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BAKGRUND 
Under innevarande år, 2006, har ett ljudlaboratorium etablerats på Konstfack, med 
stöd av KU-medel. I ansökan om medel för uppbyggnad av det ljudlabbet 
formulerades projektets målsättning enligt nedan. 
 

”Projektets målsättning är att etablera ett Akustiskt Designlabb på Konstfack som ska 

omfatta utbildning och forskning, och även fungera som mötesplattform för represen-

tanter från näringslivet och från universitetssfären. Idag finns audioteknisk utrustning 

utspridd på Konstfacks olika institutioner. Tanken är att skapa ett interdisciplinärt labb 

genom att samla teknik och specialistkompetenser under ett och samma tak. Personalen 

kommer att bestå av ett team av personer med kunskaper om ljudredigeringsteknik, 

ljudkonstinstallationer, ljuddesign, rumsakustik, konst, arkitektur, musik och pedagogik 

mm. Teknik och kompetens ska vara tillgänglig för forskningsprojekt och för lärare och 

studenter vid de olika institutionerna, och även för skolans utställningsverksamheter. Det 

finns idag inget motsvarande ”laboratorium” i Sverige, utan det här skulle bli unikt för 

Konstfack.” 

 
Orsaken till ansökan om en uppbyggnad och etablering av labbet handlar främst 
om att intresset för ljud har ökat, både miljömässigt och konstnärligt. Ljud är inte 
längre enbart knutet till akustik och musik utan även till konst, arkitektur, design, 
inredning, miljöforskning med mera. Ljud utgör ett område som befinner sig i början 
av en expansiv utveckling. Det är möjligt att via ljud – i kombination av en konst-
närlig, musikalisk, arkitektonisk och akustisk insikt – designa en miljö. Det här är 
något som har fångats upp på Konstfack i Stockholm, som nu satsar på att bemöta 
det ökade behovet av att integrera ljudmediet inom forskning och utbildning. 
 
Man kan idag notera hur designers – formgivare, industridesigners med flera – 
börjar intressera sig för ljudmediet mer och mer. En bidragande orsak är att ljuden 
ständigt ökar i vår omgivning. Köksutrustningen låter, hemelektroniska produkter 
låter, trädgårdsredskap låter, leksaker låter, mobiltelefoner låter, etcetera. Ljuden 
är en del av vår vardag på ett helt annat sätt än tidigare. Det här har inneburit ett 
ökat intresse för ljuddesign, både bland producenter och bland konsumenter. Det 
finns numera en större insikt om att design inte bara handlar om färg, form och 
taktila kriterier, utan att ljuden är en viktig komponent som påverkar hur vi uppfattar 
en produkt. Även konstnärer använder sig av ljud alltmer i sina arbeten. Vid 
senaste Venedigbiennalen deltog Sverige med två ljudkonstinstallationer. Arkitek-
ter har börjat uppmärksamma behovet av att integrera ljuddesign i sin verksamhet. 
Dagens trend med minimalistiska inredningar i restauranger och fik, öppna 
kontorslandskap och gallerior, stora glasade ytor och öppna planlösningar i 
bostäder har skapat stora problem med överhörning, bullerstörningar, dålig tal-
uppfattbarhet och komfort. Därför börjar nu alltfler arkitekter intressera sig för hur 
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man kan integrera rumsakustiska kvaliteter i den arkitektoniska gestaltningen. Det 
gäller inte bara rumsform och inredning, utan även design av diffusorer, tak- och 
väggabsorbenter. Nu har ljudmediet således även fått fäste på Konstfack; dels i 
utbildningen på en institutionell nivå, och dels som särskilt forskningsområde.1  
 
KU-projektets uppgift har varit att: 
1) bygga upp det akustiska designlabbet (dvs. rumsakustisk utformning och 
tekniska installationer);  
2) initiera en dialog med företrädare från varje institution på Konstfack i syfte att 
inventera behov av kunskapsutveckling och teknik, samt att precisera vilka kurser, 
föreläsningar och litteratur mm som bör integreras i institutionernas verksamheter; 
3) utveckla pågående forskningsverksamhet (projekt Transmission, finansierat av 
Vetenskapsrådet), och att tillsammans med anställda på Konstfack formulera 
framtida interdisciplinära forskningsprojekt, baserade på kunskaper inom i huvud-
sak arkitektur, musikvetenskap, sociologi och konst i kombination med design-
metodik; 
4) etablera en sektion med företrädare från skolans institutioner, som driver och 
ansvarar för labbets verksamheter;  
5) etablera ett nätverk, bestående av svenska och internationella universitet och 
institut som bedriver forskning med fokus på ljudmediet, samt med företrädare från 
näringslivet och offentliga sektorn, vilket omfattar både kunskapsutbyte och 
sponsring av labbets verksamheter. 
 
Nedan redovisas KU-projektet, i enlighet med ovan fem punkter 
 
 

                                                 
1 Texten är en del av en artikel publicerad i Bygg & Teknik, nr. 3, 2006. Hellström, Björn, Konstfack satsar på 
akustisk design. 
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1 UPPBYGGNAD AV DET AKUSTISKA DESIGNLABBET –  
TEKNIK, FUNKTIONER, UTFORMNING OCH KOSTNADER 
 
1.1 Teknisk utrustning 
En stor del av arbetet med KU-projektet har handlat om att söka sponsring för att 
utrusta labbet med avancerad ljudteknik, främst olika typer av högtalar-
anläggningar.  
 
Under verksamhetsåret har labbet etablerat en samverkan med Sennheiser AB, ett 
svenskt agenturföretag inom området professionellt ljud och ljudåtergivning, vilka 
har bidragit med avancerad ljudteknik till ett värde av drygt 100 000 kronor till 
labbet. Sennheisers uttalade önskemål är att få ta del av hur tekniken kan tillämpas 
i olika konstärliga, arkitektoniska och pedagogiska sammanhang. Nedan redovisas 
den teknik som Sennheiser bidragit med. 
 
1.1.1 Teknik sponsrad av Sennheiser 
Audiobeam, Sennheiser 
Audiobeamen är särskilt lämpad att via konstnärliga experiment laborera och 
åskådliggöra olika slags auditiva rumsfenomen. Högtalaren är framförallt tillämpar 
för studenter och forskare inom konst och arkitektur. 
 
Panphonics ”platta elektrostathögtalare” + förstärkare  
Eftersom högtalaren kan infogas som ett arkitektoniskt element på ett helt annat 
sätt än traditionella högtalare är den framförallt lämpad för inredningsarkitekter, för 
utformning av offentliga lokaler som museer, resecentrer, restauranger och 
gallerior. Högtalaren är även tillämpbar för studenter inom industridesign genom att 
de kan integrera tekniken i olika typer av produkter, som bilar, datorer och 
handikapphjälpmedel.  
 
Sex st. aktiva högtalare för auralisering, typ Fostex NX-6A + stativ 
Auralisering är en ''visualisering'' av ljudet för våra öron, man lyssnar hur det låter i 
ett rum som har modellerats i datorn (''virtual reality''). Modellen kan vara av ett rum 
som redan finns eller som ska byggas i framtiden. Med detta hjälpmedel är det 
möjligt att höra hur t ex olika väggmaterial påverkar rummet. Ofta är det mycket 
enklare att förstå innebörden genom att lyssna än att beskriva rumsakustiska 
parametrar med siffror (se demo www.ingemansson.se, länk ”byggnad”, länk 
”auralisering”). 
 
Inom en snar framtid kommer auraliseringstekniken att vara en del av arkitektur-
processen. Idag är det vanligt att arkitekter producerar 3D-animerade filmer. Man 
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kan då få en ganska bra uppfattning om rumsamband, proportioner och ljusför-
hållanden m.m. Men nästa steg är att man samtidigt kan lyssna på rumsakustiken. 
Det här borde vara en självklarhet. När du köper en hårfön eller dammsugare får 
du information om bullervärden. Däremot kan man punga ut med ett par miljoner 
för en lägenhet utan att få information om akustiska förhållanden, trots ljudens 
stora betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Idag är det populärt med 
öppna planlösningar och med stora fönster i privatbostäder. Och här finns det 
verkligen behov av auralisering eftersom sådana här planlösningar ofta skapar 
problem med överhörning och buller. Auraliseringstekniken är framför allt 
användbar som ett gemensamt operativt redskap för rumsakustiker och arkitekter, 
genom att den via simulering kan testa samband mellan rumsakustiska lösningar 
med arkitektonisk utformning. Det går att lyssna via hörlurar, men tekniken lämpar 
sig bäst via högtalarlyssning eftersom rummets parametrar blir distinktare. 
 
1.1.2 Övrig teknik 
Ljudlabbet förfogar även över en komplett utrustning för 5.1-ljudåtergivning. 
Utrustningen, som är ett permanent utlån från akustikkonsultföretaget ÅF-
Ingemansson AB, består av två subhögtalare, tre mellanregisterhögtalare, sex 
diskantregisterhögtalare, samt även förstärkare och decoder. Utrustningen är 
främst lämpad för videoproduktion och uppspelning.  
 
Ljudlabbet äger även tio par aktiva högtalare, APart, som främst är avsedda för 
olika typer av utställningsverksamheter. 
 
Institutionen för Konst förfogar över en dator med ljudredigeringsprogrammet 
ProTools, vilken kommer att installeras permanent i labbet. 
 
1.1.3 Teknik för framtiden 
Labbet kommer kontinuerligt att ansöka om medel och sponsring för inköp av 
teknisk utrustning, både hård- och mjukvara. I dagsläget behöver labbet främst 
videoteknik, bl a en stationär video/TV. Ansökan om medel för inköp av utrustning 
kommer att göras via Vetenskapsrådet m fl. 
 
1.2 Ljudlabbets funktioner 
Ovan nämnda auraliseringsteknik och 5.1-teknik kommer att vara permanent 
installerade i labbet. Cirka tolv personer kommer att kunna lyssna på auraliserings- 
och 5.1.-produktioner i labbet.  
 
Ett redigeringsbord, med dator och bildskärmar, kommer att installeras i mitten av 
rummet (se bifogade skisser, sid. 21-29). 
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Institutionen för Konst, genom Timo Menke, har utformat en skiss som beskriver 
delar av labbets funktioner och stationer (se bifogad skiss, sid. 20).  
 
1.3 Ljudlabbets utformning 
Ljudlabbet är ännu inte byggt. Orsaken är främst att Institutionen för Bildpedagogik 
(BI), genom Len Luckhurst, drog tillbaka löftet om att labbet skulle få husera i en av 
BI:s lokaler. Detta innebar att ljudlabbet fick söka efter en alternativ lokal, vilket 
varit mycket tidskrävande. I september 2006 erbjöd institutionen för Konst, genom 
prefekt Olof Glemme, det rum som tidigare fungerat som institutionens förvaring- 
och utlåningsrum för audio- och videoutrustning. Rummet är cirka 4 x 7 meter, och 
6 meter högt med en taklanternin.  
 
Företaget Akustikmiljö AB i Falkenberg, genom Magnus Gustavsson, kommer att 
sponsra med alla absorbentmaterial som behövs i labbet. Företaget Svanå Miljö 
Teknik AB kommer att sponsra med diffusorer (väggelement som sprider ljudet i 
rummet). 
 
Ljudlabbet behöver, vid sidan av absorbenter och diffusorer, även en del bygg-
material, främst Mdf-board, spån- och gipsplattor. Labbet kommer att söka 
sponsring för allt byggmaterial  
 
I september tömdes KI:s rum på utrustning. Därefter kunde Philip Zalyaletdinov, 
civilingenjör och specialiserad på beräkningar av rumsakustisk dimensionering, 
genomföra rumsakustiska mätningar. Med utgångspunkt från dessa mätningar har 
Philip dimensionerat rummet med absorbentmängder och diffusorer, i syfte att 
skräddarsy akustiken för labbets behov av permanent audioutrustning 
(auraliserings- och 5.1.-teknik). Ett nedpendlat tak kommer att installeras. Samtliga 
väggar kommer att kläs med absorbenter och diffusorer (se bifogade skisser, sid. 
21-33). Philip håller i dagsläget på med att utforma konstruktionsritningarna.  
 
Byggprocessen kommer att vara tidskrävande. Kontakt har därför tagits med 
Nacka Gymnasium, Byggprogrammet. Bygget kommer att komma igång i januari 
2007 och beräknas att vara färdigställt i april/maj.  
 
1.4 Ljudlabbets kostnader 
Om labbet lyckas få sponsring på byggmaterial så blir kostnaderna noll kronor, 
eftersom teknik, absorbenter och diffusorer är sponsrade via Sennheiser, ÅF-
Ingemansson, Akustikmiljö och Svanå Miljö Teknik. 
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2 INITIERING AV EN DIALOG MED FÖRETRÄDARE FÖR KONSTFACKS 
INSTITUTIONER OCH LJUDLABBETS ORGANISATION 
 
2.1 Kurser och verksamheter inom ljudmediet vid Konstfacks olika 
institutioner 
Ljudlabbet ska omfatta utbildning och forskning, samt fungera som mötesplattform 
för representanter från universitetssfären och från näringslivet. Studion ska ha en 
interdisciplinär verksamhets- och kunskapsinriktning. Detta möjliggörs genom att 
samla teknik och specialistkompetenser under ett och samma tak. Studion består 
av ett team av personal med kunskaper om ljudredigeringsteknik, ljudkonst-
installationer, ljuddesign, rumsakustik, konst, arkitektur, musik och pedagogik mm.  
 
Teknik och kompetens ska vara tillgänglig för studenter, lärare och forsknings-
projekt vid Konstfacks samtliga institutioner, inbegripet skolans utställnings-
verksamheter.  
 
Studion kommer att kunna erbjuda kunskapsutveckling inom bl.a. följande 
områden:  
▪ ljudsättning och rumsakustisk utformning (Inredningsarkitektur);  
▪ ljudproduktdesign (Industridesign);  
▪ ljudkonst (Konst);  
▪ ljudmediet som pedagogiskt redskap (Lärarutbildningen);  
▪ audiomedia-produktion (Grafisk Design);  
▪ musikproduktion, inspelning och videoredigering. 
 
2.2 Genomförda kurser, masterexamen, mm 
Under det senaste året har Konstfacks olika institutioner börjat integrera ljudmediet 
i utbildningen. 
 
Institutionen Inredningsarkitektur & Möbeldesign har genomfört flera kurser i 
ljuddesign och rumsakustik. Dels kursen Arkitekturens utvidgade fält: struktur-
likheter mellan arkitektur och musik, som var en veckokurs (1 p) för samtliga 
studenter, och som handlade om hur rumsakustiska kvaliteter kan integreras i den 
arkitektoniska gestaltningen. Dels en kurs i Akustisk design och rumsakustik för 
årskurs 3. 
 
Institutionen för Interdisciplinära Studier (IS) har genomfört en kurs där studenterna 
fick arbeta med ljudmediet i en urban kontext (Open Studio 3 p). I kursen under-
sökte studenterna stadsljudens rumsliga föränderlighet, klangliga verkan, 
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uppbyggnad och komposition. Syftet var att utveckla kunskaper om akustiska, 
arkitektoniska och konstnärliga formuttryck och vilka effekter de har i det offentliga 
rummet.  
 
En annan kurs som genomförts vid IS är Hör Upp Stockholmare! som var ett 
samarbete mellan Konstfack och Gallerian på Hamngatan i Stockholm. Under tio 
dagar i april omformade studenterna Gallerian till en konst- och konserthall, 
ljudlabb, forsknings- och experimentverkstad. Sexton olika ljudkonstinstallationer 
placerades i Gallerian. Projektet var unikt eftersom det var första gången en så stor 
offentlig miljö som Gallerian iscensätts med ljudkonst. Projektet fick stort utrymme i 
radio (P2 och P4) och i dagspressen. I samband med utställningen arrangerades 
ett offentligt seminarium tillsammans med Svensk Form. Seminariet var inriktat på 
ett samtal om ljudens estetiska, sociala och kulturella betingelser för upplevelser 
och gestaltningar i staden. Teman för seminariet var ”Ljudkonst och ljuddesign i det 
offentliga rummet”, respektive ”Akustisk stadsplanering – utopi eller verklighet” 
(www.gallerian.se/husthlm). 
 
Ett flertal studenter från Konstfacks olika institutioner har arbetat med ljudmediet i 
sina kandidat- och magisterexamina. Elina Aho vid Institutionen för Inrednings-
arkitektur och Möbeldesign och Thomas Watkiss vid Institutionen för Inter-
disciplinära Studier har båda genomfört examensarbeten på masternivå under 
våren 2006. Luleå Tekniska Högskola har placerat utbytesstudenten Joakim 
Nyström på Konstfack, som gör ett masterexamensarbete om rumsakustik och 
design. Kristina Nitsch, vid SLU vid Institutionen för Landskapsarkitektur, gör ett 
masterexamensarbete om inventering av goda ljudmiljöer i staden. Undertecknad 
har varit huvudhandledare i samtliga projekt. (Arbetet som huvudhandledare har 
legat utanför mitt arbete som gästforskare vid IS, inget arvode har utbetalats.). Jag 
kommer att vara huvudhandledare för Palle Bothéns examensarbete om 
begreppsbildning inom elektroakustisk musik, vid Institutionen för komposition, vid 
Göteborgs Musikhögskola. 
 
Institutionen Industridesign har bjudit in undertecknad för en föreläsning om 
ljudmiljö och designmetodik, för årskurs 4 och 5. 
 
Diskussioner pågår om att starta en kurs på Institutionen för Industridesign, där 
studenterna ska få arbeta med ljudproduktdesign i samverkan med Ingemansson 
Technology och Electrolux designgrupp.  
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Diskussioner har även förts med Hans Cogne, professor på Grafisk design & 
Illustration (GI), om att genomföra en kurs i notation och grafisk representation 
inom musiken. 
 
Under vårterminen 2007 kommer en kurs (Open Studio 3 p) om ljuddesign och 
ljudkonst i offentliga miljöer att genomföras vid IS. 
 
Undertecknad har varit ansvarig för samtliga ovan nämnda kurser och projekt. 
 
2.3 Ljudlabbets organisation – resurs för alla institutioner 
Ljudlabbet sorterar inte under någon institution på Konstfack, utan verkar som 
fristående enhet. Eftersom undertecknad är knuten till Institutionen för Inter-
disciplinära Studier (IS) kommer en stor del av utbildningen att distribueras via 
institutionens kursprogram, främst via s.k. Open Studios, vilka är valbara för 
skolans samtliga institutioner, inom kandidat- och magisterprogrammen. Ljudlabbet 
ska även fungera som en resurs för samtliga institutioner, vilket innebär att lärare 
och studenter kan driva egna utbildningsverksamheter i labbet. 
 
2.4 Behörighet till ljudlabbet 
Ljudlabbets personal har access till tekniken. Konstfacks studenter och lärare 
beviljas temporära accesser, via s.k. körkortsförfarande. 
 
Teknik kan bokas av studenter och skolans personal via Konstfacks hemsida. Den 
utrustning som ägs av Sennheiser kommer att ha särskilda restriktioner i syfte att 
undvika stöld. 
 
Ett schema upprättas genom vilket man kan boka tid i labbet.  
 
Dyrbar utrustning kommer att förvaras i låsbara skåp. 
 
Information om ljudlabbets verksamheter läggs kontinuerligt ut på Konstfacks 
hemsida. 
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3 UTVECKLING AV PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 
3.1 Genomförda och pågående forskningsprojekt 
 
3.1.1 Biträdande handledare för doktorandprojekt  
Undertecknad är biträdande handledare för doktorandprojektet Datorn som 
musikinstrument och medmusiker. Koncept och fallstudier med interaktiva dator-
musiksystem inom improviserad musik, som genomförs av Per-Anders Nilsson, 
lektor i Musik & media och chef för Lindbladstudion vid Musikhögskolan i Göteborg. 
Doktorandprojektet sker i samverkan med Universitetet i Aveiro, Portugal. 
 
3.1.2 Vetenskapliga konferensbidrag 
Undertecknad har medverkat som chairman (dvs. att precisera och fungera som 
ordförande över ett forskningsområde) och med papers vid de internationella 
konferenserna 12th International Congress on Sound & Vibration (http://www.icsv-
12.ist.utl.pt/) i Lissabon 2005, samt vid 13th International Congress on Sound & 
Vibration (http://icsv13.tuwien.ac.at/) i Wien 2006.  
 
Rubrik på forskningsområdet i Lissabon var Sonic Tools and Methods adaptable to 
Architectural Design och titel på paper Theories and Methods adaptable to 
Acoustic and Architectural Design of Railway Stations. Rubrik på forsknings-
området i Wien var Architecture and Urban Sounds och titel på paper Acoustic 
Design in Commercial Space. 
 
3.1.3 Forskningsprojektet Transmission – urbana experiment kring ljudkonst och 
ljudrum  
Förra året (2005) inleddes forskningsprojektet Transmission – urbana experiment 
kring ljudkonst och ljudrum; ett konstnärligt forskningssamarbete mellan tonsättare, 
arkitekter och akustiker. Projektet genomförs av Urban Sound Institute (USIT) och 
är finansierat av Vetenskapsrådet. USIT består, vid sidan av undertecknad, av 
Catharina Dyrssen (docent och forskningsansvarig vid Chalmers Arkitektursektion), 
Anders Hultqvist (tonsättare, professor i komposition vid Göteborgs Musikhög-
skola), Staffan Mossenmark (ljudkonstnär och lektor vid Göteborgs Musikhögskola) 
samt Per Sjösten (Tekn Dr i rumsakustik). Projektet löper under 2005-06 med 
huvudvikt lagd vid ett antal konstnärliga experiment med tillhörande analyser kring 
ljud-ljudkonst-ljudrum-arkitektur. Delredovisning 1 ägde rum vid en utställning på 
Lunds konsthall i januari 2006. Delredovisning 2 ägde rum i form av en workshop 
och utställning på Svenska Kulturinstitutet i Paris i juni 2006 
(www.urbansound.org).  
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Undertecknad har under perioden jan 2005 – dec 2006 haft forskningsmedel, 30% 
av en heltid (finansierade av Vetenskapsrådet). Dessa medel har betalats till 
Konstfack via Chalmers, skolan för Arkitektur som är projektets huvudman. 
Forskningsmedlen har finansierat en forskartjänst vid Institutionen för Inter-
disciplinära Studier (IS). Tjänsten upphör vid årsskiftet, 2006/2007. 
 
3.1.4 Forskningsprojektet Design av rumsakustiska kvaliteter 
Forskningsprojektprojektet syftar till att utveckla och testa en metod för integrering 
av rumsakustiska kvaliteter i arkitektonisk gestaltning. Metoden ska även fungera 
som ett gemensamt designverktyg för arkitekter och akustiker. Projektet genomförs 
i samverkan med ARKUS (Arkitekternas branschorganisation), White Arkitekter AB 
och ÅF-Ingemansson AB. Auraliseringstekniken i Konstfacks ljudlabb utgör en 
viktig del av projektet.  
 
3.2 Studieresa – nätverk med Cresson  
Inom ramen för KU-projektet ska ett internationellt forskarnätverk etableras på 
Konstfack, genom samverkan med forskare knutna till det franska institutet 
Cresson (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain), 
bildat 1979 i Grenoble (www.cresson.archi.fr). Nätverket har stor betydelse, dels 
som partner i ett avancerat kunskapsutbyte, dels som kontaktpunkt för att inom 
några år kunna placera en forskning vid Konstfack i den internationella forsknings-
fronten.  
 
Vid Cressoninstitutet finns arkitekter, akustiker, miljöpsykologer, filosofer, 
tonsättare, sociologer, kulturgeografer m fl, samt avancerad teknik, litteratur mm. 
Cresson, bildat 1979, är tveklöst unikt i sitt slag, inga andra forskningsmiljöer inom 
området har motsvarande vetenskapliga precision och samlade erfarenheter. 
Tyngdpunkten ligger på begreppsprecisering och på empiriskt strukturorienterade 
metoder för förståelse av fysiska, kulturella och sociala fenomen. Man arbetar 
främst med utveckling av interdisciplinära analysmetoder, som syntetiserande och 
predikativa redskap vid planeringen och utformningen av platsers specifika miljöer.  
 
Undertecknad är väl förtrogen med den franska teoribildningen och var inbjuden 
som gästforskare vid Cresson 1998-99. 
 
KU-medlen ska omfatta en sammankomst med forskare vid Cresson under tre 
dagar. Den syftar, som nämns ovan, till att ta del av den forskning som bedrivs vid 
Cresson, och att diskutera formerna för ett gemensamt forskningsprogram. Konst-
fack representeras av Ronald Jones, professor vid IS, och Eric DeGroat 
forskningssamordnare vid Konstfack. Studieresan har dock ännu inte genomförts. 
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Orsaken är att jag, Ronald och Eric inte har haft möjlighet att gemensamt resa till 
Grenoble under de datum då Cressons forskare samlats (merparten av Cressons 
forskare är utspridda på olika universitet i Frankrike och vanligtvis har man två 
sammankomster per termin). Studieresan planeras därför att genomföras under 
vårterminen 2007. 
 
3.3 Administration och förvaltning av framtida forskningsprojekt 
Idag sorterar ljudlabbets forskningsverksamheter under Institutionen för Inter-
disciplinära Studier (IS). Det är svårt att säga hur forskningsprojekten kommer att 
drivas i framtiden eftersom Konstfack inte har fastställt en handlingsplan för hur 
skolans forskningsprojekt ska drivas, förvaltas och administreras. På sikt verkar det 
dock mest rimligt att Konstfack driver samtliga forskningsprojekt under en och 
samma organisatoriska förvaltning, med forskningssamordnare Eric DeGroat som 
koordinator.  
 
3.4 Planerade konferenser och forskningsansökningar 
 
3.4.1 Konferens 
Konstfack, genom undertecknad och Eric DeGroat, planerar en konferens den 7 
februari 2007, i samverkan med Interaktiva Institutet och Gösta Ekman Laboratoriet 
vid SU. Konferensen handlar om ljuddesign och akustisk simulering med inriktning 
mot design av ljudmiljöer, inom- och utomhus. Syftet är att samla en grupp aktörer 
inom området för att gemensamt överblicka, värdera och definiera ett nytt samlat 
fält för forskning och utveckling. Avsikten är att initiera ett forum för fortsatt 
verksamhet inom mälardals- och stockholmsregionen. Medverkar gör bl.a. Henrik 
Karlsson från Vetenskapsrådet. 
 
3.4.2 Forskningsansökan – Mistra 
Konstfack – genom undertecknad och Eric deGroat, och i samverkan med 
Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Gent Universitet – har gått 
vidare till slutomgången (15% av sökande, varav 6% kommer att beviljas medel) av 
forskningsfinansierade projekt som rör innovativ, kreativ och interdisciplinär 
kunskapsutveckling. Sökta medel: 6.000.000 kr. Tid: 4 år. Besked om medel 
kommer i mars/april 2007. 
 
3.4.3 Forskningsansökan – Vetenskapsrådet 
Konstfack, genom undertecknad och Eric deGroat, kommer att ansöka om 
forskningsmedel via Vetenskapsrådet i samverkan med Interaktiva Institutet och 
Stockholms Universitet. Projektet handlar om akustiska rumssimulering. Sökta 
medel: ca 3.000.000 kr. Tid: 3 år. Besked om medel kommer under oktober 2007. 
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3.4.4 Forskningsansökan – Formas 
Konstfack, genom undertecknad och Eric deGroat, kommer att ansöka om 
forskningsmedel i samverkan med Chalmers, Stockholms Universitet och Cresson i 
Grenoble. Projektet handlar om buller och urban stadsplanering. Sökta medel: ca 
3.000.000 kr. Tid: 3 år. Besked om medel kommer under november 2007. 
 
3.4.5 Forskningsansökan – Vägverket 
Konstfack, genom undertecknad och Eric deGroat, kommer att ansöka om 
forskningsmedel i samverkan med Chalmers, Stockholms Universitet och Cresson i 
Grenoble. Projektet handlar om buller och urban stadsplanering. Sökta medel: ca 
3.000.000 kr. Tid: 3 år. Besked om medel är i dagsläget oklart. 
 
3.4.6 Forskningsansökan – ÅF Forskningsstiftelse 
Undertecknad och Åsa Conradsson (lektor vid IA) kommer att ansöka om 
forskningsmedel för produktutveckling av en kombinerad armatur och absorbent. 
Sökta medel: ca 300.000 kr. Tid: 1 år. Besked om medel är i dagsläget oklart. 
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4 ETABLERING AV EN SEKTION SOM DRIVER LABBETS VERKSAMHETER 
Följande personer, verksamma vid Konstfack, har under året var i delaktiga i 
planeringen av ljudlabbets utformning och verksamheter 
▪ Eric DeGroat, forskningssamordnare, Konstfack 
▪ Andreas Gaunitz, adjunkt vid Digitalstudion IS; 
▪ Olof Glemme, prefekt vid Konst.  
▪ Timo Menke, adjunkt i AV-media, Konst; 
▪ Ronald Jones, professor vid IS. 
 
Externt har Philip Zalyaletdinov och Tobias Kirchner varit delaktiga i labbets 
utveckling, båda är specialiserade på beräkningar av rumsakustisk dimensionering. 
 
Ambitionen är att utvidga personalstyrkan över tiden. Som tidigare beskrivits (se 
2.2) ska ljudlabbet fungera som en resurs för samtliga institutioner, vilket innebär 
att labbets verksamheter drivs av de lärare och studenter som vill arbeta med 
ljudmediet. 
 
En nyckelperson i organisationen är Timo Menke, som har stora kunskaper inom 
ljudteknik. Tanken har varit att Timo ska ansvara för ”körkortsutbildningen” (dvs. 
som fordras för att få access till labbet), att definiera teknikbehov och även att driva 
konstnärliga projekt. Timo kommer dock att vara tjänsteledig under 2007-2008. 
Förhoppningsvis kommer vikarien att kunna fylla Timos roll. 
 
Ljudlabbet har, vid sidan av Institutionen för Interdisciplinära Studier (IS), etablerat 
kontakt med följande professorer/institutioner på Konstfack (se även 2.2): 
▪ Institutionen Inredningsarkitektur & Möbeldesign, genom Karin Nyrén: två kurser 

under 2006;  
▪ Institutionen Industridesign, genom Cheryl Akner Koler: föreläsning om ljudmiljö 

och designmetodik; 
▪ Institutionen Lärarutbildningen, genom Anette Göthlund; fem BI-studenter 

medverkade i kursen Hör upp Stockholmare; 
▪ Institutionen Grafisk design & Illustration, genom Hans Cogne, diskussioner om 

att genomföra en kurs i notation och grafisk representation inom musiken. 
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5 ETABLERING AV ETT NÄTVERK 
Under verksamhetsåret har ett nätverk etablerats, bestående av svenska och 
internationella universitet och institut som bedriver forskning med fokus på 
ljudmediet, samt med företrädare från näringslivet och offentliga sektorn för 
kunskapsutbyte och sponsring av labbets verksamheter. 
 
5.1 Nätverk – näringsliv 
 
5.1.1 Sennheiser AB 
Sennheiser, agenturföretag inom området professionellt ljud och ljudåtergivning, är 
med och sponsrar studion med avancerad ljudteknik, främst olika typer av 
högtalaranläggningar.  
 
5.1.2 White Arkitekter AB 
White medverkar i forskningsprojektet Design av rumsakustiska kvaliteter, genom 
Linda Mattsson och Johanna Wiklander, båda arkitekter. Whites forskningsstiftelse 
är med och finansierar projektet.  
 
5.1.3 ÅF Ingemansson AB 
Ingemansson, ledande i Sverige inom akustik, är med i studions verksamheter, 
både med sponsring av teknik och med kunskapsutveckling. 
 
5.1.4 Sound Processing AB och Footprint Records AB 
Medverkar i forskningsprojektet Transmission, genom Per Sjösten, tekn. dr. i 
rumsakustik. 
 
5.1.5 Gallerian – AMF Pension 
Finansierade projektet Hör upp Stockholmare! 
 
5.1.6 Akustikmiljö AB 
Akustikmiljö är specialiserat på design av ljudabsorbenter, medverkar i 
uppbyggnaden av ljudlabbet genom sponsring av material.  
 
5.1.7 Svanå Miljö AB 
Företaget är specialiserat på design av diffussorer, och medverkar genom 
sponsring i uppbyggnaden av ljudlabbet.  
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5.2 Nätverk – institut, branschorganisationer, offentlig sektor, forskningsråd 
 
5.2.1 Vetenskapsrådet 
Finansierar forskningsprojektet Transmission (se 3.1.2). 
 
5.2.2 Interaktiva Institutet 
Diskussioner pågår med Share Studio vid Interaktiva Institutet, genom Peter 
Becker och Peter Lundén, om att skapa en gemensam plattform för forskning och 
utbildning inom ljuddesign och akustik. Bl a planeras en gemensam konferens (se 
3.2.1).  
 
5.2.3 ARKUS  
Arkitekternas branschorganisation (Arkus) medverkar i och finansierar forsknings-
projektet Design av rumsakustiska kvaliteter. 
 
5.2.4 Svensk Form 
Svensk Form arrangerade tillsammans med Konstfack seminariet Ljudkonst och 
ljuddesign i det offentliga rummet, i samband med elevutställningen Hör upp 
Stockholmare, i Gallerian den 6 april, 2006. 
 
5.2.5 Stockholms Miljöförvaltning 
Medverkar i projektet Metod för inventering av goda ljudmiljöer (examensarbete av 
Kristina Nitsch vid SLU-Landskapsarkitektur) genom Magnus Lindqvist. 
 
5.3 Nätverk – universitet och högskolor i Sverige 
 
5.3.1 Stockholms Universitet – Psykologiska Institutionen 
Medverkar i projektet Design av rumsakustiska kvaliteter, genom Mats Nilsson, 
doktor i psykoakustik, samt i ett antal gemensamma forskningsansökningar. 
 
5.3.2 Chalmers – Arkitektursektion 
Medverkar i forskningsprojektet Transmission, genom Catharina Dyrssen, docent 
och forskningsansvarig, samt i ett antal gemensamma forskningsansökningar. 
 
5.3.3 Göteborgs Musikhögskola 
Medverkar i forskningsprojektet Transmission, genom Anders Hultqvist, tonsättare 
och lektor i komposition, samt Staffan Mossenmark, ljudkonstnär och adjunkt i 
komposition. Och även med doktoranden Per-Anders Nilsson (se 3.1.1). 
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5.3.4 Luleå Tekniska Universitet – Arbetsvetenskap, ljud och vibrationer 
Medverkar i projektet Hör upp Stockholmare! och Design av rumsakustiska 
kvaliteter, genom Joakim Nyström, utbytesstudent som gör sitt examensarbete vid 
Konstfack. 
 
5.3.5 Göteborgs Universitet – Sahlgrenska Academy, 
Medverkar i Mistraansökan (se 3.2.2). 
 
5.3.6 SLU-Ultuna Landskapsarkitektur 
Medverkar i projektet Metod för inventering av goda ljudmiljöer, genom Kristina 
Nitsch, som gör sitt examensarbete. 
 
5.4 Nätverk – universitet i Europa 
Nätverket har stor betydelse, dels som partner i ett avancerat kunskapsutbyte, dels 
som kontaktpunkt för att inom några år kunna placera en forskning vid Konstfack i 
den internationella forskningsfronten och att skapa gemensamma forsknings-
program. Fördjupade forskningsverksamheter kommer i första hand att ske i 
samverkan med nedan universitet: 
 
5.4.1 Cresson (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain) 
Forskningsinstitutet Cresson i Grenoble, Frankrike. Samverkan med Nicolas Remy 
akustiker och forskare, och Jean-Paul Thibaud sociolog, forskare och forsknings-
ledare (Chargé de recherches CNRS) (se även 3.1.5). 
 
5.4.2 CAPS - Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa – 
Portugal  
Samverkan med Mohammed Boubezari, arkitekt och forskare (post doc). 
 
5.4.3 City University, London – Department of Computing School of Informatics 
Samverkan med John Drever, Ph.D. och tonsättare (ACE/AHRB Research Fellow). 
 
5.4.4 Ghent University – Department of Information Technology 
Samverkan med Dick Botteldooren, Ph.D. Professor med inriktning på buller-
kartläggning och mätningar. Dick Botteldooren ingår i Mistraansökan. 
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EPILOG: FRAMTIDEN – LJUS MEN OSÄKER 
Framtiden ser således ljus ut. Inom en snar framtid kommer studenter att 
examineras från Konstfack med kunskaper om hur ljud fungerar som design-
redskap: arkitekter som kan integrera rumsakustiska kvaliteter i den arkitektoniska 
gestaltningen; industridesigners som kan grunderna i ljudproduktdesign; lärare som 
kan tillämpa ljudmediet som pedagogiskt redskap; textilkonstnärer som formger 
absorbenter; grafisk designers som har insikt om ljudens semiotik och konstnärer 
som kan skapa ljudskulpturer i offentliga miljöer. 
 
Det finns idag inget motsvarande ljudlabb i Sverige, utan den teknik och 
kompetens som nu byggs upp vid Konstfack är unik. 
 
I dagsläget är dock undertecknads roll i labbet oklar eftersom KU-projektet avslutas 
vid årsskiftet, samt att även forskningsprojektet Transmission som finansieras av 
Vetenskapsrådet avslutas vid samma tidpunkt. IS utreder för närvarande 
möjligheten att ge mig ett lektorsförordnande, om 20 % tjänst. Skolan utreder även 
möjligheten att skapa en forskningstjänst om 30 %, vilken ska vara kopplad till 
forskningssamordnare Eric DeGroats ansvarsområde.  
 
Hur ska verksamheten/ljudlabbet benämnas?  
I denna rapport har de verksamheter och den fysiska lokal som ska fungera som 
resurs inom ljudmediet benämnts för ”Ljuddesignlaboratorium” och ”Ljudlabb”. 
Namnfrågan är dock inte bestämd. I KU-ansökan benämndes labbet för ”Akustisk 
Designlaboratorium”, vilket dock känns lite omständligt, samt även att 
benämningen ligger för nära undertecknads egen forskningsverksamhet. Andra 
benämningar som testats är ”Sound Design Studio” och ”Audio Design Lab”. 
”Sound design” känns lite snävt genom att ljuddesignbegreppet ofta kopplas till 
produktdesign. ”Audio” känns också snävt då det ofta associeras till ljudteknik. 
 
Jag lämnar därför frågan obesvarad. För närvarande får arbetsnamnet ”Ljudlabbet” 
duga. Det definitiva namnet får bestämmas senare.  
 
 
Älvsjö, 18 november 2006 
 
Björn Hellström 
Arkitekt SAR/MSA, musiker, tekn. dr. 
Gästforskare vid IS (t.o.m. 31 dec 2006)  
Konstfack 
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APPENDIX

Skiss på delar av labbets funktioner och stationer, design Timo Menke, Institutionen för Konst 
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3D-perspektiv, design Philip Zalyaletdinov 
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3D-perspektiv, design Philip Zalyaletdinov 
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3D-perspektiv, design Philip Zalyaletdinov 
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3D-perspektiv - fram, design Philip Zalyaletdinov 
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3D-rigg, design Philip Zalyaletdinov 
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CAD - fram, design Philip Zalyaletdinov 
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CAD-perspektiv, design Philip Zalyaletdinov 
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CAD - sidan, design Philip Zalyaletdinov 
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CAD - uppifrån, design Philip Zalyaletdinov 
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Mätningar – lyssnarpostitioner, Philip Zalyaletdinov 
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Mätningar – bredd, Philip Zalyaletdinov 
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Mätningar – höjd, Philip Zalyaletdinov 
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Mätningar – längd, Philip Zalyaletdinov 


