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LJUDARKITEKTERNA

Soundtrack
till ditt liv
Lexter levlar upp det offentliga ljudet

Margareta Andersson och Malin Isberg ljudsätter våra
omgivningar, från handelsplatser till bankkontor och
blodcentraler. De spår en intressant framtid för den som har
förstått att ljud är mer än bara teknikaliteter och akustik.
TEXT BILLY EKBLOM FOTO CHRISTIAN GUSTAVSSON

TJOFF, PANG! Det sjunger i huvudet när jag med full
kraft drämmer huvudet i dörrposten till den fantasi
fullt utformade barntoaletten i Mood-gallerian i
Stockholm. Ljudarkitekten Margareta Andersson
och projektledaren Malin Isberg undrar förfärat hur
det gick med mig.
– Ingen fara, svarar jag varpå rundturen i shop
pinggallerians ljudlandskap fortsätter.
MARGARETA OCH MALIN på ljuddesignbyrån Lexter
har valt ut platsen för vårt möte och berättar om hur
de ljudsatt gallerians olika plan och n
 ischer. Med den
egentillverkade appen Lexter Sound System kan de
kontrollera musiken och ljuden som diskret flödar ur
riktade ljudduschar, högtalarpuckar och spottar, för
att gifta sig med sorlet av en försiktig kommers som
pågår en tisdagsförmiddag i februari.
– Inom fem år vill jag att ljudarkitektur är en eta
blerad utbildning. Det mesta i dag är teknikfokuse
rat och det krävs nästan en ingenjörstitel för att arbe
ta med ljud. Vi sysslar inte med teknik i första hand,
utan med beteendevetenskap och rumsförståelse.
Vad olika ljud har för effekt på människors beteende
alltså, säger Margareta, som kallats för Sveriges enda
ljudarkitekt.
Under ett år var Lexter med och arbetade fram
ljudkonceptet för Mood-gallerian. Med sina 20 ljud
zoner är det ett av de största ljuddesignprojekten

som sjösatts i Europa någonsin. Gallerians olika
avdelningar ackompanjeras av sin egen speciella
ljudbild – från pampig lyx i avdelningen ”Desire” till
upbeat-fågelkvitter i avdelningen ”Everyday”.
VÅR RUNDTUR TAR oss förbi flera konstverk, som ock

så tillägnats en egen ljudbild.
– Du måste stå precis här för att höra något, in
struerar Malin när vi tittar på en detaljerad väggmål
ning signerad Arvid Wretman.
Malin är utbildad marknadsstrateg och ljudpro
ducent, låtskrivare och sångerska från Vänersborg.
Hennes ljudresa har gått från konserter i familje
hemmet via studier i Skövde och Stockholm, till
arbetet som projektledare på Lexter. Snart kan för
hoppningsvis även hon titulera sig ljudarkitekt.
– Mitt uppdrag på Lexter är att rätt ljud finns på
rätt plats till rätt person, men jag har också en bak
grund inom marknadsföring. När jag såg möjlighe
ten att jobba med båda delarna på Lexter trodde jag
först att det var för bra för att vara sant, säger hon.
MARGARETA HÖJER PÅ ögonbrynet när jag nöjer mig
med en kaffe med mjölk från kaféets innerstadsflå
diga utbud. Hon berättar att hon har producerat och
laborerat med ljud i 18 år.
– Jag var egentligen tidigt ute med mina tankar
om ljudsättning av offentliga miljöer, men tekniken

var inte mogen för mina visioner förrän runt 2008.
Då startade jag Lexter som en experimentverkstad.
Sedan dess har det bara rullat på.
FÖRUTOM MOOD-GALLERIAN har Lexter ljudsatt
Åhléns i Stockholm city, jobbat ihop med storföretag
som Swedbank, ATG och Jernhusen, samt flertalet
restauranger och kaféer. Margareta är ivrig föresprå
kare av ljudets betydelse i denna typ av offentliga
miljöer.
– Det har aldrig funnits någon som verkligen
äger ljudfrågan på offentliga platser. Oftast nöjer sig
handelsplatser med att skvala musik från larmhög
talarna, som knappast är lämpade för en harmonisk
ljudåtergivning. Ljudet blir ofta för högt och stressar
såväl anställda som besökare. När det finns så myck
et potential!
Enligt Margareta är ljudmiljön en ergonomifråga
i ständig tillväxt.
– Vår hörsel är likadan i dag som när vi härjade i
grottor på stenåldern. Skillnaden mellan nu och då
är att vi har otroligt många fler ljud runt omkring
oss. Vi blir dagligen överösta med funktionsljud,
musik och sorl. Många går runt med hörlurar jämt
– de har valt sin egen ljudbild. Livet i storstäder blir
alltmer stressigt, och stressade personer är ljudkäns
liga. Därför är det extra viktigt med rätt ljudmiljö på
platser med mycket folk i rörelse.
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. STRATEGERNA. Teamet på Lexter i färd
med att lägga upp en plan för nästa ljudjobb.
> 1+1=2. Margareta Andersson, till höger, har kallats Sveriges enda

ljudarkitekt. Snart får hon emellertid förstärkning av Malin Isberg.

FÖR ATT GÖRA LJUDET till en naturlig del av en existe
rande ljudmiljö krävs intensiva förstudier och dialog
med kunden. Vilka människor rör sig på platsen –
och hur? Vilka ljud präglar redan platsen? Rätt ljud
till rätt plats och person är mottot. Ljudet får absolut
inte störa.
– Bra ljuddesign ska finnas där som en del av en
helhetsupplevelse, inte som något du registrerar
direkt. Däremot ska du sakna den om vi plötsligt
stänger av, säger Malin.
– Människor söker aldrig den kompletta tystna
den, för då brusar det bara i huvudet. I dag buller
säkras det flitigt i nybyggen, särskilt kontor, vilket
gör att det blir för tyst. De anställda anpassar sig då
och börjar prata allt lägre. Vips så har tystnaden bli
vit ett socialt problem, säger Margareta.

byggnadsprojekt för att tillsammans med arkitek
ter, konstnärer och förvaltare kunna ta fram den
perfekta ljudbilden. De söker ständigt efter rätt sorts
kollegor, som har respekt för ljudets inverkan på
olika mottagare, utan att de för den delen behöver
ha massvis av teknisk kompetens. Snarare är det fär
digheter inom kommunikation, marknadsföring och
beteendevetenskap som efterfrågas.
– Ljudarkitekt är som sagt ett riktigt framtidsyr
ke, och jag ser Lexter som en plantskola som får upp
folks ögon för det. Sjukhus, handelsplatser, bank
kontor och bostäder bara väntar på den där perfekta
ljudbilden, säger Margareta och berättar att Lexter
inte bara arbetar med att lyfta fram och skapa nya
ljud. De ljudmaskerar även banker och vårdinrätt
ningar för att öka säkerhet och sekretess.

TEMPOT TILLTAR I Mood-gallerian. Ambience-

TIO MINUTER SENARE gnuggar jag mig i bakhuvudet

volymen skruvas upp något snäpp när välklädda
gäng med kollegor intar de olika restaurangerna för
en lunch.
– Mer folk behöver inte betyda högre volym. När
kundräknarsystemet registrerar en ökad aktivitet
härinne kan man växla ljudinnehållet åt det mjukare
hållet, säger Malin.

och lämnar ljudoasen mitt i city. Regeringsgatan är
en kakofoni av stöveltramp mot sandade trottoarer,
prasslande jackor och gnisslande bussbromsar. Från
butikerna flödar popmusik ur larmhögtalarna och
följer mig ner till tunnelbanans biljettblippande rull
trappsdunk och det muntra hojtandet från en fransig
tidningsförsäljare. Och jag kommer på mig själv
med att undra hur jag hade upplevt en stad som inte
släppt ifrån sig ett enda knyst. ]

LEXTER SOM BOLAG har flera utmaningar fram
för sig. Bland annat vill de inkluderas tidigare i

MARGARETA ANDERSSON
GÖR: Ljudarkitekt och grundare av Lexter.
PLUGGAT: Har bland mycket annat s
 tuderat
projektledning på Berghs School
of Communication, beteendepsykologi och
positiv psykologi.
FAVORITLJUD: Glitterregn.
VÄRSTA LJUDET: Tandläkarborrar.

MALIN ISBERG
GÖR: Projektledare, snart ljudarkitekt på
Lexter.
PLUGGAT: Musikoch ljudproduktion vid
Högskolan i Skövde. Har också studerat
Marknadsstrategi och försäljning vid Medie
institutet i Stockholm. Utbildad sångerska
och låtskrivare.
FAVORITLJUD: Drömska, svävande ljud av
alla slag.
VÄRSTA LJUDET: Rundgång. ”Ljudet är olidligt,
men som sångerska blir jag ju livrädd också.”
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