera vår upplevelse.76 Ofta består relationer mellan grannar främst i ljuden vi hör från varandra 
som skvallrar om liven som levs sida vid sida men samtidigt i avskildhet. Daniel har spelat in en 
företeelse i hemmet som tillhör de dagliga rutinerna, att dra upp och ner rullgardinen i sovrum-
met. Ljudet, ett gällt gnisslande och ett ”Drrrrrrt!” [Daniel immiterar] när han drar i snöret, har 
han tänkt på sedan han satte upp gardinen. Han har dessutom förstått att hans grannar måste ha 
en liknande gardin och att de har monterat den fel. Bostaden är lyhörd och han känner väl igen 
ljuden. Jag undrar om det stör honom: 
 

[…] ja, i början gjorde det nog det lite grann för att jag gjorde samma fel själv när jag 
skulle montera den, så det är därför jag är lite vaken på det. Och mina föräldrar har också 
gjort det, dom har också en Ikea-rullgardin. Jag brukar sova över när jag hälsar på hos 
dom och det är samma där, det låter som en stenkross. Men nej, det finns andra ljud som 
stör mer än grannarna, kan man säga. 

 
LaBelle menar att ljuden tillför platsen en flexibilitet och osäkerhet genom sin föränderliga 
natur.77 Denna flexibilitet tar sig konkreta uttryck i ljudens förmåga att överskrida rumsliga 
gränser. I ett fysiskt och visuellt väldefinierat utrymme, exempelvis informanternas bostäder, 
upplöses ändå gränserna i viss mån av alla de ljud som rör sig in och ut ur denna till synes pri-
vata sfär. Det akustiska rummet är på så vis ofta betydligt större än det visuella. ”You can’t seg-
regate the airwaves – sounds move, they escape, they carry.”, skriver Les Back. Ljuden blir ett 
slags mötesplats och denna insikt blir också en påminnelse om vår samexistens, att plats består 
av oändligt många parallella historier.78 Berättelserna om ljudens sociala aspekter tar också plats 
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i stadens offentliga rum. Resorna i kollektivtrafiken innebär inte bara förflyttningar mellan olika 
platser, de är också sociala situationer. Anna pendlar till arbetet i centrala Stockholm från 
hemmet i Bandhagen och har gjort flera inspelningar på väg till och från arbetet. Hon tycker om 
att iaktta människorna runtom henne, hur de beter sig när de väntar på perronger, köar för att 
kliva på bussar och fördriver tiden på tunnelbanetåget; ”Det är inte riktigt ok om dom kommer 
på en. Man får göra det diskret.” Utifrån inspelningar från olika tider på dygnet och olika 
veckodagar beskriver hon hur stämningen på tunnelbanan och bussar skiljer sig mellan de olika 
tillfällena. En inspelning gjorde hon en vardagsmorgon då hon åkte hemifrån tidigare än vanligt 
för att träna innan hon började jobba. Anna berättar medan vi lyssnar på inspelningen att det 
som hörs, förutom tågets ljud, främst är det lågmälda prasslet från Metro-tidningar. Vid denna 
tid på morgonen är det lugnt och ingen pratar, förklarar hon, och de som inte läser en tidning har 
ofta blicken fäst i golvet för att inte titta på någon av medresenärerna. Själv lyssnar hon ofta på 
musik. En annan inspelning fångar ljuden av det ”lämmeltåg” av resenärer som rör sig vid 
Gullmarsplans station vid en senare tid på morgonen, då hon vanligtvis åker till jobbet: 
 

Här är det som ett dovt muller för att alla går i nåt jättelågfrekvent… Och alla muttrar och 
suckar [härmar suckar], fast multiplicerat med jättemånga människor, dom kan ju inte 
säga det för högt för att alla är i närheten. Det blir liksom en gigantisk människa i nåt så 
här muller [skrattar] […] Jag tycker inte om att gå när det är jättemycket människor, då 
väntar jag hellre tills dom flesta har gått förbi men ibland kommer man inte undan.  

 
När Anna väntar vid busshållplatsen i Bandhagen för att åka till vår intervju passar hon på att 
spela in en av veckans sista inspelningar. Det är lördag och därför, menar Anna, en annan mer 
uppsluppen stämning än på vardagsmorgnarna. Människorna i busskön tycks inte ha bråttom, de 
suckar inte och det blir ingen trängsel när det är dags att kliva ombord på bussen. ”Det här är 
vid tolv när jag stod och väntade på bussen. Åker man klockan sex på en vardag så förstår jag 
att man inte är lika pigg och glad som på en lördag.” I stället för att innesluta sig i en privat 
bubbla genom att läsa en tidning pratar många med varandra. Till och med ljudet från busskorts-
läsaren ger en mer avslappnad känsla än till vardags, berättar Anna, och beskriver hur hon upp-
lever ett lägre tempo när hon och övriga resenärer kliver på bussen och ”blippar” sina kort när 
de passerar chauffören. Blippljudet finns också med i Daniels dagbok. Han spelade in en buss-
resa i innerstaden och lade märke till att sällskapet som klev ombord före honom använde remsa 
i stället för kort, vilket medförde att de hälsade på chauffören när de sträckte fram remsan och 
talade om vart de skulle åka, medan Daniel som använde kort snabbt ”blippade” det mot kort-
läsaren och rörde sig vidare. Situationen gjorde honom medveten om hur hans beteende har 
förändrats i och med att han slutade använda remsa som färdbevis: 
 

’Just det, så där höll man ju på jämt förr, och hälsade på busschauffören.’ Jag tar inte ens 
ögonkontakt, utan ’plupp’ och så går man och sätter sig. Nej, det lät mycket trevligare när 
dom gick på före mig. 

 
Likaså har bussarnas automatiska utrop av hållplatser och digitala skyltar i busstaket påverkat 
den sociala interaktionen, menar Daniel. När han tidigare skulle resa någonstans och var osä- 
ker på var han skulle kliva av bad han chauffören att ropa ut när de närmade sig rätt hållplats. I 
bland, särskilt om chauffören var ny på jobbet och ambitiös, ropades varje hållplats ut, men 
utropen var också beroende av chaufförens humör för dagen, minns Daniel, och han kunde inte 
vara säker på att just ”hans” hållplats skulle uppmärksammas. Idag behöver han bara lyssna när 
hållplatsnamnen ropas ut av den förinspelade rösten eller titta på skylten där kommande 
hållplats namn dyker upp. Därmed finns inte längre någon anledning att prata med chauffören. 
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Daniels berättelser om att blippa SL-kortet och lyssna på den ”automatiska” bussrösten är två 
exempel på hur den förändrade tekniken har inverkan på sociala aspekter i vardagslivet.  
 
Under inspelningsperioderna har informanterna gjort bio-, teater- och konsertbesök, vilka har 
dokumenterats för att försöka förmedla stämningen på platserna. Sorl är en specifik ljudföre-
teelse som ljuddagböckerna berättar om. Bland Marias inspelningar finns en som hon gjorde när 
hon och Simon G besökte biografen Skandia på Drottninggatan och väntade i foajén innan film-
visningen började. ”Jag tycker det är nåt schyst med sorl när nåt ska hända, att det är nån slags 
förväntan, nån spänning,” säger Maria och Simon berättar vidare: ”Det var väl Rabbit Hole, en 
visning som Stockholms filmfestival ordnar för medlemmar, jag vet inte om det påverkar stäm-
ningen…” Efter sådana visningar blir det ofta spontana diskussioner i publiken som, menar 
Maria, kan betraktas som en ganska homogen grupp. Det blir ett särskilt sorl i det samman-
hanget. Maria har spelat in en liknande situation men på Dramaten där Simon och hon gick på 
en föreställning, och det blev som ett experiment att spela in dessa två sammanhang och höra 
hur de lät i jämförelse med varandra. Simon tycker att stämningen och typen av sorl kan kännas 
igen från många evenemang som han har deltagit i:  
 

[…] går man på nåt kulturevenemang där folk samlas innan så är man bekant med sorlet 
och det är nåt positivt, en god stämning. Det finns ju sorl och sorl. Där är ju alla förvän-
tansfulla och ska göra nånting trevligt och är där i sällskap med folk dom gillar. 

 
Finns det dåligt sorl? undrar jag, och Simon svarar: 
 

[…] sorl på en arbetsplats har ju en annan prägel och sorl på en lunchrestaurang är väl 
trevligt men kanske inte lika uppsluppet. Det är svårt att ta det ur sitt sammanhang, för det 
är stämningen man känner också. 

 
Maria tillägger: 
 

Men tänk på Centralen och det är jättemycket folk som står och väntar på försenade tåg 
dagen före julafton. Då kan jag tänka mig att det sorlet är mer irriterade röster och så. 
Före en begravning till exempel är nog folk snarare tysta, det kanske inte är så mycket 
sorl. 

 
Daniel har spelat in under en konsertkväll på Fasching och reflekterar kring hur sorl kan upp-
levas som störande i vissa sammanhang men snarare förstärka den trevliga, avslappnade stäm-
ningen i andra fall. Sorlet som blandades med musiken under konserten var av det senare slaget. 
På vissa konserter står publiken bara och tittar på artisten och väntar på att nästa låt ska börja, 
men under kvällen på Fasching pågick umgänget i lokalen också under konserten; ”Det är jäk-
ligt skön stämning. Det var mest det jag ville spela in.” När jag frågar Simon H vilka ljud han 
förknippar med Stockholm beskriver han också sorl, som han tycker är ett intressant typ av ljud: 
 

[…] om man är på en restaurang till exempel och människor pratar ganska lågmält med 
varandra, det blir som ett ljud som blir helt unikt. När det bara låter, man hör inte vad nån 
säger, men man hör att dom pratar. Det finns ju mer av det i Stockholm än i Arvidsjaur 
där jag kommer ifrån. 

 
Sorlet som informanterna beskriver bidrar till en kollektiv upplevelse av platsen, en delad kän-
sla av förväntan, trivsel, irritation eller att tillsammans uppskatta musik. Berättelserna i detta 
avsnitt visar hur informanterna genom sina ljudupplevelser dels blir medvetna om sin egen exi-
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stens i det aktuella sammanhanget och i relation till platsen och dels länkas samman med andra 
människor.79 Genom ljuden skapas ett gemensamt rum.  
 
Ljuddagböckerna tar sin utgångspunkt i platser som informanterna har vistats på under veck-
an då ljudinspelningarna gjordes, men berättelserna om de inspelade ljuden handlar ock-så 
om andra platser och andra tidpunkter. Nästa avsnitt visar hur ljuddagböckerna skapar för-
flyttningar – mentala resor i tid och rum.  
 
 
 

TIDSRESOR – LJUD SOM VÄCKER MINNEN 
 
Ljudupplevelserna är beroende av sina sammanhang, de äger rum i en bestämd miljö och vid en 
viss tidpunkt, men de inspelade ljuden ingår inte bara i de sammanhang där de har dokumente-
rats. Informanterna förklarar ibland varför ljuden upplevs som de gör genom att beskriva tidiga-
re erfarenheter. Ljuddagböckerna blir som resor mellan nutid och dåtid, platser där livet levs 
idag och platser som tidigare utgjort det vardagliga landskapet. Jag ska i det följande ge exem-
pel på hur ljuddagböckerna aktualiserar dessa tidigare erfarenheter och hur de gör sig påminda i 
informanternas vardag. 
 
Simon H beskriver sorlet som han ofta upplever i sin nuvarande hemstad Stockholm, men som 
han minns som frånvarande på uppväxtorten Arvidsjaur. Jag blir nyfiken på vilka ljud han 
minns därifrån. Han besöker sitt barndomshem emellanåt och de ljudminnen han berättar om 
sträcker sig långt tillbaka i tiden men blandas också med senare upplevelser: 
 

Vi bodde ganska nära ett sågverk, så dom ljuden, när dom kapar virke och sågar. Och så 
hör man hela tiden en fläkt som sprutar ut spån. Och när jag var yngre så var det en speci-
ell lunchsignal på det stället, klockan tolv var det alltid samma signal. Och vi bor ju vid 
en sjö så vi hör små motorbåtar på sommarn och skotrar på vintern. Såna ljud har jag 
vuxit upp med. Och det här förväntansfulla ljudet när en bil kör in på gården, för då vet 
man att, folk från stan vet inte hur det känns att bo vid vägs ände, för vårt hus ligger i slu-
tet av vägen, så att när det kommer en bil så är dom på väg till oss. Man såg lamporna på 
vardagsrumsväggen och hörde billjudet, det är nästan så det kändes fysiskt när en bil 
kom, då visste man att man skulle få besök, det var roligt.  

 
När Simon berättar känner jag igen flera detaljer i beskrivningen från min egen uppväxtort; såg-
verket som hördes från andra sidan landsvägen, lunchsignalen från herrgårdens lilla klockstapel, 
känslan när det bekanta bilmotorljudet närmade sig på den långa, raka grusvägen. Vi har vuxit 
upp i helt olika delar av landet, men tycks dela minnen av ljud och ljudmiljöer som bara finns 
på landsbygden och mindre orter. Simons berättelse om hans nuvarande hem, radhuset i Spånga, 
leder också vidare till andra platser där han har bott. Radhusgatan är en mycket lugn miljö, för-
klarar han. Tåget passerar ganska nära, så det är ett återkommande ljud som utmärker området. 
Tankarna förflyttar berättelsen till studietiden i Tyskland: 
 

När jag bodde i Tyskland förut så bodde jag i ett studentboende som var […] en gammal 
tågstation, så tågen gick alldeles bredvid och varje natt vaknade jag två gånger. Först blev 
jag helt panikslagen. Men sen dom nätter det inte kom tåg så reagerade jag ju på att det 

                                                        
79 Duffy & Waitt, s. 133 
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var så tyst. Det där är faktiskt ljud som än i dag kan ge mig mardrömmar. Jag blev tvär-
väckt av det där.   

 
Det sista ljudet som Simon G spelade in för ljuddagboken kommer från tunnelbanan. Det var in-
te en idealisk inspelningssituation, berättar han, men det var sista chansen att spela in just den 
miljön inför intervjun. Han hade just köpt tre stolar som han bar på och mobiltelefonen som han 
använde för att spela in ljud med fick ligga i fickan under inspelningen: 
 

Jag brukar inte gå på vid den stationen, men det är ett ljud som jag väldigt ofta hör, varje 
dag till och från jobbet, så det kändes schyst att fånga, även om det är lite grötigt så hör 
jag direkt att det är Stockholms tunnelbana, med små signaler och ljud och… gnissel i 
rälsen och så där.  

 
Tunnelbaneljuden tillhör de ljud som mest karaktäriserar Stockholm för honom som pendlare, 
menar Simon. Han finner ljuden unika inte bara i Stockholm, utan också i andra städer. Medan 
biltrafik kan låta ganska lika skiljer sig olika städers tunnelbanor åt: 
 

Och åker man varje dag så lär man sig. Jag har några låtar där jag har samplat Berlins 
tunnelbana, där jag bodde för några år sen. Och när man hör det blir man alldeles varm, 
då är man tillbaks där. För dom som inte har hört det betyder det ju ingenting, eller som 
vilken klang som helst. 

 
De ljud som väcker minnen från tidigare upplevelser är i vissa fall samma typ av ljud som dem 
de associeras med, exempelvis tågen i Stockholm och i Tyskland, men det finns också ljudin-
spelningar som relateras till andra företeelser. Maria har spelat in när hon borstar tänderna, ett 
typiskt vardagsljud, och hon förklarar att hon med inspelningen ville ta reda på hur det låter uti-
från, när hon inte hör ljuden inuti huvudet. Det gick inte att höra så tydligt på inspelningen, vo-
lymen blev för låg av någon anledning, men Maria berättar att hon redan som barn brukade 
lägga märke till hur olika klang olika personer kan ha. Ljudet av när hennes mamma äter 
knäckebröd är ett tidigt minne: 
 

[…] när hon äter knäckebröd så låter det så otroligt gott och det är olika på olika männi-
skor, hur det låter när dom tuggar, så det är inte alls säkert, även om dom gör samma sak 
så har de olika akustik i munnen. Därför var jag nyfiken på hur det låter när jag borstar 
tänderna. […] Att det kan låta äckligt när folk tuggar känns mer uppenbart men att man 
kan bli sugen på nåt för att det låter gott när nån tuggar är egentligen lite halvknäppt.  

 
Simon kommer under intervjun att tänka på en plats som han skulle vilja spela in. Trapphuset på 
den nya adressen har en speciell akustik, och när Simon talar om denna ljudmiljö leds tankarna 
tillbaka till barndomshemmet. Där var hans rum beläget under trappan till övervåningen och han 
kunde genom att lyssna utan problem avgöra vem av de övriga fem familjemedlemmarna som 
gick upp- och nerför trappan. Liksom i Marias berättelse om mammans tuggljud är ljuden av 
fotstegen i trappan knutna till bestämda personer. Ljuden utgör en betydelsefull del i att känna 
och känna igen en människa, en kunskap som skapas genom att leva i varandras närhet under en 
längre tid. Sedan Maria och Simon flyttade till den nya bostaden har de upptäckt att lägenheten 
har andra akustiska förutsättningar än deras tidigare bostäder och detta har de ännu inte vant sig 
vid. När jag frågar om det är annorlunda, ljudmässigt, att numera bo tillsammans svarar Maria:  
 

Det största problemet är nog att vi inte hör varandra. Vi kan vara i olika rum och så: ’Men 
vafan svarar han inte för??’ Och så är det för att vi inte hör varann. Det har vi fortfarande 
inte lärt oss, att vi måste prata högre när vi ska prata med varandra. Det är en praktisk 
ljudgrej som är svårlärd. 
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Den praktiska erfarenheten att förhålla sig till en specifik plats tycks följa med från de tidigare 
hemmen och liksom krocka med den nya platsen. Daniels berättelse i ett tidigare avsnitt om hur 
han per automatik kan sträcka sig efter något att tända gasspisen med också när han befinner sig 
i kök som inte har någon gasspis, är ytterligare ett exempel på hur kroppen lagrar den praktiska 
kunskapen och hur denna kunskap i detta fall endast är giltig på en viss plats. Idén om hur per-
ceptionen alltid förmedlas via miljön och genom kroppen konkretiseras i ljuddagböckerna som 
visar hur minnena framkallas genom informanternas interaktion med sina vardagsmiljöer och 
hur platser, situationer och sinnesintryck kan få kroppen att omedelbart reagera.80  
 
Augoyard betraktar ljuden som en nyckel till vårt förflutna: ”Thanks to sound, a forgotten mo-
ment of our life is restored.”81 När informanterna berättar om sina ljudinspelningar blottläggs 
plötsligt ”minneslager” och mängder av vardagliga detaljer från tidigare perioder i livet blir åt-
komliga. Maria tycker att dokumentation av ljud vore minst lika värdefullt som att fotografera 
för att spara på minnen: 
 

[…] det är ju en otroligt bra idé för det är minst lika mycket en minnestriggare som foton 
är men på ett annat sätt. Men såna saker är ju mer, då är det ju mycket röster och så som 
man skulle vilja ha, om man ska ha mer ett ljudalbum. Och det hade ju varit jätteroligt att 
ha, gamla släktingar, att ha deras röster i stället för deras bilder, det hade jag jättegärna 
velat ha. 

 
I röster finns så mycket personlighet, menar hon, och de fungerar också som tidsmarkörer. Att 
på ett fotografi kunna se hur någon såg ut betyder såklart också mycket och berättar mycket om 
just den tiden, påpekar Maria, men ljud och bild innehåller olika dimensioner. Simon håller 
med: 
 

Vissa saker gör sig ju bättre på bild. Men det kan nog frammana minnen som inte en bild 
kan, och tvärtom. […] Ibland kan bilden stå i vägen för minnet för att det är så mycket 
annat man tänker på, men en röst kan ta en tillbaka, då försvinner allt annat och man bara 
lyssnar. 

 
Avsnittet, som avslutar denna första del av uppsatsens tematiska analys, har visat på ljudens 
förmåga att framkalla minnen – i kropp och tanke – och därigenom tillföra informanternas var-
dag tidsrumsliga dimensioner som spänner över varierade avstånd såväl geografiskt som tids-
mässigt. De associationer ljuden ger upphov till fungerar som länkar mellan olika tidpunkter, 
platser och människor i informanternas liv. Ljuddagböckernas berättelser skissar fram ett slags 
biografier över erfarenheter som kanske sällan blir berättade.  
 
Detta och föregående två avsnitt har belyst hur erfarenheterna som kommuniceras genom dag-
böckerna definierar rumsligheter av olika slag; tidsrum, sociala rum och rum som blir identitets-
bärande i informanternas vanliga, och ibland ovanliga, vardag. Avsnitten har gett exempel på 
vad ljuddagböckerna berättar om. I uppsatsens andra tematiska del undersöker jag hur metoden 
ljuddagbok i sig har påverkat informanterna, och hur de i sin tur har påverkat det material som 
skapats genom metoden. 

                                                        
80 Rodaway, s. 20 
81 Augoyard & Torgue, s. 22 
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”NÄR JAG LYSSNAR PÅ LJUDET KÄNNER 
JAG IGEN MIG” – DAGBOKSMOMENTEN SOM 

MENINGSSKAPANDE PRAKTIKER 
 
 
Ljuddagböckerna består av en rad moment. Två av dem är uttalade i själva uppgiften som infor-
manterna gavs: att spela in och att berätta om inspelningarna. Men processen inkluderar också 
förberedelserna inför uppgiften och reflektioner mellan inspelningsperioden och intervjun. Någ-
ra av informanterna lyssnade på sina inspelningar inför intervjun medan några hörde dem för 
första gången tillsammans med mig, då de också berättade om inspelningarna. Momenten har 
inneburit att informanterna har mött och reflekterat kring ljuden i flera sammanhang; vid inspel-
ningstillfällena, genom att lyssna till inspelningarna och till sist muntligt formulera tankarna om 
dem under intervjuerna. Många av de ljud som spelats in och platser där dokumenta-tionerna 
ägt rum är välbekanta för informanterna; som föregående avsnitt visat har dagböckerna till viss 
del handlat om att presentera vardagslivet genom att dokumentera och berätta om det som för-
knippas med vardagen. Dagboksmomenten har således inneburit både nya upptäckter och åter-
seenden82.  
 
De moment som beskrivits ovan är praktiker där informanterna såväl praktiskt och kroppsligt 
som emotionellt och reflektivt har utövat sina relationer till ljud och platser. Genom handlingar-
na, upplevelserna och förmedlingen av dessa har berättelser om ljuden och deras kontexter for-
mulerats, både outtalade i tanken och konkreta genom intervjuernas samtal. Ljuddagböckerna 
kan, betraktat på det här sättet, förstås som så kallade spatial stories i vilka informanterna till-
skriver de rumsliga erfarenheterna särskilda betydelser.83 I det här avsnittet undersöker jag uti-
från några exempel ur informanternas berättelser hur dagböckernas moment fungerar som 
meningsskapande praktiker.  
 
 
 

SPELA IN  
 

Jag tror jag tänkte att det är ju bara att spela in hela tiden men det kommer man ju inte 
ihåg. Man blir medveten om ljuden man hör men man ska spela in dom också. Man får ju 
spela in och hoppas att det kommer ljud med… Vissa saker kan man ju planera att man 
vill spela in men andra saker som händer spontant är ju svåra att spela in, då måste man ju 
gå med den [mobiltelefonens inspelningsfunktion] på hela tiden. […] Och man tänker inte 
alltid på hur det låter när man går där och då bara ’Nej, men jag spelar in och ser hur det 
låter’. 

 

                                                        
82 Att ”återhöranden” inte är ett särskilt etablerat uttryck kan betraktas som ett av många exempel på hur 
starkt visuellt präglat vårt språk är. 
83 de Certeau, s. 115 
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Annas reflektioner belyser flera aspekter av ljudinspelningarna som praktik och de problemati-
ker hon har funderat kring under inspelningsperioden. Hon berättar om tankarna inför uppgiften 
och hur det sedan blev när hon satte igång, om uppmärksamheten som ökade och om strategier 
för att lyckas fånga både det planerade och spontana. Dessa tankar återkommer i samtliga infor-
manters berättelser och utifrån dessa undersöker jag i detta avsnitt hur personerna har förhållit 
sig till uppgiften att spela in ljud och hur genomförandet på olika sätt kan förstås som menings-
skapande processer. Uppgiftens formulering – ”Spela in ljud i din vardag” – gav informanterna 
många val att ta ställning till, vilket också gör metoden och materialet desto mer intressanta att 
studera vad gäller genomförandet. Hur har informanterna tagit sig an uppgiften? Vad har de 
själva gjort med metoden och vad har metoden gjort med deras relation till ljuden och platser-
na? 
 
Inspelningsarbetet började inte med att de första inspelningstillfällena ägde rum, utan i och med 
den tankeprocess som sattes igång när informanterna blev informerade om själva uppgiften. 
Frågor väcktes; Vilka är egentligen ljuden i min vardag? Hur ska jag välja vad jag ska spela  
in? Vad är värt att dokumentera? Och för vem ska det vara intressant? Hur många ljud är rimligt 
att spela in? ”Man blir medveten om ljuden man hör men man ska spela in dom också.”, säger 
Anna. Uppgiften tycks ha gjort något med uppmärksamheten inför omgivningens läten, inte 
bara under de stunder då inspelningarna gjorts. Flera av informanterna berättar att de hade börjat 
uppmärksamma och reflektera kring vardagens ljud redan innan de anmälde sitt intresse för att 
medverka i denna studie. En tid före arbetet med denna uppsats inleddes medverkade jag i ett 
reportage i tidningen City som handlade om ljudmiljöer i Stockholm, och Daniel berättar under 
intervjun att reportaget var en bidragande faktor till att han började reflektera kring sin egen 
ljudvardag: 
 

När jag såg inlägget på bloggen, att du ville ha folk som skulle hjälpa till med, att man 
skulle gå på promenad, då tyckte jag det verkade skitroligt! Dels hade jag varit ute själv 
och koncentrerat mig lite på att lyssna och så där men inte lyssna i hörlurar med mikrofon 
och provat på såna grejer. Så då tyckte jag det verkade skitkul, det var ingen tvekan om 
att jag skulle nappa liksom. […] jag har varit fascinerad av det ända sen jag började läsa 
om det, som företeelse. Jag har aldrig varit med om att folk har spelat in sin vardag så där. 

 
Också Simon H, Maria och Simon G var bekanta med bloggen där jag skriver om egna vardag-
liga ljudobservationer och även ljudprojekt som jag tidigare hade genomfört, vilket innebar att 
tankarna om vardagsljuden i viss grad redan fanns där när de valde att bli informanter för min 
uppsats. Den medvetenhet som inledningsvis fanns hos informanterna, antingen sedan en längre 
tid eller som väcktes i samband med att engagemanget i studien inleddes, har sedan vuxit under 
inspelningsperioden och utifrån informanternas berättelser kan jag se hur medvetenheten på 
olika vis har styrt inspelningsprocessen.84 Inspelningarna skulle, kategoriskt sett, kunna delas 
upp i uppsökande och spontana, där de uppsökande innefattar de ljud som informanterna med-
vetet har sökt upp utifrån en i förväg formulerad idé och de spontana är de ljud som spelats in 
till följd av att informanterna råkat på och av olika skäl uppmärksammat dem. De uppsökande 
inspelningarna kan betraktas som resultat av medvetenhet i form av tankar om vilka ljud som 
finns i vardagen, exempelvis Daniels rullgardin som han ville spela in eftersom han sedan länge 
lagt märke till dess ljud. De spontana inspelningarna har möjliggjorts genom en medvetenhet 
som tagit sig uttryck i ett aktivt lyssnande, på plats. Lyssnandet har givetvis varit en förutsätt-
ning också för de uppsökande inspelningarna, men i dessa fall har informanterna uppmärk-
                                                        
84 Duffy & Waitt, s. 132 
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sammat företeelserna redan tidigare. Medvetenheten, som har uppstått och fungerat på olika 
sätt, spelar en viktig roll i inspelningsprocessens inledning då informanterna ”på allvar” börjat 
lyssna och reflektera.    
 
Daniel har gjort flera av sina inspelningar under en promenad. En av ljudfilerna heter ”Damm-
suga bilen” och Daniel berättar att han såg en man städa sin bil när han kom gåendes och stann-
ade till för att dokumentera situationen: 
 

[…] det kändes väldigt mycket vår; när det börjar torka upp på gatorna och dom har kört 
ett par vändor med grusbilen, så ser man att folk vill städa bort vintern. Och sen är det lite 
för det här typiska dammsugarljudet. Det finns ett pipande, det där högfrekventa ljudet 
som ökar ju mer motstånd det blir, när man suger stopp mot nånting så ba ’iiii!’ 

 
Detaljerna i berättelsen antyder att situationen är välbekant för Daniel, både själva företeelsen 
att städa bilen och de ljud som det ger upphov till. Samtidigt är det en situation som vanligtvis, 
om det inte vore för ljuddagboken, förmodligen inte skulle ges någon större uppmärksamhet. 
Detta är något som präglar ljuddagböckerna överlag; de berättar om situationer och detaljer i 
vardagliga miljöer som sällan uppmärksammas.85 Bland ljudfilerna finns många företeelser 
representerade som knappast hade dokumenterats om uppgiften hade varit att fotografera i 
stället för att spela in ljud; en porlande toalettstol på kontoret, köksknivarna på magnetlisten, 
skrivaren på arbetsplatsen, elvispen som vispar tårtgrädde, kollektivtrafikträngseln under mor-
gonrusningen… Genom inspelningarna skiftar informanterna fokus och upptäcker eller återupp-
täcker detaljer i omgivningen som de i vissa fall aldrig lagt märke till och i andra fall är bekanta 
med men inte reflekterat närmare kring. ”Jag har börjat lyssna mer. När jag har tagit av mig hör-
lurarna så har det kommit ljud som har varit ganska intressanta.”, förklarar Simon H. Han be-
rättar om flera situationer där han har lagt märke till ljuden runt omkring honom mer eller mind-
re av en slump. En av dessa situationer spelade han in på väg till jobbet: 

 
Här fick jag slut på batteriet på mp3-spelaren när jag var på väg att gå till Rinkeby. Jag 
blev lite sur för jag hade tänkt lyssna på Röde Orm men så hörde jag att vårfåglarna hade 
börjat sjunga, och det var igår, den 22 mars, och fåglarna sjöng och drillade så det stod 
härliga till! Tyvärr vart det också lite vårvindar friska som blåste in i miken men jag vart 
alldeles sprittande vårglad när jag hörde fåglar i stereo för det kom från flera olika håll. 
Det var i ett radhusområde i Spånga.   

 
De detaljer som synliggörs i ljuddagböckernas inspelningar och berättelser är resultat av en 
rumslig närvaro som har skapats i inspelningssituationerna. Tuans sätt att betrakta place som 
den meningsfulla platsen kan användas för att tolka den närvarande inspelningssituationen som 
en meningsskapande process genom vilken informanternas relation till platsen konstrueras. De 
minuter som inspelningen pågår innebär att stanna upp och denna paus, som Tuan uttrycker det, 
gör det möjligt att knyta an till platsen.86 Som tidigare analysavsnitt visat har informanterna ge-
nom inspelningshandlingen uppmärksammat både platser och sin egen relation till dessa och till 
andra människor. 
 
Dagböckernas inspelningsmoment har, på ett mycket konkret plan, inneburit att i en specifik 
miljö och situation spela in med en inspelningsapparat av något slag. Under vissa inspelningar 
har informanterna lagt ifrån sig inspelaren, exempelvis för att ha händerna fria, medan andra 
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inspelningar har gjorts med mobilen eller ljudinspelaren i handen, eller i fickan, som Simon 
löste det under tunnelbaneresan med de tre stolarna. Daniel beskriver hur han gick tillväga när 
han spelade in mannen som dammsög i sin bil: 
 

Jag stod en bit ifrån, jag är förvånad att det hördes så bra. Det blåste lite så jag ställde mig 
liksom i en port… […] det kändes jätteskumt, man får ju låtsas att man sms:ar eller nåt 
när man står där med telefonen. 

 
Anna berättar om en inspelningssituation där hon, liksom Daniel, använder ett slags strategi för 
att det ska kännas mindre obekvämt. Hon har spelat in när hon går i folkvimlet längs Drottning-
gatan; ”[…] och jag hade hörlurarna i för jag tänkte att det såg mer normalt ut med hörlurarna i, 
med telefonen i handen [skrattar].” Från hörlurarna hörde hon ingenting, varken ljuden som 
spelades in eller musik från mobilen, men de fyllde en funktion genom att ge människorna om-
kring intrycket av att Anna gick med mobilen i handen för att hon lyssnade på något i lurarna. 
En annan praktiskt aspekt i inspelningsmomentet är hur informanterna anpassar sig till situa-
tionen exempelvis genom att låta bli att prata under inspelningsstunden. Simon G gjorde en 
inspel-ning en kväll medan middagsgrytan puttrade på spisen. Maria var också där, men det 
framgår inte av inspelningen: ”Typiskt, vi gick runt i köket, ingen sa nåt, i inspelningens 
namn.”, säger Simon och skrattar. Samtidigt som ljuddagböckerna har dokumenterat ”verkliga” 
situationer i vardagslivet är de också i någon mån konstruerade för inspelningens skull. Att inte 
vilja störa ”själva ljudmiljön” genom att prata under inspelning är en förklaring till den genom-
gående frånvaron av informanternas egna röster. Anna konstaterar att hon vid de flesta av in-
spelningstillfällena inte hade sällskap vilket också förklarar varför hennes röst, med undantag 
för någon enstaka inspelning, inte hörs. Att invänta ”rätt” tillfälle för att spela in är ytterligare 
ett sätt att påverka inspelningen. Daniel har under promenader vid Rålambshovsparken obser-
verat en korvförsäljare som han tycker är intressant till sitt sätt att vara och med sina speciella 
procedurer kring försäljningen. Men när Daniel bestämde sig för att spela in på platsen motsva-
rade inte stämningen hans föreställningar om den miljö han ville dokumentera: 

 
När jag gick ut så tänkte jag att honom borde jag spela in, han är skön. Men så när jag 
gick tillbaka var det helt tomt, men jag sätter mig och väntar tills det kommer några 
stycken som beställer så jag kan spela in det här sorlet och sen, rätt som det var, så ba: 
’Whoom!’, så stod det femton pers där och skulle beställa. 

 
Likt en fotografs sätt att komponera sin bild genom att välja utsnitt och trycka av i ett valt ögon-
blick är ljudinspelningarna också komponerade genom informanternas egna rumsliga positioner 
i förhållande till ljuden de spelar in och de tidsmässiga avgränsningarna som skapar ett utsnitt 
med en början och ett slut. Informanternas sätt att genomföra inspelningsuppgiften, med alla de 
val som gjorts i varje specifik situation, har skapat ett material som kan betraktas som autentiskt 
så till vida att det utgår från platser och situationer som är vardagslivet, men materialet är också 
en rad fragment ur vardagen som på olika vis har formats utifrån informanternas sätt att förhålla 
sig till uppgiften att spela in. Duffy och Waitt menar att ljuddagboken, i jämförelse med exem-
pelvis skriftliga och fotobaserade dagboksmetoder, lättare låter sig integreras i informanternas 
vardagliga flöde då de inte medför ett avbrott för reflektion på samma sätt som de andra dag-
boksformerna; ”In contrast, sound diaries operate with the embodiment, spontaneity, contradic-
tions, and messiness of everyday life.”87 Inspelningsmomentet har delvis fungerat på detta sätt 
men, som framkommit i detta avsnitt, har inspelningarna som praktiskt moment också präglats 

                                                        
87 Duffy & Waitt, s. 127 



 36 

av ett visst motstånd där informanterna inte alltid känt sig helt bekväma i situationen, och 
uppgiften att spela in har inte bara ”följt med” under dagarna, utan också påverkat och kon-
struerat de dokumenterade situationerna. 
 
Det här avsnittet har gett exempel på hur dagbokens inspelningsmoment har inneburit ökad 
medvetenhet kring ljuden och omgivningarna, vilket har möjliggjort nya sätt att betrakta till-
varon, ett slags förskjutning av uppmärksamheten där andra och ofta förbisedda aspekter träder 
fram. Genom inspelning utövar informanterna aktivt relationerna till sina vardagliga miljöer och 
får genom dessa praktiker syn på både sig själva och de rumsliga sammanhang som de är en del 
i.88 Att åter möta ljuden och platserna genom att lyssna till inspelningarna är temat för följande 
avsnitt. 
 
 
 

SPELA UPP  
 
Hur upplevs ljuden när de spelas upp i högtalare i ett vardagsrum eller i hörlurar på ett kafé? 
Har de fortfarande samma betydelser som då de fångades i sina ursprungliga kontexter? Jag ut-
går här från informanternas berättelser om när de lyssnade till sina inspelningar själva och när 
de lyssnade tillsammans med mig under intervjuerna.  
 

När jag lyssnar på ljudet känner jag igen mig; att jag går ner för trappan, i svängen, och så 
går jag ner för andra trappan, och tredje trappan och sen den här mellandörren och sen en 
halvtrapp. […] Jag spelar upp en film i huvudet. 

 
Daniels berättelse förklarar på ett tydligt sätt hur de inspelade ljuden framkallar inre bilder från 
inspelningstillfället och platsen, han ser hela händelseförloppet framför sig och rör sig genom 
trapphuset en gång till, fast denna gång i minnet. Andra informanter beskriver detsamma under 
intervjuerna, hur de ser situationen framför sig när de lyssnar till inspelningen. Ljuden levande-
gör minnet så väl att informanterna i vissa fall säger sig kunna känna doften som fanns i rum-
met, till exempel när Simon spelar upp ljuden av den egna kaffebryggaren. Under intervjuerna 
beskriver informanterna ibland vad det är vi hör medan ljuden spelas upp och ibland väntar de 
med att beskriva tills vi har lyssnat färdigt på den aktuella ljudfilen. Beskrivningarna av vad vi 
hör – ”och så går jag ner för andra trappan” – visar hur platsen genom att lyssna till inspelning-
en aktualiseras på nytt.89 Platsen existerar här som en mental rumslighet. 
 
Även om ljuden på inspelningarna känns igen och framkallar tydliga minnen från platserna 
skiljer sig upplevelserna vid uppspelningarna från upplevelserna på plats ur flera avseenden. 
Först och främst består ljuden vid uppspelningstillfällena av just inspelningar, gjorda med olika 
typer av apparater som med skiftande kvalitet och nyansering återger ljuden. Vissa inspelningar 
är tydliga och detaljrika medan andra, ”grumligare”, är desto svårare att för mig att tolka, sär-
skilt eftersom jag inte har upplevt ljuden i sina sammanhang. Låg kvalitet utgör dock sällan pro-
blem för informanterna när de ska berätta vad det är vi hör när vi lyssnar tillsammans. När jag 
emellanåt har svårt att urskilja specifika detaljer i inspelningarna kan informanterna oftast nog-
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grant beskriva platsen och vad som utspelade sig där. Inspelningarna fungerar snarare som min-
nestriggare än realistiska dokumentationer och representationer av ljuden och platserna.90 
 
Ljuden som spelas upp under intervjuerna låter helt enkelt annorlunda än i verkligheten för att 
de är inspelade, men skillnaderna i upplevelse handlar inte bara om inspelningarnas kvalitet. Det 
händer något när ljuden separeras från sina miljöer. Ett exempel på detta är Daniels berättelse i 
ett tidigare avsnitt, där de inspelade ljuden från frukostförberedelser hemma i köket gav honom 
en känsla av tragisk ensamhet i stället för den hemtrevliga stämning han tidigare hade upplevt. 
Maria spelar upp en av sina ljudfiler. Det är många olika ljud på en gång; röster, klapprande 
steg och gnissel av gummisulor mot golv, distinkta ploppljud… Hon har spelat in medan hon 
och en vän spelar badminton: 
 

Jag brukar spela varannan vecka ungefär. I badmintonhallen i Eriksdal. Det är typ tolv-
tiden, vi brukar spela mitt på dagen när det inte är så [mycket folk], nu var det jätteproff-
siga som spelade bredvid oss, typ den tjejen som är nästan bäst i Sverige, det framgår nog 
inte men hon är helt grym i alla fall. Men det är framförallt mig och min kompis man hör, 
det kom ett ”Nej!” där när jag missade. 

 
Både Maria och Simon G tycker att det låter trevligt. ”Det är en mysig ton i slaget, det sjunger 
så det blir en ton i strängarna när man slår badmintonbollen.”, säger Simon när han hör inspel-
ningen, och även om han själv inte spelar badminton särskilt ofta kan han lätt identifiera ljuden. 
Jag frågar Maria hur hon tycker att inspelningen låter: 
 

Det låter så mycket mer. När man spelar, det blir ju annorlunda för på inspelningen kom-
mer allt med men när man spelar så lyssnar man liksom till det betydelsebärande, så man 
hör på ett helt annat sätt när man lyssnar själv. När man spelar är jag fokuserad på vårt 
spel så jag hör inte det runt omkring. 

 
Lyssnandet fungerar alltså på olika sätt. När Maria lyssnar till inspelningen använder hon inte 
ljuden som praktisk information på samma sätt som under badmintonspelet. På badmintonpla-
nen ledde vissa ljud hennes uppmärksamhet och hon stängde ute övriga ljud i rummet som inte 
hade betydelse för spelet. Simon funderar vidare kring fenomenet: 
 

[…] ute på gatan, där är ju örat helt fantastiskt på att sortera bort 99 procent säkert, av 
trafik och gnissel och ljud och andra samtal och sen om någon nämner ens namn, då har 
man hört hela meningen innan för då har man tagit in allt men sorterat bort. Men i inspel-
ningen finns det ju ingen filtrering och det blir ofta olyssningsbart. 

 
Exemplen från badmintonhallen och från Daniels kök visar hur de sammanhang som ljudupple-
velserna äger rum i påverkar vilken mening personerna finner i ljuden och hur ljudens mening 
förändras när ljuden upplevs i nya kontexter. LaBelle beskriver det akusmatiska ljudet – ljud 
som separerats från det visuella sammanhanget – och hur detta används inom den elektroakus-
tiska musiken för att skapa en koncentrerad lyssningsupplevelse.91 En liknande effekt skapas 
genom ljuddagböckerna; när ljuden upplevs i form av inspelningar upptäcks nya detaljer, såda-
na som informanterna inte lade märke till i inspelningssituationen. Genom detta dagboksmo-
ment uppmärksammar informanterna olika aspekter av vardagslivet och de dokumenterade 
platserna, liksom genom inspelningsmomentet, men med en distans som möjliggör nya reflek-
tioner. Duffy och Waitt uppmärksammar detta växelspel mellan upplevelsen på plats och en 
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mer distanserad upplevelse som uppstår i mötet med de egna ljudinspelningarna: ”While 
reviewing each sound byte, participants recaptured both the performative – that is exuberance 
and/or despair of being in the moment – as well as the possibilities to articulate more measured, 
self-reflexive accounts about sounds and emotive experiences.”92 
 
När Daniel spelade in sin väg ner genom trapphuset hade han främst ett särskilt ljud i tankarna, 
lätet från hans knarrande kängor som ekade i rummet, men han lät inspelningen fortlöpa: 

 
När jag lyssnade efteråt så älskade jag det här ljudet när man slår upp porten ut mot gatan 
och det blir som en ljudvägg; det var bilar, på noll sekunder så blev det bilar, och det var 
folk som gick och folk som pratade och… Det var schyst! 

 
I den distanserade upplevelsen lyfts detaljer fram som tidigare dolts genom vardagens hemma-
blindhet. Att få uppleva ljuden och situationen ”utifrån” har varit incitamentet till flera av ljud-
dagböckernas inspelningar. Anna berättar bland annat om ett besök i en bokhandel vid Hötor-
get, som är kombinerad med ett kafé. Hon spelade in medan hon gick omkring i butiken och 
med inspelningen ville hon undersöka huruvida människorna som befann sig där anpassade sig 
till kafé- respektive bokhandelsmiljön: 
 

Det brukar vara ganska tyst i en bokhandel tycker jag, men här spelade dom musik hela 
tiden. Kaféet är liksom integrerat med bokhandeln så det sitter folk och fikar bland bok-
hyllorna. Jag håller på att titta på böcker och vet inte riktigt vad det är som händer. Jag 
hör att det är musik i bakgrunden och att det står lite människor runt omkring. Så jag 
tänkte jag skulle höra hur det lät, om folk pratar lägre när dom fikar i en bokhandel. Om 
man får nån sån här biblioteksassociation för att det är massa böcker där. Jag tycker inte 
att dom pratar så högt. På ett vanligt kafé låter det ganska högt.  

 
Marias inspelning av när hon borstar tänderna, som tidigare nämnts, fyller en liknande funktion 
som Annas inspelning från bokhandeln. Båda inspelningarna har genomförts som ett slags expe-
riment för att ta reda på hur det egentligen låter, när de inte befinner sig i själva situationen med 
tandborsten i munnen eller vandrandes bland bokhyllor och kafégäster. Ljuddagboken har på så 
vis använts som en möjlighet att skapa en sorts objektiv relation till olika vardagliga samman-
hang som annars inte existerar. 
 
Upplevelserna av att lyssna till ljuden i inspelad form kan, som detta avsnitt har exemplifierat, 
aktualisera de dokumenterade platserna genom att framkalla minnesbilder från inspelningssitua-
tionen men också skapa en distanserad upplevelse av sammanhanget som möjliggör andra sätt 
att lyssna, där nya detaljer upptäcks. Att lyssna till inspelningarna blev mitt första möte med 
ljuden och miljöerna, eftersom jag inte var närvarande vid inspelningstillfällena. Ljud-, foto- 
och videodagböcker (eller andra metoder där informanterna själva dokumenterar) kan, som 
Duffy och Waitt poängterar, bidra med en känsla av närvaro för forskarens del, men behöver 
kompletteras av exempelvis intervjuer för att kunna förstås.93 Berättelserna om ljudinspelningar-
na spelar därför en avgörande roll för min förståelse av informanternas erfarenheter. I nästa 
avsnitt, det sista i uppsatsens tematiska analysdel, undersöker jag hur berättandet har påverkat 
materialet och hur det fungerar som ett sätt att formulera betydelser och tillskriva upplevelserna 
mening. 
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BERÄTTA  
 
Informanternas berättelser skiljer sig från ”vanliga” intervjuberättelser till själva berättarformen. 
Berättandet sker emellanåt i ett slags realtid genom att berättelsen beskriver vad vi hör på in-
spelningen just nu, för att snabbt växla till ett tillbakablickande berättande som distanserat ref-
lekterar kring situationen eller platsen. Och när som helst kan berättelsen återigen skifta till att 
utgå från ett nu som äger rum vid inspelningstillfället. Anna spelade in en bit av sin väg hem 
från jobbet en fredagseftermiddag och berättar medan vi lyssnar på inspelningen: 
 

Nu går jag längs Trollesundsvägen, inte rakt hem. Jag ska gå förbi min pappas flickväns 
hus och flytta hennes bil. Det här är när alla har kommit hem från jobbet. Dom har inte 
städat bort gruset än. […] Och jag går liksom under tunnelbanebron först. Nu har jag 
kommit ut… Det var ganska mycket bilar. I Bandhagen är det lite spännande för på 
morgonen är det inte så mycket bilar, sen kan det blir mer bilar på dagen och när man 
kommer hem är det mycket bilar. Det är bara rusningstrafik på dagen och på eftermidda-
gen, inte på morgonen. Det känns som att det är jättemycket vardag att gå utmed den här 
[vägen] och höra när alla är på väg hem. 

 
När berättelsen förmedlas i skrift, som här i uppsatsen, och ljudmiljön som beskrivs inte går att 
höra blir det en ganska speciell berättelse, ibland nästan osammanhängande. Anna berättar vad 
som händer på inspelningen; att hon går längs en väg och vart hon är på väg. Men hon beskriver 
inte bara det hon hör på inspelningen utan också vad hon såg när hon gick där. De inspelade 
ljuden får samma effekt som Daniel tidigare beskrev: ”Jag spelar upp en film i huvudet.” Och 
genom berättelsen kan jag följa med Anna medan hon går. När hon beskriver hur människor är 
på väg hem, liksom hon själv, fortsätter hon sedan att berätta om hur det brukar vara på platsen 
vid olika tidpunkter. Berättelsen växlar mellan ett nu (som är inspelningstillfället) och en mer 
allmän reflektion som inte är knuten till den specifika tidpunkten för inspelningen. Sist i utdra-
get förklarar Anna att hon upplever situationen som typisk för vardagen. Berättelsen refererar på 
så vis till tidigare erfarenheter utifrån vilka Anna definierar denna ”vardagskänsla”.  
 
Under intervjuerna har jag frågat informanterna varför de har valt att spela in de ljud vi lyssnar 
på och anledningarna varierar, som tidigare avsnitt har belyst. När de berättar om tankarna bak-
om inspelningarna och hur ljudet eller situationen upplevdes utvecklar informanterna i många 
fall också berättelserna till att innefatta analyser av den egna relationen till ljudet, situationen 
eller platsen. Under intervjun med Maria och Simon G uppstår många situationer då de reflek-
terar kring varandras inspelningar och tillsammans söker förklaringar till ljudens olika subjek-
tiva betydelser. Simon berättar om ett sorts ljud som han gärna hade spelat in om ljuddagboken 
hade genomförts sommartid. Han har en båt och ljudet av båtmotorer är ofta positivt laddade. 
Han förklarar vad det kan bero på och tillsammans vrider och vänder Simon och Maria på reso-
nemanget och lyfter fram olika aspekter av hans relation till ljudet: 
 

Simon: 
Man åker båt och man är ledig och det är varmt och det är vatten, det är mycket… 

 
Maria: 

Samtidigt har du ju klagat på att båtmotorn låter för mycket och att du vill köpa en ny. 
 
Simon: 

Ja, den låter för jävligt. 
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Maria: 
Så själva ljudet i sig är inte särskilt positivt; du står ut med det för att allt annat är så 
positivt. Du skulle ju hellre ha ett svagare motorljud? 

 
Simon: 

Ja, definitivt, men skulle jag få höra det nu så skulle jag tas dit.  
 
Diskussionen om båtmotorn är också ett exempel på hur informanternas ljudinspelningar väcker 
associationer som leder berättelserna vidare till andra ljud, platser och företeelser. En styrka hos 
ljuddagboksmetoden, som lyfts fram i tidigare avsnitt, är hur metoden kan fånga upplevelsen på 
plats och de mer distanserade och självreflexiva tankarna.94 Berättelserna som denna studie kret-
sar kring handlar om olika tidpunkter och platser i informanternas liv och, i likhet med de Cer-
teaus tankar om spatial stories, skapar berättandet länkar mellan då och nu, här och där.95 Inom 
filmvetenskapen används begreppen story och plot för att beskriva olika aspekter av den för-
medlade berättelsen. Plot avser det som explicit visas i filmens scener, medan storyn är en större 
berättelse bestående av det vi ser men också allt som implicit förmedlas och som låter oss tolka 
in skeenden som exempelvis har inträffat tidigare eller mellan scenerna.96 Ljuddagböckernas 
innehåll kan också betraktas med hjälp av dessa begrepp genom att jämföra ljudinspelningarna 
(plats- och tidsbundna representationer av miljöer) med filmens konkreta scener och alla de 
berättelser av olika slag som ryms i dagböckerna med filmens sammantagna ”story”. I dag-
böckernas ”stora berättelser” finns inte bara upplevelserna av vardagens ljud, utan alla erfaren-
heter som informanterna förmedlar; om livet över huvud taget och om upplevelser som skapats 
genom alla sinnen, men som har lyfts fram genom studiens fokus på ljud.  
 
Simon H gjorde en av sina inspelningar innan jag inledde arbetet med denna uppsats. Inspel-
ningen skickade han till mig eftersom han kände till att jag ägnade mig åt olika typer av ljudpro-
jekt, och han lät den sedan även ingå i ljuddagboken. Simon hade missat bussen hem en natt och 
tillbringade en halvtimme i en busskur vid Odenplan: 
 

Så stod jag i busskuren där och huttrade lite grann för det var i november eller december. 
Så helt plötsligt så börjar biljettautomaten vid busshållplatsen här låta på ett väldigt lustigt 
sätt, det lät som att den var ledsen. Jag hade sinnesnärvaron att ta fram mobiltelefonen 
och spela in det här ljudet. Jag vet inte vad den gjorde, den kanske matade fram papper 
när den inte hade haft nån biljettköpare på länge. […] Det låter lite som att nån andas, 
suckar ledset. Som att den är trött på att stå där på Odenplan. Den höll på så i en halv eller 
en minut, så jag lyckades få med det mesta. En ledsen biljettautomat i stan. Det kanske 
inte är nåt som alla har hört.  

 
När ljudupplevelserna förmedlas genom de muntliga berättelserna skapas en dramaturgi.97 
Simons berättelse från busskuren beskriver ett händelseförlopp; han berättar om tidpunkten, 
platsen och varför han befann sig där för att sedan berätta om den märkliga och plötsliga hän-
delsen och hur han reagerade. Dramaturgin finns också i Simons ordval som ger biljettauto-
maten mänskliga drag; han tyckte att den andades och suckade, lät ledsen och trött. De drama-
turgiska greppen tillför berättelsen såväl kronologi som emotionella kvaliteter. Eftersom Simon 
redan tidigare hade berättat om upplevelsen för mig i samband med att han skickade ljudfilen 
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innebar intervjutillfället ett återberättande som möjligen förstärkte dramaturgin ytterligare och 
distanserade berättelsen från den ”verkliga” upplevelsen.  
 
Jag har, som jag poängterar i uppsatsens inledning, inte haft för avseende att med den här stu-
dien försöka förmedla eller förstå informanternas verkligheter, utan hur de genom inspelningar 
och berättelser kommunicerar sina erfarenheter, vardagslivets erfarenheter som narrativ.98 Vad 
och hur Simon och de andra informanterna väljer att berätta har därmed styrt mitt sätt att analy-
sera det empiriska materialet i detta, liksom tidigare, avsnitt. I det här avsnittet har jag särskilt 
undersökt berättandet som praktik och ämnat visa hur informanterna genom ljuddagböckernas 
muntliga berättelser strukturerar, tolkar och omtolkar sina upplevelser. Berättandet utgår från 
och förhåller sig till platser – konkreta i inspelningarna och abstrakta i minnet – och kan betrak-
tas som så kallade spatial stories, genom vilka relationer till platserna formas.99 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
 
Den här uppsatsen har undersökt några personers vardagsliv utifrån ett ljudperspektiv. Studien 
har dels handlat om att pröva ljuddagboken som metod och dels om att utforska och uppmärk-
samma ljudupplevelsers betydelser för informanternas relationer till de platser mellan vilka de 
rör sig till vardags. Till det material som metoden genererat – informanternas egna ljudinspel-
ningar samt intervjuberättelser med utgångspunkt i inspelningarna – har jag ställt två övergrip-
ande frågeställningar. Den första rör ljuddagböckernas innehåll och hur informanterna genom 
detta kommunicerar olika rumsliga dimensioner. Jag fastnade särskilt för några teman som jag 
fann i det empiriska materialet; berättelserna om hur upplevelser av ljud definierar vardagslivet, 
påverkar sociala relationer och skapar förflyttningar i tid och rum. Dessa aspekter utgör de 
rumsligheter som studien har undersökt. Den andra frågeställningen har syftat till att belysa 
ljuddagbokens moment som meningsskapande praktiker; vad som händer när informanterna tar 
sig an uppgiften att spela in ljud, lyssna till inspelningarna och berätta om dem i intervjuerna.  
 
Ljuddagböckerna kan alltså, med utgångspunkt i de två frågeställningarna, betraktas både som 
ämne och metod för uppsatsen. Att pröva metoden har varit ett sätt att undersöka vilken kun-
skap om vardagliga upplevelser och erfarenheter av ljud och plats som är möjlig att nå, och idén 
om ljuddagboken formades utifrån insikten att det krävs särskilda metoder för att komma åt det 
vardagliga, ofta förbisedda och självklara.100 Inriktningen mot ljuden har i sig varit en aspekt av 
vardagslivet i studien men också visat sig fungera som en ingång till berättelser om livet i stort, 
och om samspelet mellan alla sinnena. Materialet har, genom studiens fokus på ljud och infor-
manternas egna inspelningar, kommit att skapa en sorts mikrogeografi där detaljer lyfts fram 
som sällan uppmärksammas, vardagliga situationer som vanligtvis inte betraktas som värdefulla 
att dokumentera eller berätta om. I uppsatsens avsnitt ryms till exempel berättelser om kökskni-
var, biografsorl, grannarnas rullgardin, suckande tunnelbanependlare, nattliga gräl, knarrande 
kängor, tandborstning, kaffebryggare, obekväm och välkommen tystnad…  
 
Kombinationen av ljudinspelningar och intervjuer har gjort det möjligt för mig att både få syn 
på informanternas interaktion med de miljöer som dokumenterats och ta del av deras reflektio-
ner om såväl de inspelade miljöerna och företeelserna som upplevelser vid andra tidpunkter och 
på andra platser i informanternas liv.101 Ljudinspelningarna representerar konkreta platser i var-
dagslivet, men berättelserna utifrån inspelningarna rymmer många lager som har kunnat blott-
läggas genom uppsatsens frågeställningar och teman. En central teoretisk utgångspunkt i studien 
har varit Michel de Certeaus idé om hur plats praktiseras genom allt som äger rum där, i hand-
ling såväl som tanke, och att en plats därigenom består av många dimensioner som verkar sam-
tidigt.102 Ljuddagböckernas olika moment har inneburit att informanterna praktiserat platserna 
genom att kroppsligt vara där, betrakta, lyssna till och dokumentera dem, minnas och berätta om 
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dem. Relationerna till ljuden och platserna aktualiseras, skapas och omskapas genom dessa 
praktiker.103  
 
Då denna studie har undersökt hur erfarenheter kommuniceras har berättandet haft en central 
roll i min tolkning av materialet. Dels som ett övergripande sätt att tänka om den kunskap jag 
producerar och dels som verktyg i analysen av informanternas berättelser. Vad gäller den 
kunskap som uppsatsen genererat har jag understrukit att jag med min undersökning inte har 
haft för avsikt att förstå och beskriva informanternas verkligheter, något som inte vore möjligt, 
men hur informanterna förmedlar sina erfarenheter genom ljuddagböckerna. Vidare har studien 
kunnat visa hur berättandet på flera vis fungerat som meningsskapande processer genom att in-
formanterna muntligt har formulerat sina upplevelser och därigenom analyserat de egna rela-
tionerna till ljud, människor och platser. Berättelserna kan betraktas som så kallade spatial 
stories vilka gör något med platserna de berättar om; ur berättelserna träder de olika rumslig-
heterna fram, och berättelserna länkar också samman erfarenheter från olika tider och platser. 
Medan berättelsen formuleras dyker andra erfarenheter upp i minnet och ljuddagböckerna 
rymmer därmed inte bara de konkreta ”vardagsrum” som fångats genom inspelning, utan en 
större berättelse som via ljuden behandlar upplevelser från hela livet. 104   
 
Informanterna har själva valt vad de vill berätta om med sina ljuddagböcker och jag har funnit 
att dagboksmomenten har inneburit möjligheter för informanterna att både visa upp sin vardag 
och upptäcka den. Ibland har upptäckten gjorts när avsikten egentligen var att dokumentera 
något annat, en företeelse som brukar sammanfattas med begreppet serendipitet; en oavsiktlig 
upptäckt.105 Upptäcktsfärden bland ljuden löper genom samtliga dagboksmoment då nya detal-
jer och insikter kommer fram genom att möta ljuden på plats i inspelningssituationerna, som 
inspelningar där ljuden lyfts ur sina ursprungliga sammanhang, och genom att formulera erfa-
renheterna i ord. Genom att spela in och berätta om ljud, platser och sammanhang som särskilt 
förknippas med vardagslivet definieras också vad som betraktas om typiskt för vardagslivet och 
inte. Vissa ljudinspelningar, förklarar några informanter, är inte direkt representativa för var-
dagslivet i allmänhet men berättar något om hur vardagen för tillfället ter sig. Andra inspel-
ningar har dokumenterat återkommande inslag i vardagen, rutiner och platser. Hemmet – 
särskilt köket – och resor med olika kollektiva färdmedel har fått ett ganska stort utrymme i 
ljuddagböckerna, vilket bland annat kan förklaras med att informanternas vardag regelbundet 
äger rum där och att dessa platser bär på känslomässiga och sociala betydelser som informan-
terna har uppmärksammat. Den puttrande grytan på spisen är ett hemtrevligt och positivt ljud, 
och tunnelbaneresan ett kollektivt och socialt rum i staden där beteenden och stämningar iakttas. 
Studien har på dessa sätt kunnat berätta något om vardagslivet i sig, som något på samma gång 
repetitivt och föränderligt, och ljuden definierar olika skeden i livet genom att förknippas med 
vardagen för en tid och sedan ersättas av andra ljud. 
 
I berättelserna om ljudens sociala aspekter blir det särskilt tydligt hur ljudupplevelser påverkar 
och på sätt och vis omdefinierar rummets gränser. Fastän informanternas hemmaliv levs i av-
skildhet från deras grannars påverkas de av varandra genom ljuden som inte hejdas av fysiska 
gränser i form av väggar, golv och tak. Ljuden som till sin natur är rörliga och föränderliga 
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tillför den fysiska miljön ett slags flexibilitet och det akustiska rummet blir på så vis större än 
det visuella.106 Berättelserna om det som hörs men inte kan ses visar också på ljudens dramati-
serande egenskaper, att endast höra händelser lämnar utrymme för fantasin.107 En viktig slutsats 
som kan dras utifrån dessa berättelser om ljudens emotionella och sociala betydelser är att ljud-
upplevelserna både gör informanterna uppmärksamma om sig själva i relation till platsen och i 
relation till andra människor. Erfarenheterna av ljud och plats tar sig också uttryck som en 
kroppslig kunskap.108 I kroppen lagras tidigare erfarenheter i form av vanor och minnen som 
aktualiseras på nytt när informanterna möter liknande företeelser eller, som i några dagboks-
exempel, gör sig påminda genom att den kroppsliga kunskapen krockar med tillvaron, exempel-
vis i den nya och större bostaden där den ”vanliga” röststyrkan inte längre räcker till för att 
kommunicera med sambon. 
 
Studien har belyst hur informanternas vardagsliv präglas av olika typer av tidsrumsliga aspek-
ter. Ljudupplevelserna skapar en känsla av nuet – vad som händer i stunden just på den platsen 
– och av rörelse och förändring. Att lyssna innebär en upplevelse av tiden.109 Upplevelsen finns 
inte bara i inspelningssituationen utan även i mötet med de inspelade ljuden som framkallar kla-
ra minnesbilder av platsen och händelserna som ägde rum där.110 Ljudpplevelserna och berättel-
serna fungerar också, vilket avsnittet tidigare vidrört, som nycklar till det förflutna genom de 
associationer och minnen som väcks både av att höra ljud och att berätta om dem.111 Ljudupple-
velserna aktualiserar olika tidsrum genom att påminna om den pågående tiden och tid som har 
varit. I uppsatsen använder jag begreppet ljudbiografier som jag finner passande för att beskriva 
hur alla ljud som informanterna upplevt i sina liv skapar erfarenhetsbaserade referenser som 
påverkar hur andra ljud upplevs. Ljudet av Stockholms tunnelbana väcker minnen från Berlins 
tunnelbana och på så vis lever den tidigare ljudupplevelsen vidare i nya sammanhang. De detal-
jerade och livfulla beskrivningar som informanterna kunnat ge utifrån sina inspelningar har 
visat att inspelningarnas kvalitet, som varierat kraftigt, haft mindre betydelse och att dokumen-
tationerna snarare fungerar som en hjälp för minnet.   
 
En utgångspunkt för uppsatsen har varit att ljuden är betydelsefulla för hur människor upplever 
och knyter an till platser, men att de också existerar som en ofta förbisedd dimension i tillvaron, 
i skuggan av det visuella. Genom att uppmärksamma ljuden med utgångspunkt i informanternas 
dagböcker har ljudens betydelser konkretiserats och belysts ur många olika aspekter. Resultatet 
förmedlar en uppfattning om ljuden som centrala och i allra högsta grad betydelsebärande. Me-
toden ljuddagbok har medverkat i synliggörandet av ljuden genom att skapa en medveten rela-
tion mellan informanterna och deras omgivning, vilket har möjliggjort för informanterna att 
såväl förstå som förmedla upplevelserna. Medvetenheten om vardagens detaljer har under 
uppsatsarbetet många gånger förundrat mig; hur informanterna har lagt märke till och med 
entusiasm berättat om företeelser som de reflekterat kring under dagboksprocessen. Studien har 
fungerat som en upptäcktsresa i vardagslivets mer och mindre välkända vrår både för 
informanternas och min undersöknings del. Och till viss del har studien kunnat motbevisa 

                                                        
106 LaBelle, s. xxi 
107 Tuan, s. 16 
108 Pink, s. 366 
109 Tuan, Yi-Fu, 1974: Topophilia – A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, s. 9 
110 Duffy & Waitt, s. 125 
111 Augoyard & Torgue, s. 22 



 45 

uppfattningen om att vår tillvaro domineras av det visuella, men det har också krävts särskilda 
och lämpliga verktyg för att lyfta fram ljuden.  
 
Jag ser två huvudsakliga bidrag i den kunskap som uppsatsen har skapat. Det ena är hur ljud-
perspektivet har skapat en annan berättelse om vardagslivet, som visar att också sådant som 
sällan uppmärksammas kan ha stor inverkan på tillvaron och hur vi interagerar med och tänker 
om de platser där vi lever våra liv. Att fokusera på sinnliga erfarenheter har fungerat som ett sätt 
att skärskåda hur interaktionen med plats – fysisk och mental – fungerar i praktiken.112 Det and-
ra bidraget är resultatet av att ha prövat ljuddagbok som metod och väg till kunskap. Idén till 
dagboksmetoden föddes ur en insikt om nödvändigheten av att hitta en metod som inte bara 
kunde fånga informanternas föreställningar om hur de tror sig uppleva ljuden och platserna, 
vilket intervjuer har tendensen att göra, men också närvaron och känslorna där och då, i det 
ögonblick som upplevelsen äger rum. Den intimitet till vardagen som uppstått genom inspel-
ningspraktiken och som speglas i informanternas berättelser kan betraktas som en viktig för-
tjänst hos metoden. Avslutningsvis vill jag också poängtera metodens värde inte bara som väg 
till kunskap utan som en kreativ, rolig och meningsfull praktik ur informanternas perspektiv.113 
Uppgiften att spela in vardagens ljud innebar att prova på något nytt och blev därigenom en 
upplevelse i sig, vilket jag eftersträvade och hoppades kunna uppnå när jag började formulera 
de första idéerna inför uppsatsarbetet. 
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