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Sammanfattning 
 

Finns det skillnader i hur vi upplever auditiva dramer gentemot hur vi upplever film? 

Med hjälp av transporteringsteori och radiodramats historia undersöker detta 

examensarbete hur vi upplever auditiva dramer gentemot film. En historia har 

framställts som ett auditivt drama och som ett audiovisuellt drama och ett tidigare 

känt verk även det skapat både som auditivt drama och audiovisuellt drama har 

använts för att låta 26 respondenter uppleva två historier i två olika medier. Detta för 

att se om det finns skillnader i hur transporterade åhörare/åskådare blir av 

berättelser berättade genom olika medier.  

Undersökningens resultat pekar mot att skillnader i transport är små.En slutsats man 

kan dra av detta är att auditiva dramer kan användas mer i marknadsföringssyften, 

”hype”-skapande och franchising av spel, film och serier. För vidare forskning finns 

intressanta aspekter i vilka berättelser mediet lämpar sig bäst för och skillnader 

mellan transporteringsteorin och dataspelsbranschens immersion.  

Nyckelord: [Auditivt drama, audiovisuellt drama, transporteringsteori, upplevande, 

berättelse]
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1 Introduktion 

Under kursen Individuellt gestaltande fick jag en idé om att jag ville göra ett auditivt drama. 

Jag presenterade idén för en 2D-grafiker och han tyckte det lät som en rolig idé och ville vara 

med. Under arbetets gång blev jag mer och mer intresserad av hur man upplever auditiva 

dramer och jag såg till att skapa samma historia på två olika sätt, det ena som endast ett 

auditivt drama och det andra som en audiovisuell kortfilm med ljud och stillbilder. Ju mer jag 

arbetade med dramat, desto mer började jag undra över vilka skillnaderna var i hur man 

upplevde historierna. Jag bestämde mig då för att rikta in min forskning mot detta. 

I kapitel 2 har jag med hjälp av litteratur om radiodramats historia och artiklar om auditiva 

dramer fördjupat mig i hur radiodramer och auditiva dramer upplevs och vilka skillnader det 

finns emot hur en film upplevs. Jag går även in på de mer psykologiska aspekterna och hur 

transporteringsteorin (Green & Brock, 200) fungerar. Denna teori handlar om hur människor 

blir transporterade in i historier och tappar anknytning till det faktiska nuet, om hur de blir 

helt försjunkna i berättelser och tappar fokus på saker som händer runt omkring dem. 

Kapitel 3 riktar in sig på den fråga och de hypoteser jag ställer mig. Min frågeställning är ”om 

och hur stor skillnad det är i transportering i berättelser beroende på formen på mediet 

åhöraren/åskådaren tar del av”? I metoddelen går jag igenom metoden som används för att 

undersöka detta. Det är en metod utvecklad av två amerikanska psykologer som de kallar 

”The Transportation Scale”. Skalan utgår från ett frågeformulär om 15 frågor där elva av 

frågorna är allmänna för alla historier och 4 av frågorna är specifika för det bildliga i den 

enskilda berättelsen som undersöks. För att få in ett resultat får respondenterna kryssa i 

frågornas svarsalternativ som sträcker sig mellan 1 (inte alls) till 7 (väldigt mycket). 

Minimivärdet för en enkät är 15 poäng och det har gett en väldigt låg transport och maxvärdet 

är 105 och det betyder att berättelsen har gett en väldigt hög transport.   

I kapitel 4 dokumenteras skapandeprocessen och hur arbetet från grundtanke till färdigt 

undersökningsmaterial har gått till. Jag presenterar även de olika undersökningsmaterialen jag 

kommer använda mig av för att göra undersökningen. Utvärderingen har bestått i två delar. 

Den första delen har varit att lyssna på det auditiva dramat Wrong House (Helenius, 2012) 

och sedan fylla i en transporteringsenkät. Därefter har respondentgruppen fått läsa ett utdrag 

ur The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1979) för att sedan se samma utdrag ur 

filmen The Hitchiker’s Guide to the Galaxy (Jennings, 2005). De har därefter fyllt i en ny 

transporteringsenkät. Den andra delen har bestått i att en annan respondentgrupp först har fått 

läsa ett utdrag ur The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1979) för att sedan lyssna på 

samma utdrag ur radiodramat The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1978). Därefter 

har de fyllt i en transporteringsenkät. Gruppen har sedan sett det audiovisuella dramat Wrong 

House (Helenius & Engman, 2012) för att sedan fylla i ännu en transporteringenkät. 

Genom detta har resultat och frågor besvarats vilket tas upp i kapitel 5 och 6. 
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2 Bakgrund 

I denna del av rapporten kommer bakgrunden till de teorier som arbetet utgår ifrån att tas upp. 

Inledningsvis kommer radiodramats historia att gås igenom för att ge en bättre överblick över 

den utveckling som skett inom mediets form. Därefter kommer det narrativa i en berättelse 

mer ingående beskrivas genom teorier och även analysmetoden som kommer användas. Det 

är vad Green och Brock (2000) döpte till ”Transportation Theory” där de har tagit fram en 

analysmetod för att se hur indragna åhörare blir i en historia. Med denna analysmetod 

kommer sedan objekten som framställts i genomförande-delen att analyseras. 

Jag använder termerna radiodramer respektive auditiva dramer. Med radiodramer menar jag 

dramer som är skapade för radion och sänds via radio, du är alltså bunden till radions 

utsändningstider för programmen. Med auditiva dramer menar jag dramer som kan nås via 

andra kanaler än radio, där du själv har makten över var, när och hur du lyssnar. 

2.1 Radiodramats begynnelse 

Jag kommer främst att ta upp det anglo-saxiska radiodramat då det har dokumenterats mest 

och då de historier jag senare forskar med är på engelska. Jag tar även upp lite av bakgrunden 

för det svenska radiodramat för att återanknyta till mitt eget modersmål. Anledningen till 

användningen av den anglosaxiska bakgrunden är för att den har en stor publik och alltid har 

varit i framkanten för radiodramer.  

Radiodramats historia är dock inte lika väl dokumenterat som filmens motsvarighet. Tim 

Crook, författaren till boken Radio Drama säger så här: ”Radio drama has been one of the 

most unappreciated and understated literary forms of the twentieth century and the purpose 

for this book is to demonstrate that this neglect should not continue into the twenty-first 

century” (Crook, 1999, s. 4). Detta har lett till att det inte skett alltför mycket forskning inom 

området och att många av de pjäser som satts upp gått förlorade (Crook, 1999). Men för att få 

en djupare förståelse för radiodramat och dess kultur tar vi det från början. 

Det första radiodramat sändes ut från en forskningsstation i Writtle, nära Chelmsford, Essex, 

den 17 oktober 1922 (Crook, 1999). Det var några skådespelare som spelade upp 

balkongscenen från Edmond Rostands Cyrano. På andra sidan Atlanten är det dock inte lika 

lätt att hitta det första radiodramat. Den amerikanska radions historia är väldigt ofullständigt 

dokumenterad och det är därför svårt att veta vilket som faktiskt var det första radiodramat 

som sändes i USA. En av de första stationerna som sände vad de kallade för en drama-serie 

var WGY i Schenectady, New York. Det gjorde de 1922 och därefter sände de även det första 

dramat att innehålla ljudeffekter (Crook, 1999). Crook citerar tidningen Radio Digest från den 

27 oktober 1923: 

The radio play, a new form of dramatic interest, is increasing rapidly in popularity. Go 

to a movie and then come home and listen to a Radario and you will have received two 

exactly opposite theatrical effects. Perhaps, in the near future, you may have both 

movie and Radio broadcast to you… 
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Of course, scenes and acts from current plays are often broadcast, but many eastern 

stations now have their own theatrical groups and give plays especially adapted for 

Radio use. Pretend you are blind and listen to these plays. The better your imagination, 

the better the play. (Radio Digest, 1923. I Crook, 1999, s. 5) 

Detta visar hur snabbt radiodramats popularitet växte hos den lokala befolkningen som snabbt 

tog sig till konceptet att lyssna på en historia som består av dialog, musik och ljudeffekter. För 

BBC var det första dramat som sändes A comedy of Danger, även kallad Danger, skriven 

speciellt för radio av Richard Hughes och det skickades ut i etern den 15 januari 1924 (se 

exempelvis Crook, 1999; Beck, 1998). Tidigare hade dock BBC sänt utdrag ur teaterpjäser, 

såsom Julius Ceasar och Henry VIII med flera. Detta skedde för första gången den 16 februari 

1923 och den 28 maj 1923 sändes den första pjäsen i sin helhet, Shakespeares 

Trettondagsafton (Crook, 1999). I Sverige sändes den första teaterföreställningen i radio den 

11 januari 1925 och det var pjäsen Kungens Amour, skriven av Brita von Horn. Efter att ha 

följt exemplen från Storbritannien och Tyskland skrev man senare dramer direkt för radion 

och den första radiopjäsen sändes den 1 februari 1926. Det var Den persiska mattan, skriven 

av Erhard Bäckström (Sveriges Radio, u.å.). 

Ett problem med de tidiga radiodramerna, som även dåtidens teater hade, var 

föreställningarnas flyktighet: ”It exists in the moment of its produced performance” (Crook, 

1999). Då det inte finns inspelningar av dåtidens teaterföreställningar eller radiodramer så vet 

eftervärlden inte hur bra eller mindre bra dessa föreställningar har varit. Mycket av det som 

framförts under de första åren har gått förlorat då det inte har spelats in i mekanisk form.  

Radiodramat och dess form har inte förändrats särskilt mycket efter dess uppkomst. Nya 

pjäser har satts upp men i det stora hela är det detta det handlar om. Att med hjälp av röster, 

musik och ljudeffekter skapa en historia för åhörarna. Radiodramat dog ut i USA i början av 

1960-talet, något som kunde ses som slutet för radions gyllene tid i USA (Cox, 1998). BBC 

fortsatte dock att föra radiodramat vidare in i nya tider. 

2.2 Den nya tiden  

Tidigare har de stora bolagen, BBC i Storbritannien, Sveriges Radio i Sverige, stått för 

produktionen av radiodramer. Lance Dann berättar (2009) att producenterna tidigare hade 

varit tvungna att jobba inom BBC:s ramar  och dramaturgiska manualer för att kunna skapa 

sina dramer. Detta har lett till att utvecklingen inom radiodrama inte har kommit särskilt 

långt. Dann berättar även efter en intervju med Jeremy Howe (2009) att BBC är den ledande 

utgivaren av radiodramer. Under år 2009 sändes 200 pjäser, vilket motsvarade 650 timmar. 

De radiodramer BBC gör är en dyr konstform som inte är ett måste för dem att producera,  

men de väljer ändå att forsätta med att producera nya radiodramer. Dann (2009) menar att de 

stora omkostnaderna leder till att producenterna inte vågar ta risker, då varje projekt måste 

falla inom formen för de riktlinjer BBC har satt upp. Kostnaderna har även de gjort att 

radiodramer inte är försvarbar underhållning i alltför stor utsträckning. Enligt BBC:s Annual 

Reports and Accounts, 2008-2009 kostar en timme radiodrama 24.000 pund att producera 

(Dann, 2009). Att istället sända musik en timme skulle spara in en hel del pengar. Dann 

(2009) tar även upp det den amerikanske sociologen Richard Sennet har observerat. 
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Produktiviteten hos arbetare som får misslyckas blir väldigt mycket högre, då de får göra 

misstag och lära sig av dem. De som skriver radiodramer har inte den chansen då det inte 

finns någon plats att göra detta på, då allt som produceras skall sändas.  

Under de senaste tio åren har dock en förändring skett. I och med internets genomslag har 

såväl professionella producenter som amatörer chansen att sända sina dramer till en större 

publik. Det finns således nya vägar för producenter att tjäna pengar på, via olika 

internetbaserade försäljare såsom Itunes, iLike och Soundcloud kan arbeten laddas upp och 

sedan säljas för mindre summor. Här kommer det Chris Anderson (2004) skrev om i  The 

Long Tail in. Det handlar om en förändring av hur marknaden för underhållning distribueras. 

Tidigare var det storsäljarna det man kunde ta del av, det var det som spreds. När nu internet 

används som försäljningsbas kan företagen ha ett väldigt mycket större utbud då de inte 

behöver tillhandahålla fysiska kopior som tar plats och kostar pengar att utveckla. Att bara 

hantera data tar inte mycket plats och några servrar klarar av att tillhandahålla världen 

ofantligt mycket mer data än vad ett stort bolag som säljer skivor, filmer eller böcker kan 

göra. Det har även visat sig att även om det som är populärt säljer lika mycket som tidigare så 

kommer även de mindre kända artisterna att sälja låtar/album/filmer/böcker då publiken själv 

kan leta upp det de finner intressant. Tidigare var man tvungen att ha marknaden hos sig, i 

närheten av sin butik/biograf för att kunna tjäna pengar på det. I dagens läge behöver man 

bara få det uppladdat på internet och så får alla som har tillgång till internet tillgång till ens 

verk. Detta har lett till att även de mest obskyra banden/filmerna fortfarande kan ha sin 

marknad och att de kan tjäna pengar på sin underhållning(Anderson, 2004). Detta är även 

fallet för auditiva dramer.  

2.3 Inlevelse 

Med internet förändras formerna för lyssnandet på radiodramer och auditiva dramer.  

Lance Dann (2009) säger så här: 

What few people have identified is the fact that downloadable audio drama provides 

the potential for a different way of listening and, in turn, a different way of telling 

stories. The audience for downloadable audio is able to choose when to listen, and how 

it listens, thus creating the possibility for the generation of entirely new forms of audio 

drama. (Dann, 2009, s. 5f) 

Själva upplevelsen av auditiva dramer har en aspekt som är viktig att belysa. Med internet har 

möjligheten att låta användaren själv välja när den vill lyssna. Neumark i Dann (2009) menar 

att det som är så tilltalande med radio är att det ger uppfattningen om att någon talar till oss, 

just nu. Skillnaden jämfört med auditiva dramer för nerladdning är att vi själva då kan välja 

när, var och hur vi lyssnar. Vi kan ta en paus mitt i ett avsnitt för att ta ett telefonsamtal, för 

att sedan fortsätta därifrån vi var. I en radioutsänding så kan vi inte gå tillbaka, utan det som 

skett under vårat telefonsamtal har vi missat. Dann (2009) menar alltså att vi förlorar känslan 

av att någon riktar sig till oss men att vi istället får en känsla av kontroll av den färdiga 

produkten, där vi har makten att välja hur, var och när vi vill lyssna. 
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De teorier som tagits fram för att värdera radiodramer och auditiva dramer kommer till större 

delen från de psykiska och psykologiska relationerna mellan framförande/presentation och 

reception/perception (Crook, 1999). Crook (1999) frågar sig om det betyder att auditiva 

dramer bara är ett ljudfenomen som är avgränsat och avskilt från bildbaserade berättelser. Han 

menar att det inte är så. Han spekulerar att även blinda kan se, att hjärnan skapar bilder som är 

helt avgränsade från det ögat ser. Han fortsätter med att även döva kan höra, att vi i hjärnan 

även kan skapa ljud. I våra sinnen kan vi alltså både vara åskådaren och åhöraren. 

Hur man upplever ett auditivt drama skiljer sig väldigt mycket från att uppleva en film. När vi 

lyssnar på ett drama krävs det helt enkelt mer av åhöraren än när vi ser en film då åhöraren 

måste skapa bilderna själv. Crook berättar att Lance Sievking fastställde att: ”a reader of a 

novel always has to meet the author half way and do half the work. He has to imagine for 

himself what the people look like and the scenery, creating them out of his own experience. 

So he has in the radio-play” (Crook, 1999, s. 9). Man behöver alltså använda mer fantasi för 

att komma in i ett radio- eller auditivt drama än i en film. Detta för att här behöver åhöraren 

skapa sin egen vision i sitt huvud över vad hon ser. Detta till skillnad från filmen där vi får se 

någon annans vision över hur saker och ting såg ut och vad det var som hände. För att 

återknyta till ett tidigare citat från Crooks bok; ”Pretend you are blind and listen to these 

plays. The better your imagination, the better the play.” (Crook, 1999, s. 5). 

Andrew Skuse (2011) påstår att radiodramer kräver att åhöraren är mer fokuserad i lyssnadet, 

helt enkelt följer med ordentligt i ett auditivt drama, men att det istället ger åhörarens fantasi 

en frihet, då man själv får skapa sina visioner. Det är alltså viktigt att man verkligen lyssnar 

och inte bara hör. 

Dann (2009) menar också att ljudböckers och tv-seriers popularitet har visat att publiken vill 

ha berättelser som sträcker sig över en längre tid än t.ex. en film. Man kan alltså skapa stora 

och komplexa historier där åskådarna får följa med på en resa över en längre tid. 

Ett bra exempel på den kraft radiodramer kan ha är det radioanpassade dramat The War of the 

Worlds (Welles, 1938), ursprungligen en roman av H. G. Wells, anpassad för radio av Orson 

Welles och framförd  av the Mercury Theatre on the Air. Rosenberg (u.å.) har skrivit en 

artikel angående händelsen. Den 30 oktober 1938 hade de fått i uppgift att sända sitt 

halloween-program och Welles hade omarbetat boken så den ustpelade sig i dåtidens New 

England. Detta för att ge en mer personlig känsla hos lyssnarna. Historien börjar med att 

Orson Welles, som sig själv, berättar att mänskligheten är bevakad av en högre intelligens 

någonstans ute i rymden och därefter övergår sändningen till en väderrapport. Vi får därefter 

följa med till ”the Meridian Room” på Hotel Park Plaza i New York där vi får lyssna på 

musik av Ramon Raquello och hans orkester. Detta avbryts abrupt av ett extrainsatt 

nyhetsinslag där reportern berättar att man har sett explosioner på Mars. Därefter återgår vi till 

musiken för att sedan avbrytas av ännu ett nyhetsinslag, denna gång med en professor i 

astronomi som hela tiden får upplysningar om vad som händer från astronomiska 

forskningsenheter över hela världen. Han får sedan en lapp förd till sig som han läser upp  och 

han berättar att ett kraftigt skalv av jordbävningsliknande intensitet har skett nära Princeton, 

och han berättar att han tror att det kan röra sig om en meteorit. Pjäsen fortsätter sedan med 
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att klippa mellan olika nyhetsreportrar i olika delar av USA och det visar sig att en invsasion 

har inletts (Rosenberg, u.å.). 

Vidare fortsätter Rosenberg (u.å.) att programmet inleddes med ett meddelande som berättade 

att hela historien var baserad på en roman och flera meddelanden även i programmet sade 

samma sak. Det var dock många människor som inte lyssnade tillräckligt länge för att höra 

dessa meddelanden eller som hade kommit in i historien efter att den börjat. Många åhörare 

trodde därför att denna historia var på riktigt och i hela USA reagerade folk. De ringde 

radiostationer, polisen och tidningar, och personer i det fiktivt drabbade New England 

packade bilarna och flydde från sina hem. Folk var hysteriska och trodde att jordens 

undergång hade kommit. När programmet sedan avslutats och folk började inse att det inte 

var på riktigt var de uppjagade och stämde radioföretaget och Welles och undrade om han 

medvetet hade försökt skapa denna panik. Folk hade blivit så vana vid att tro att allt som 

sades på radio var sant, men de fick lära sig den hårda vägen att så inte alltid är fallet 

(Rosenberg, u.å.). 

Detta visar alltså vilken kraft ett radiodrama kan ha, eftersom det lyckas skapa panik hos ett 

större antal människor endast genom en berättelse där åhörare sedan helt blir transporterade in 

i berättelsen. Crook (1999) menar att radion, som var det första underhållningssystemet för en 

större publik, har ett emotionellt och fantasifullt band med sina åhörare. Skillnaderna mellan 

radio och film blir här ganska tydliga. Det som spelas upp i radion har vi lättare att tro på än 

det vi ser på film, därav kunde The War of the Worlds (Welles, 1938) skapa denna panik. 

Detta är ett intressant fenomen, som filmvärlden har svårt att nå upp till. Det är som Nasse 

säger i ett avsnitt av Nalle Puh: ”It’s only a movie, it’s only a movie!” (Disney, 1989). Denna 

enkla mening visar skillnaderna för oss om hur filmer upplevs. De är inte på riktigt, hur 

berättelsen än berättas. För att se hur vi då upplever auditiva dramer kommer detta arbete nu 

fortsätta med transporteringsteori och det är med hjälp av denna teori forskningen sedan 

kommer att göras. 

2.4 Transporteringsteori 

Beck (1998) menar att många radiolyssnare menar att de ”får den bästa bilden genom radion”. 

Deras fantasi blir stimlulerad och de lyssnar aktivt. Det är inte ett medium som passar alla, 

men för dem det passar är det en annan upplevelse än att se en film. Beck (1998)  menar att 

man kan se film som ett passivt medium där man får större delen av informationen matad till 

sig.  

Transporteringsteori är en teori framtagen av Green och Brock (2000). De skriver i sin 

artikel:”We conceptualized transportation into a narrative world as a distinct mental process, 

an integrative melding of attention, imagery, and feelings” (Green & Brock, 2000, s. 701). 

Transporten handlar alltså om den enskilde individens mentala process där olika delar 

sammankopplas för att föra åskådaren in i historien. De konceptualiserar transport med hjälp 

av Gerrigs beskrivning av fenomenet, som de även citerar: 

Someone (”the traveler”) is transported, by some means of transportation, as a result of 

performing certain actions. The traveler goes some distance from his or her world of 
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origin, which makes some aspects of the world of origin inaccessible. The traveler 

returns to the world of origin, somewhat changed by the journey. (Green & Brock, 

2000, s. 701) 

De menar alltså att själva transporten bygger på att man som åskådare/åhörare transporteras in 

i den fiktiva världen och kopplar bort sig från den värld man befinner sig i. De hävdar alltså 

att transporter är en process där alla mentala system och all mental kapacitet fokuserar på 

händelser i berättelsen (Green & Brock, 2000). Den första konsekvensen av detta blir att man 

tappar fokus på delar av den riktiga världen. Åhöraren/åskådaren tappar alltså någon form av 

anslutning till den egna världen för att istället acceptera den narrativa världen (Green & 

Brock, 2000). Detta, menar Green och Brock (2000), kan ske antingen på en psykisk nivå, där 

åhöraren inte lägger märke till händelser runt om kring sig, t.ex. att någon kommer in i 

rummet de befinner sig i, eller på ett psykologiskt plan, där åhöraren subjektivt distanserar sig 

från verkligheten. De menar att när personen är omsluten av historien så är denne oftare 

mindre benägen att bry sig om fakta som motsätter sig emot en berättelse.  

En annan aspekt med transport in i en berättelse är att transporterade åhörare/åskådare kan 

uppleva starka känslor och motivationer även fast de vet att historien inte är på riktigt (Gerrig 

i Green & Brock, 2000).  

For example, when transported into narratives with unhappy endings, transported 

individuals are likely to engage in what Gerrig (1993) termed anomalous replotting: 

“actively thinking about what could have happened to change the outcome. (Green & 

Brock, 2000, s. 702) 

Åhöraren/åskådaren är alltså mottaglig för känslor och villig att förändra historien när denne 

har transporterats in i ett narrativ. Green och Brock (2000) menar också att 

åhöraren/åskådaren på något sätt har blivit förändrad av upplevelsen och deras forskning 

försöker mäta dessa förändringar då de kan återspegla individers föreställningar och attityder.  

Green och Brock (2000) har i sin forskning använt sig av berättelser i textbaserad form, men 

de menar att transporteringsteorin inte bara fungerar på skrivet material, utan också på andra 

medier. De har även valt att rikta in sig på s.k. publika narrativ, berättelser som 

åhörare/åskådare i större grupper kan ta del av vid olika tillfällen eller flera samtidigt.  

Transporteringsteorin handlar enligt Green & Brock (2000) om förflyttning in i ett medium, 

att man blir omsluten av berättelsen. De menar att ”transporterade” åhörare/åskådare kommer 

ha en lägre benägenhet att ifrågasätta historien och att denne därför lättare kan förändra sina 

föreställningar och attityder gentemot ett ämne. Enligt Bruner i Green och Brock (2000) har 

historier en större chans att lyckas transportera åhöraren/åskådaren än vad retoriska 

meddelanden har. Därför har de valt att använda sig av berättelser i sin forskning då dessa kan 

ha en annan sanningsstandard än retoriska meddelanden. De tar upp ett exempel där en person 

får veta att en försäljare använder falsk marknadsföring för en produkt, vilket leder till att 

åhöraren inte kommer att lyssna till försäljarens försök att sälja produkten. Detta till skillnad 

mot hur åhörare/åskådare ställer sig till historier, där, enligt Rubin i Green och Brock (2000), 

åhöraren/åskådaren är beredd att träda in i en fiktiv värld då de oftast själva väljer att göra det 
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för underhållningssyften. De menar dock att det kan förekomma transport även i retoriska 

meddelanden men att det är vanligare i berättelser.  

Green & Brock (2000) tar även upp personliga skillnader i transporten, där 

åhörarens/åskådarens egna preferenser inte alltid kommer överens med historien de tar del av. 

De menar att det även är skillnad i individernas generella tendens att bli transporterade och i 

vilka genrer av historier de har en tendens att bli transporterade av. 

Jag är medveten om att begreppet immersion existerar inom dataspelskulturen men då detta 

arbete undersöker skillnader mellan auditiva dramer och film har jag valt att inte gå in på det 

ämnet då jag anser att transporteringsteori är en bättre teori att använda sig av då interaktivitet 

inte är en variabel att ta hänsyn till. Inom ämnet immersion är interaktiviteten en viktig del.  
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3 Problemformulering  

Vaughn, Hesse, Petovka och Trudeau (2009) berättar om deras vän Jake som började läsa Da 

Vinci-koden. När han läste början av berättelsen blev han ett med den och hamnade i en fas 

där han inte var medveten om sin omgivning. När han efter några kapitel lade ifrån sig boken 

blev han förvånad över att finna sig själv, som sig själv, sittandes hemma. Detta är bara ett av 

många exempel där någon har blivit ett med en historia. Man hamnar i ett stadium där man 

inte har någon vetskap om vad som händer runt omkring en själv. Folk kan komma in i 

rummet man sitter och läser i eller ser en film i utan att man lägger märke till det, just för att 

man har transporterats in i berättelsens värld. 

Det är denna transport detta arbete kommer att utforska vidare. Det jag har undersökt är om 

det finns skillnader i denna transport beroende på om man lyssnar på en berättelse berättad 

genom ett auditivt drama eller om man ser den som en film med bild och ljud. Jag finner detta 

intressant då jag kan uppleva att man när man läser en bok kan bli förd till fantastiska platser 

som bara kan skapas i ens egna sinne. I en film är det alltid någon annans vision som berättas, 

därför har många filmer som använder en tidigare känd bok som manus svårt för att nå upp 

till den enskilde individens vision av den berättelse de tidigare läst. Boken ses alltså som 

bättre. 

Frågeställningen blir alltså om och hurdan skillnad det är i transportering i berättelser 

beroende på mediet berättelsen framförs i? 

Jag har därför utfört två experiment. Ett där testpersonerna först får lyssna på en historia 

berättad som ett auditivt drama och sedan fylla i en enkät baserad på ”The Transportation 

Scale” (Green & Brock, 2005). Därefter får en annan grupp uppleva samma historia, fast 

denna gång som film och därefter fylla i samma enkät. Detta för att se vad det finns för 

skillnader eller likheter i hur de upplever historien beroende på om de bara hör den eller både 

ser och hör den. 

Det andra experimentet kommer att fungera på liknande sätt. Här har jag först låtit 

testpersonerna läsa en historia. Därefter har den ena gruppen lyssna på samma historia som ett 

auditivt drama och därefter fyllt i en enkät. Den andra gruppen har sett historien som film och 

därefter fyllt i enkäten. Jag förklarar mer ingående hur experimenten går till längre fram i 

rapporten. 

Genom att dela upp det på detta sätt har jag fått ut data både i hur en ny historia upplevs från 

ett auditivt perspektiv och från ett audiovisuellt perspektiv och även hur en tidigare upplevd 

historia upplevs under samma former.  

Jag är medveten om att det finns andra teorier för hur film upplevs, men i detta experiment 

har det inte varit de teorier som använts då syftet med detta arbete har varit att se hur själva 

transporten fungerar, främst ur ett auditivt perspektiv. Det jag har velat åstadkomma med 

detta arbete har alltså varit att ta reda på om en publik blir mer eller mindre transporterad av 

berättelser i auditiv form än i en audivisuell form. Då Green och Brock (2000) hävdar att 

deras teori fungerar på alla medier har jag därför velat se om så är fallet och om man når en 
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högre transportgrad med hjälp av ett auditivt drama eller ett audiovisuellt drama. Som tidigare 

framkommit behövs det mer inlevelse från åhöraren till ett auditivt drama men hur står det sig 

i själva transporten gentemot film? 

Jag är även medveten om det faktum att det inte alltid är lätt att klassificera vad ett auditivt 

drama är. Räknas till exempel en auditiv dokumentär som ett auditivt drama eller skall det 

klassas som en dokumentär? Vad man än väljer att klassificera det som så kan åhöraren ändå 

bli transporterad av det. I den här undersökningen kommer jag dock att endast att arbeta med 

fiktiva berättelser. Den ena skriven och ljudlagd av mig, Simon Helenius, och den andra 

skriven av Douglas Adams, producerad för BBC och radio av Simon Brett och Geoffrey 

Perkins. Berättelsen är skriven för radio och senare släpptes en adaption i romanform, skriven 

av Douglas Adams. Berättelsen ovandlades även till film, regisserad av Gareth Jennings och 

släppt 2005.  

För arbetet har tre hypoteser ställts upp: 

Hypotes 1: Samma historia som auditivt drama och som audiovisuellt drama har olika 

transportgrader. 

Hypotes 2: Det auditiva dramat har en högre transportgrad än det audiovisuella dramat. 

Hypotes 3: Är man tidigare insatt i historien har det auditiva dramat en högre transportgrad än 

den audiovisuella motsvarigheten. 

3.1 Metodbeskrivning 

Till min hjälp att få fram ett mätbart resultat kommer jag använda mig av det som Green och 

Brock (2000) kallar ”the Transportation Scale”. Detta är ett sätt att mäta hur transporterade 

åhörare/åskådare blir av en historia. Den framtagna skalan grundar sig i Gerrigs redogörelser 

för transportering och utforskar åhörarens/åskådarens emotionella engagemang, deras 

kognitiva uppmärksamhet till historien, känslan av ovisshet, brist på medvetenhet angående 

omgivningen och mentala bilder (Green & Brock, 2000).  

Deras (Green & Brock, 2000) slutgiltiga skala innehåller 11 generella frågor och 4 bildliga 

frågor direkt kopplade till den specifika berättelsen. Alla frågor har en sju-poängsskala som 

sträcker sig från inte alls till väldigt mycket. Den teoretiska spänningen mellan inte alls och 

väldigt mycket blir mellan 15 till 105 där ett högre poäng ger en högre transportering (Green 

& Brock, 2000). 

Frågorna/påståendena från Green och Brocks arbete kan ses i Appendix, bilaga 1. 

Med utgångspunkt i denna enkät har jag fått in information om hur transporterad 

åhöraren/åskådaren blir. För att göra den enklare för respondenten översattes den till svenska 

och frågorna/påståenden kan ses i Appendix, bilaga 2. 

Fördelen med att använda en tidigare testad metod är att jag redan vet att den fungerat att 

använda i ett liknande syfte, här testar jag dock metoden i en annan kontext. Green och Brock 

(2000) menar själva att metoden skall vara applicerbar på andra medier än litteratur/noveller 
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så att se om så är fallet är även det en instressant aspekt med undersökningen. Valet av att 

göra en kvantitativ undersöknig ger en högre validitet i svaren då jag kan samla in större 

mängder resultat genom detta och då får ett stabilare resultat eftersom den större mängden 

svar ser till att eventuella extremer inte har lika stor betydelse. Undersökningen reliabilitet 

kan dock ifrågasättas då det, mig veterligen, är första gången metoden används för medierna 

auditiva dramer och film och frågeformuläret möjligen skulle behöva omarbetas för att vara 

mer anpassad för dessa medier. Jag anser dock att denna undersökning här har en styrka då 

den kan visa på om metoden fungerar för dessa medier, och ifall resultatet visar på att 

omarbetning av frågorna hade behövts, då istället visar på att så är fallet.  

Jag har med hjälp av enkäterna utfört en kvantitativ undersökning. Utförandet har varit som så 

att ett antal personer får lyssna på Wrong House (Helenius, 2012) (A) och sedan fylla i en 

enkät specifierad för A. Därefter får de läsa en utvald del ur The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Adams, 1979) och sedan se en utvald del av filmen The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Jennings, 2005) (D) för att sedan fylla i en enkät specifierad för D.  

En annan grupp av människor har fått läsa en utvald del av The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Adams, 1979) och därefter lyssnat på radiodramat The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Adams, 1978) (C). De har därefter fått fylla i en enkät specifierad för C. De har sedan 

fått se filmen Wrong House (Helenius & Engman, 2012) (B) och därefter fyllt i en enkät 

specifierad för B. 

På så sätt har jag fått in en tillräcklig mängd svar angående transportskillnaderna i berättelse 

A och B som sedan har jämförts, och en tillräcklig mängd svar angående transportskillnaderna 

i berättelse C och D som sedan även de har jämförts. Då jag har varit närvarande vid 

undersökningarna har respondenterna kunnat ställa frågor ifall något skulle vara oklart vilket 

kom ledde till en extra tydlighet i responsen.  

Svaren jag fått in har sedan utvärderats genom att räkna ihop poängen, där 15 är minimum 

och betyder väldigt låg transport, och 105 är maxvärde och betyder stor transport. Jag har 

sedan utvärderat skillnaderna och undersökt vilket användningsområde denna information kan 

ha.  

Själva undersökningarna har utförts i Skövde högskolas lokaler, antingen i studion eller i 

referenslyssningsrummet då de ljudsystem som finns där är något jag behövt. Jag har 

ljudläggt min historia i surround, både radioversionen och filmversionen. Detta kommer jag 

gå in närmare på i kapitlet Genomförande. De personer som får genomföra experimentet har 

varit studenter på Högskolan i Skövde. Jag har valt att inte ha någon specifik utbildning i 

åtanke utan jag har försökt sprida ut respondenterna så mycket som möjligt. Detta för att 

resultatet av undersökningen annars väldigt lätt kan bli skevt beroende på om de människor 

jag använt mig av har lätt eller svårt för att skapa mentala bilder. Vid spridning av 

respondenter såg jag problemet lättare att hantera än om jag fokuserat på en utbildning. 

Anledningen till att respondenterna är vuxna mellan 20-30 är att de har en vana i att se på 

mycket film, vilket är ett medium jag kommer att använda mig av i undersökningen. De har 

dock troligen inte samma vana att lyssna på auditiva dramer, vilket jag för undersökningens 

syfte ser som en styrka då det kan visa på att de har lätt eller svårt att ta sig till mediet. En 
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annan väg att gå kunde ha varit att undersöka äldre personer, som tidigare hade auditiva 

dramer som den enda tillgängliga medieformen i hemmen, innan TV:n blev en produkt för 

alla, för att se ifall resultaten blir liknande mellan de olika ålderskategorierna eller ifall stora 

skillnader finns. Förhoppningen var att ha hälften män och hälften kvinnor i undersökningen 

men forskningen är inte ämnad för att se skillnader mellan kön utan skillnader mellan 

transportering i olika medier.  
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4 Genomförande  

4.1 Projektbeskrivning 

Den praktiska delen av mitt arbete har bestått i att utveckla mitt tidigare arbete från kursen 

Individuellt Gestaltande. Jag har återgått till mina tankegånger från det projektet då dessa har 

lett mig till detta arbete. Under dessa två kurser har jag blivit intresserad av hur vi som 

åhörare/åskådare upplever historier och hur transporterade vi blir av dem. Finns det skillnader 

i transport mellan ett auditivt drama och en film? För att genomföra projektet har jag därför 

skapat ett auditivt drama och en film som berättar samma historia för att kunna utröna ifall 

dessa skillnader finns och hur stora de är. Historien är skriven och ljudlagd av mig och 

filmens bilder är ritade av Filip Engman. Bilderna till filmen är ritade 2D-bilder som 

representerar handlingen i berättelsen. Jag har sedan klippt ihop filmen.  

Den berättelse jag har skapat handlar om en kvinna som ligger på ett sjukhus. En man 

kommer in och ber henne berätta vad som har hänt. Kvinnan börjar berätta sin historia och 

sjukhusljuden byts ut mot en bil som färdas på en ödslig väg i ett mörkt USA. Bilen får något 

fel och stannar. Den startar inte igen och kvinnans mobil har ingen täckning. Hon beslutar sig 

då för att bege sig ut på jakt efter någon som har en telefon. När hon vandrar längs vägen 

hittar hon en grusväg. Hon följer denna väg och ser ett ljus genom träden. Det visar sig vara 

ett hus som lyser upp vildmarken och hon beger sig till det. Väl framme knackar hon på 

dörren men ingen svarar. Då dörren är olåst beslutar hon sig för att bege sig in i huset på jakt 

efter en telefon. Väl inne hittar hon ingen på husets nedre våning och går därför upp på övre 

våningen. När hon letat även där uppe hör hon en bil komma. Hon ser ner på bilen från ett av 

fönstren och beger sig ner för att prata med personen som kommit. Väl nere vid ytterdörren 

ser hon en man stå med en yxa och stycka en kropp. När myggdörren blåser fast märker 

mannen att han har besök. Kvinnan springer upp för trapporna och låser in sig i ett rum 

medans mannen går in i huset och börjar leta. Väl uppe på övervåningen har han listat ut 

vilket rum hon befinner sig i och börjar slå sönder dörren med yxan. Kvinnan kastar ut en 

djurtrofé genom fönstret och klättrar ut på terasstaket för att sedan hoppa ner på marken och 

springa iväg den väg hon kom. Mannen kommer ner och sätter sig i sin bil och följer efter. 

Jakten tar ett abrupt slut när kvinnan kommer fram till asfaltsvägen igen. Då hon tittar bakåt 

mot sin förföljare ser hon inte hur en bil kommer från höger och kör på henne. På sjukhuset 

igen tackar mannen för att hon berättar sin historia och beger sig iväg.  

4.2 Mjukvara 

Arbetet med att skapa mitt ljuddrama har skett i programmet Soundtrack Pro (2010) och 

filmklippningen har skett i Adobe Premiere (2011). Det första programmet är valt för att jag 

känner att jag behärskar det programmet bäst och det har tidigare gett mig bra resultat jag 

varit nöjd med. Den första filmversionen klipptes i Final Cut Pro (2009), men under arbetets 

gång har jag valt att klippa om den för att bättre representera mina egna tankar angående hur 

filmen borde se ut. Den andra klippningen skedde därför i Adobe Premiere (2011) då jag fann 

att detta program var behändigare att använda då tillgången till programmet gjorde att jag 

kunde arbeta hemifrån och på så sätt kunde klippa filmen när jag ville.  
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4.3 Arbetssätt 

Under arbetets gång har jag genomgått flera olika faser i mitt skapande, där jag först 

konceptat fram en idé. Därefter tog jag kontakt med en 2D-grafiker och fick på så sätt en 

medarbetare till projektet. Vi har därefter konceptat vidare för att komma fram till en historia 

vi båda varit nöjda med. Därefter har själva skapandet tagit fart. Under skapandeprocessen har 

flera olika idéer och förslag kommit fram som sedan antingen förkastats eller arbetats in i 

projektet. Projektet har sedan gått igenom en implementeringsfas där ljud och bild 

sammanställts. Jag har sedan utvärderat arbetet och gjort en hel del förrändringar i det slutliga 

resultatet för att få det att passa in i examensarbetets forskningsområde. 

4.3.1 Konceptfas 
Själva arbetet med produkten började som sagt i en tidigare kurs jag gick. Jag påbörjade 

arbetet med infallsvinkeln att jag ville skapa något själv som inte redan var gjort. Därför valde 

jag att själv skriva ett manus som jag sedan arbetade efter. Min grundtanke var att jag ville 

göra ett skräckinspirerat drama och det var efter det temat jag påbörjade mitt arbete. Min 

första tanke var att skapa ett auditivt drama men när jag fick med en grafiker ändrades mitt 

upplägg något. Jag beslöt mig då för att göra en historia som fungerade både som ett auditivt 

drama och tillsammans med de bilder Engman skapade. Tanken med projektet var alltså 

väldigt tidigt inriktat på att ljudet skulle användas på två olika sätt, dels för sig själv, dels med 

filmen. Engman skapade bilder i 2D som gestaltade den historia det auditiva dramat berättade 

och sedan sammanförde vi dessa två till en film. Vi jobbade vidare på manuset tills vi hade 

något vi var nöjda med. Det var mest små förändringar som gjordes, bland annat lades 

visslandet av antagonisten till med mera. Arbetet påbörjades och jag tog fram en ljudskiss 

som vi sedan använde oss av för att ge klarhet i den stämning vi ville återskapa. Engman 

framställde sedan ett storyboard för denna ljudskiss vilket gjorde att vi båda hade det relativt 

klart för oss hur det skulle låta och hur det skulle se ut. Historien handlar om en kvinna som 

ligger på ett sjukhus och blir besökt av en man. Hon berättar sedan det hon gått igenom och vi 

får följa med in i hennes minnesbilder och med hjälp av henne som berättarröst och med hjälp 

av ljud runt omkring henne får vi höra hela historien utspela sig. Jag bestämde mig tidigt för 

att jag inte ville ha med musik i arbetet utan att jag istället ville fokusera på att försöka 

framkalla känslan jag var ute efter med hjälp av endast ljudeffekter och atmosfärljud.  

4.3.2 Skapandefas 
Mitt arbete har gått ut på att spela in, redigera, klippa, skapa effekter, skapa atomsfärer m.m. 

Jag har fått skapa effekter och atmosfärer för att få det att låta så som jag hör det i mitt huvud 

då jag i huvudet haft en relativt klar bild över hur jag tänkt mig hur det både ska låta och se ut. 

Målet har varit att skapa en kuslig känsla av ensamhet som sedan bryts till en mer kaotisk fasa 

när det visar sig att ensamheten var bättre än kontakt med den tillgängliga omgivningen. Detta 

lyckades jag få fram genom ljuddesignen då atmosfären bra symboliserar både ensamhet, 

genom hennes ensamma fotsteg, ödsligheten i atmosfärljuden och sedan avbrottet från 

ensamheten i kontakten med antagonisten. Tidigt i arbetet kom jag fram till att jag behövde en 

kvinnlig röstskådespelare som pratade amerikansk engelska då historien jag hade i mitt huvud 

utspelade sig i USA. För att hitta denna skådespelare använde jag mig av 

röstskådespelarforum för både amatörer och mer professionella röstskådespelare där jag 
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presenterade idén och tog emot ansökningar. Ansökningarna bestod i att jag hade valt ut tre 

meningar ur historien som jag ville att de skulle spela in. Jag fick in en del ansökningar och 

valde mellan två kvinnor som jag tyckte hade passande röster. De fick därefter genomgå 

ytterligare en casting där de fick fler meningar som de fick läsa igenom och försöka placera in 

i rätt sinnesstämmning innan jag till slut bestämde mig för Sirena Carroll då jag ansåg att 

hennes röst passade in bäst. När projektet väl startade hade jag ingången att jag skulle spela in 

och redigera alla ljud själv men efter att arbetet fortgått beslöt jag mig för att använda mig av 

både egna ljud och av ljud från ljudbibliotek. Jag har använt mig av Soundtrack Pro:s (2010) 

medföljande ljudbibliotek. De ljud jag valt att inte spela in är ljud som jag inte haft enkel 

tillgång till, till exempel EKG-apparaten, respiratorn och en större bil. För att kunna spela in 

dessa ljud behövs mycket tid investeras och då ljudbiblioteket innehöll ljud som jag ansåg att 

jag inte skulle få i en bättre kvalitet vid egen inspelning valde jag helt enkelt att använda 

dessa istället. Alla ljud har dock redigerats om, vare sig de kom från mitt egna bibliotek eller 

från Soundtrack Pro:s (2010). 

För att berätta min historia har jag tagit hjälp av redan beprövade metoder med inspiration 

från filmens värld. Berättelsens yx-scen är inspirerad av The Shining (Kubrick, 1980) där 

huvudkaraktären Jack Torrance blivit galen och med hjälp av en yxa försöker ta sig in i 

badrummet där hans hustru gömt sig. Jag fann även ett intressant radioprogram på BBC:s 

hemsida, The Sound of Fear (BBC, 2011), som diskuterade olika ljud som kan framkalla 

rädsla. Från detta program fick jag inspiration från Dr. David Hendy som tar upp tystnad som 

ett av de mest rädsleframkallande ljuden, där idéen om att världen mitt i allt blir tyst, då är det 

något som är fel (BBC, 2011). Efter att ha lyssnat på programmet bestämde jag mig för att 

försöka arbeta in den här tystnaden i projektet och i sekvensen innan yxan slås genom dörren 

lät jag antagonistens andetag vara det enda som hörs för att sedan låta allt ljud försvinna innan 

första hugget sker. En annan film jag hämtade inspiration ifrån är Jeepers Creepers (Salva, 

2000), där antagonisten går och visslar på melodin Jeepers Creepers under en sekvens av 

filmen. Jag valde i mitt projekt att istället ha med antagonisten visslandes Sunshine, Lollipops 

and Rainbows av Lesley Gore (1963), för att skapa en känsla av en kall man som trots att han 

blir påkommen med att stycka ett lik och har en okänd människa i sitt hus ändå går runt 

väldigt alldagligt och ostressat och visslar en glad melodi.  

Svårigheter i processen har varit arbetet med mannens fotsteg, hur man får dem att låta som 

att de kommer underifrån. Kvinnan befinner sig på övervåningen när mannen kommer in i 

huset och ljudet från hans fotsteg skall låta som hon hör dem där hon sitter. Detta betyder att 

mannens fotsteg ska ge illusionen till lyssnaren att fotstegen kommer underifrån. Att lyckas 

skapa en illusion av att de är ovanför lyssnaren är ganska enkelt, men att få dem att låta som 

att de kommer underifrån har varit svårare. Processen med att komma fram till ljud jag varit 

nöjd med har helt enkelt mest gått ut på att testa sig fram, lista ut vad det är som gör att det 

låter fel och sedan hitta på en lösning på problemen.  

4.3.3 Implementeringsfas 
När själva skapandet väl var avklarat påbörjades processen med att klippa filmen. Den första 

versionen av filmen var inte till min tillfredställelse då den led av att jag hade tidspress när jag 

klippte den. Tidspressen ledde till att filmen inte höll den kvalitet jag ville ha då bildernas 



 

 16 

representation av handlingen inte riktigt samspelade med tempot i ljudläggningen. Jag har 

därför valt att klippa om den första filmen till undersökningen. Jag har även valt att göra om 

delar av ljudläggningen för forskningen. Tidigare var det tänkt att ljudläggningen skulle vara 

exakt likadan i det auditiva dramat och i filmen. Detta gjorde sig dock inte särskilt bra ur 

åskådarsynpunkt då tanken från början är att man i det auditiva dramat ska höra allt från 

huvudkaraktärens perspektiv. Bilderna i filmen motverkar dock detta då man i flertalet bilder 

inte ser handlingen ur hennes ögon utan man ser henne i bilderna. Jag har därför valt att mixa 

om ljudet till filmen för att bättre passa med det som ses i bild och det som låter. Jag har även 

valt att mixa om ljudet i de båda historierna i 5.1, för att det ger en bättre återgivning över var 

saker och ting händer. Med 5.1 menar jag en surround-mixning där åhöraren är omgiven av 

fem högtalare och en subwoofer. En högtalare placerad centralt framför åhöraren, en 

högtalare framför åhöraren till höger, en framför åhöraren till vänster, en bakom åhöraren till 

höger och en bakom åhöraren till vänster. Alla är riktade mot åhöraren. Subwoofern används 

för att förhöja de låga frekvenserna och ger på så sätt iväg ett muller åhöraren både hör och 

känner av.  

4.3.4 Utvärderingsfas 
Genom en omarbetning av filmen och en omarbetning av ljudmixningen har jag fått fram en 

film och ett auditivt drama som jag anser kan användas till min undersökning. Jag har även 

valt att använda mig av två tidigare skapade berättelser för att undvika att utvärderingen faller 

på att historien helt enkelt är för tråkig och åhörarna därför inte blir transporterade. Denna 

insikt kom jag fram till under arbetets gång och jag har därför valt att använda mig av The 

Hitchhikers Guide to the Galaxy av Douglas Adams då denna berättelse finns i tre olika 

versioner i tre olika medium.  

Valet av just The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1978) gjordes för att historierna 

är väldigt lika varandra oavsett vilket medium, bok, auditivt drama eller film, som används. 

Detta gör historien till ett bra forskningsmaterial då åhörarna/åskådarna inte bör ha några 

större svårigheter att ta sig från bok till auditivt drama eller från bok till film.  

Det parti jag har valt att använda mig av finns tidigt i historien. Fördelen är att 

åskådaren/åhöraren inte behöver ha någon tidigare kunskap angående något enskilt element 

som tas upp i berättelsen. Historien börjar med ett hus. Ett hus där huvudpersonen Arthur 

Dent bor. Han har precis vaknat och konstaterar att några bulldozers är på väg att riva hans 

hus för att bygga en ny motorled. För att förhindra detta beslutar han sig för att lägga sig i 

vägen för fordonen. Efter ett samtal med chefen för byggandet dyker hans vän Ford Prefect 

upp. Han berättar för honom att de genast måste bege sig till puben för att få i sig lite alkohol. 

Efter diverse övertalningsförsök går Arthur med på förslaget och de beger sig iväg. Väl där 

beställer Ford sex öl och berättar att jorden ska gå under om 12 minuter och att de behöver 

alkoholen för muskelavslappning. Därefter avslutas historien med att Arthur berättar att han 

aldrig förstått sig på torsdagar.  

 

 



 

 17 

5 Resultatsammanfattning 

Jag kommer här gå igenom resultaten jag fick med hjälp av min undersökning. 

Undersökningen har genomförts i grupper om 3-6 personer där Grupp 1 har fått lyssna på det 

auditiva dramat Wrong House (Helenius, 2012) och sett filmen The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Jennings, 2005). Grupp 2 har fått lyssna på det auditiva dramat The Hitchhiker’s 

Guide to the Galaxy (Adams, 1978) och sett filmen Wrong House (Helenius & Engman, 

2012). Respondenterna har varit totalt 26 stycken varav  fem har varit kvinnor och 21 män. 

De har varit mellan 20 och 30 år och 24 av dem har varit högskole/universitetsstuderande. 19 

av respondenterna har studerat dataspelsutveckling.  

De flesta undersökningarna genomfördes i Skövde Högskolas referenslyssningsrum där ett 

5.1-system finns tillgängligt. Sex av undersökningarna utfördes dock med hjälp av Internet. I 

dessa fall vet jag inget om ljudanläggningen.   

Grupper Auditivt Drama Audiovisuellt Drama 

Grupp 1 Wrong House The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Läst historia) 

Grupp 2 The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Läst historia) 

Wrong House 

Tabell 1. Upplägg för undersökningarna. 

Resultaten från Grupp 1:s enkät av det auditiva dramat Wrong House (Helenius, 2012) 

jämnförs sedan mot Grupp 2:s enkät av det audiovisuella dramat Wrong House (Helenius & 

Engman, 2012).  

Resultaten från Grupp 2:s enkät av det auditiva dramat The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

(Adams, 1978) jämnförs sedan mot Grupp 1:s enkät av det audiovisuella dramat The 

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Jennings, 2005). 

I Grupp 1:s undersökning har 12 personer medverkat. 

I Grupp 2:s undersökning har 14 personer medverkat.  

Det lägsta resultatet en enkät kunde ge var 15 poäng och det visar på en väldigt låg transport. 

Det högsta värdet var 105 poäng och det resultatet visar på en väldigt hög transport.För att få 

ut ett  resultat har jag använt mig av såväl medianvärdet som av medelvärdet för de olika 

historierna. 
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Berättelse 

Auditivt drama 

Medianvärde 

Auditivt drama 

Medelvärde 

Audiovisuellt 

drama 

Medianvärde 

Audiovisuellt 

drama 

Medelvärde 

Wrong House 61,5 60,9  62 62,9 

The Hitchhicker’s 

Guide to the 

Galaxy 

 

59,5 

 

60,3 

 

63,5 

 

65,9 

Tabell 2. Sammanställda resultat av undersökningarna. Minimivärdet är 15 och maxvärdet är 115. 

Det högsta uppmätta resultatet för det auditiva dramat Wrong House (Helenius, 2012) var 71 

och det lägsta var 47. Medianvärdet var 61,5 och medelvärdet var 60,9. 

Det högsta uppmätta resultatet för det audiovisuella dramat Wrong House (Helenius & 

Engman, 2012) var 79 och det lägsta var 50. Medianvärdet var 62 och medelvärdet var 62,9. 

Det högsta uppmätta resultatet för det auditiva dramat The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

(Adams, 1978) var 72 och det lägsta var 48. Medianvärdet var 59,5 och medelvärdet var 60,3. 

Det högsta uppmätta resultatet för det audiovisuella dramat The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy (Jennings, 2005) var 84 och det lägsta var 54. Medianvärdet var 63,5 och medelvärdet 

var 65,9.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsanalys 

Undersökningarna visar på att skillnaderna i transport mellan ett auditivt drama och en film är 

relativt små. När jag påbörjade arbetet med denna undersökning trodde jag att detta var ett 

resultat jag skulle kunna få se. Resultaten skiljer sig inte alltför mycket beroende på om man 

lyssnar på en berättelse eller om man ser den som film. Jag har valt att räkna ut både median-

värdet och medelvärdet för de två undersökningarna då skillnaderna mellan dessa har varit 

relativt stora.  

Resultaten för historien Wrong House (Helenius & Engman, 2012) visar att det auditiva 

dramat hade ett medianvärde på 61,5, det audiovisuella dramat hade ett medianvärde på 62. 

Det auditiva dramats medelvärde var 60,9 och det audiovisuella hade ett medelvärde på 62,9. 

Jag valde därför att ta med både medianvärdet och medelvärdet i min analys av resultaten. 

För historien Wrong House (Helenius & Engman, 2012) visar det att de skillnader som sker i 

transport mellan det auditiva dramat och det audiovisuella dramat är väldigt små. Detta anser 

jag att tyder på att det finns en liknande grad av inlevelse i hur man upplever historierna. 

Själva utformningen av historien kan även den göra att transporteringsgraden hamnar nära 

varandra. Det auditiva dramat och det audiovisuella dramat har likheter i hur åhöraren 

behöver lyssna/se på historien. I den första sekvensen, då kvinnan befinner sig på ett sjukhus 

är det enda filmen visar en EKG-kurva av kvinnans hjärtslag vilket leder till att åskådaren 

måste måla upp rummet själv i sitt huvud. Filmen är även gjord av stillbilder vilket gör att 

händelser i filmen även behöver målas upp av åskådaren med hjälp av det denne hör.  

 
Bild 1. Bild från sjukhusscenen i Wrong House (Helenius & Engman, 2012).  
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Resultaten för historien The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1978) visar att det 

auditiva dramat hade ett medianvärde på 59,5 medan, det audiovisuella dramat hade ett 

medianvärde på 63,5. Det auditiva dramats medelvärde var 60,3, det audiovisuella dramat 

hade ett medelvärde på 65,9.  

Även här visar resultaten att en transport sker i både det auditiva dramat och i det 

audiovisuella dramat och även här är skillnaderna mellan dessa två små, om än lite större. 

Då jag inte frågade respondenterna ifall de tidigare hade läst, lyssnat eller sett berättelsen The 

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Adams, 1978) finns det vissa brister i undersökningen. För 

att få ett så rättvist resultat som möjligt hade det optimala varit att ingen av respondenterna 

tidigare hade läst, lyssnat eller sett historien eftersom respondenter som har sett historien har 

fått bilder över hur till exempel hur huvudkaraktärerna ser ut och hur deras röster låter. När 

respondenter som sett filmen lyssnar på det auditiva dramat kan denna tidigare vetskap spela 

in i hur de upplever transporten. Jag anser dock inte att det resultat jag har fått in är fel på 

grund av detta, utan det resultat jag har fått in visar ändå på att den transport som sker via de 

olika medierna ligger väldigt nära varandra.  

En annan aspekt som kan ha spelat in i resultatet genom att skapa irritation eller försvårat 

koncentrerationen är att respondenterna efter att de läst klart utdraget ur The Hitchhicker’s 

Guide to the Galaxy (Adams, 1979) fick sitta och vänta tills de andra deltagarna hade läst 

klart historien. Det var dock inte alltför lång väntetid för de respondenter som läste igenom 

historien snabbt.  

Ett probem med undersökningen är frågorna 10 och 11. Frågorna lyder: ”Händelserna i 

berättelsen är relevanta till mitt vardagliga liv” respektive ”Händelserna i berättelsen har 

förändrat mitt liv”. Det har visat sig att frågorna inte lämpar sig särskilt bra för dessa historier, 

då de fiktionella berättelserna inte har någon förankring i respondenternas liv. För fråga 10 är 

ett av problemen för berättelsen Wrong House att de flesta respondenterna har varit män, 

vilket kan göra det svårare för dem att identifiera sig med den kvinnliga karaktären i 

berättelsen då de kan ha svårare att förstå känslan en kvinna möjligen skulle ha känt i den 

situationen och för relevansen till en kvinnas vardag. Detta är endast egna spekulationer då 

jag själv har lättare att identifiera mig med manliga karaktärer än kvinnliga.  För fråga 10 har 

därför svaren i större utsträckning än för övriga frågor fått samma resultat bland 

respondenterna. För fråga 11 har resultaten för bägge berättelserna i ännu större utsträckning 

blivit 1. För det första är det svårt att veta ifall berättelserna har lett till någon förändring på 

ens liv då enkäterna fylldes i direkt efter att respondenterna upplevt historierna. För det andra 

gör inte berättelserna några försök för att förändra folks liv utan de är underhållning gjord i ett 

syfte att underhålla.  
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Medium Fråga 10 Fråga 11 

Auditivt Drama 

Wrong House 

1,4 1 

Audiovisuellt Drama 

Wrong House 

1,9 1,3 

Auditivt Drama 

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

2,3 1,3 

Auditivt Drama 

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

2,1 1,75 

Tabell 3. Sammanställda resultat av fråga 10 och 11. Minimivärdet är 1 och maxvärdet är 7. 

Min frågeställning var om och hurdan skillnad det är i transportering i berättelser beroende på 

mediet berättelsen framförs med?  

Det jag kommit fram till med hjälp av undersökningen visar att det finns skillnader i 

transportgrad beroende på medier berättelser framställs i. Jag har även kommit fram till att 

dessa skillnader i det här fallet är väldigt små. 

De hypoteser som jag ställde upp var: 

1. Samma historia som auditivt drama och som audiovisuellt drama har olika 

transportgrader. 

2. Det auditiva dramat har en högre transportgrad än det audiovisuella dramat. 

3. Är man tidigare insatt i historien har det auditiva dramat en högre transportgrad än den 

audiovisuella motsvarigheten. 

Hypotes 1 kunde verifieras, dock var skillnaderna i transportnivån väldigt små. Detta var ett 

ganska givet resultat då sannolikheten att de två historierna skulle hamna på exakt samma 

värde var väldigt låg.  

Hypotes 2 falsifierades, då det genom undersökningen har visat sig att det audiovisuella 

dramat hade en högre transportgrad. De små skillnaderna i transportnivåerna tyder dock på att 

skillnaderna mellan dessa är så pass små att de näst intill kan ses som likvärdiga medier när 

det gäller att stimulera en mottagares inlevelse.  

Hypotes 3 falsifierades även den, men efter genomförd undersökning insåg jag vissa brister i 

presentationsformen och med en ny undersökning skulle denna fråga kunna uppmärksammas 

på ett bättre sätt.  

En annan intressant aspekt undersökningen kom fram till var att de bildspecifika frågorna för 

historien Wrong House i medeltal hade en högre grad av transport i det auditiva dramat än i 
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det audiovisuella dramat. Sjukhusscenen hade en väldigt stor skillnad till det auditiva dramats 

fördel, vilket kan ses som underligt då den enda skillnaden mellan den scenen i det auditiva 

dramat och det audiovisuella dramat var att en EKG-kurva visades i det audiovisuella dramat. 

I undersökningen med historien The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1978) hade det 

audiovisuella dramat en högre grad av transport i alla de bildliga frågorna. Speciellt mellan 

karaktärerna Arthur Dent och Ford Prefect var skillnaderna stora, medans Mr. Prosser och 

omgivningarna var väldigt nära varandra i transportgraderna. 

Medium Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 

Auditivt Drama  

Wrong House 

 

5,1 

 

3,3 

 

4,75 

 

4,5 

Audiovisuellt Drama 

Wrong House 

 

4,4 

 

4,2 

 

3,5 

 

4,7 

Auditivt Drama 

The Hitchhiker’s Guide 

to the Galaxy 

 

4,6 

 

4,5 

 

4,6 

 

5,1 

Audiovisuellt Drama 

The Hitchhicker’s 

Guide to the Galaxy 

 

6 

 

5,9 

 

4,9 

 

5,3 

Tabell 4. Sammanställda resultat av fråga 12  till 15. Minimivärdet är 1 och maxvärdet är 7. 

6.2 Diskussion 

Jag anser att denna undersökning visar att det auditiva dramats potential förbises när det gäller 

dataspelsutveckling, Denna medieform skulle kunna tillföra en lika hög grad av transport som 

vad så kallade cut-scenes kan.  

För mindre bolag och nystartade utvecklare som saknar både tid och resurser för 

högrendrerade cut-scenes finns det här en möjlighet att ändå berätta relativt komplexa 

historier utan att behöva framställa avancerad grafik som tar många arbetstimmar att 

framställa.  

För större bolag finns det även en marknadsföringsaspekt som är viktig att belysa. Företag 

kan i marknadsföringssyfte påbörja en så kallad ”hype” genom att skapa auditiva dramer, där 

historier som utspelar sig före, under eller efter spelet berättas med hjälp av auditiva dramer. 

På så sätt kan de med hjälp av dessa historier skapa ett intresse för spelet väldigt tidigt i 

utvecklingsprocessen. I dagsläget släpper spelföretagen trailers som visar både hur spelet ser 

ut och berättar kortare historier för att få spelarna intresserade.  
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Större spelserier släpper även de en hel del kringprodukter kring spelet. Warcraft-serien 

(Blizzard Entertainment, 1994), skapad av Blizzard Entertainment, har släppt dataspel, 

böcker, brädspel, kortspel med mera. Att släppa kringprodukter såsom auditiva dramer skulle 

även det kunna vara ett sätt att nå en större publik publik. Hela The Long Tail-konceptet 

(Anderson, 2004) kommer här in, där kringprodukterna inte är själva huvudsäljaren, utan 

sidoprodukter som ändå drar in pengar. Användare som har ett intresse för hela Warcraft-

serien (Blizzard Entertainment, 1994) skulle här ha en möjlighet att ta med sig historierna in i 

ett nytt medium.  

Även för filmbolag skulle detta medium kunna vara en väg att gå i marknadsföringssyfte. De 

har också trailers som primära reklampelare och att berätta sidohistorier med hjälp av auditiva 

dramer skulle kunna skapa både en merupplevelse och även hjälpa till att marknadsföra 

produkterna innan filmerna är klara. Filmen Iron Sky (Vuorensola, 2012) hade ett nytt 

produktionskoncept där personer som fann filmen intressant och personer som ville att filmen 

skulle göras, kunde skicka in pengar och köpa kringprodukter redan innan filmen skapats. 

Detta sätt kallas crowd-funding och filmen fick in en tiondel av sin budget via en fan-skara 

som ville att filmen skulle bli gjord. Att då kunna erbjuda dem sidohistorier både före och 

efter filmens skapande med hjälp av ett till medium ger både åskådarna ett mervärde plus att 

det även kan dra till sig ny publik som finner historien intressant. Även The Matrix 

(Wachowski & Wachowski, 1999) hade en annorlunda plan för lanseringen av serien. Det 

började med en film, The Matrix (Wachowski & Wachowski, 1999), för att sedan övergå i ett 

transmedialt berättande
1
 där historier berättades via långfilmer, kortfilmer, spel med mera. 

Hela konceptet med transmedialt berättande är alltså en passande form för radiodramat. Med 

hjälp av större filmer, spel eller TV-serier så kan alltså auditiva dramer produceras och säljas 

för att skapa en större upplevelse för publiken. Jag anser alltså att auditiva dramer är en bra 

väg att gå då ”franchising” börjar bli större och större. Dels stora spelserier som säljer mer 

och mer kringprodukter men dels också inom filmbranschen där de storsäljande filmerna nu 

förtiden ofta har en föregångare. Exemplen här är otaliga superhjältefilmer, vampyrfilmer och 

historier om trollkarlar. För att fortsätta hålla intresset uppe under en längre tid skulle alltså 

auditiva dramer kunna vara en del i konceptet då det är ett bra medium för berättelser. Företag 

skulle alltså kunna ändra sina affärsmodeller och marknadsföringsmetoder för att dels nå ut 

till en ny publik, dels dra in mer pengar via sidoprodukter och dels för att skapa en större 

upplevelse än vad film, spel och serier idag ger.  

6.3 Framtida arbete 

Det här arbetet visar på att det finns ett medium att utforska mer. Arbetet kan vara en början 

på hur mediet auditiva dramer kan tas in i både spel- och filmbolagsrepertoaren både ur 

reklamsynpunkt men även som enskilt element för berättande av komplexa historier.  

Vidare forskning skulle kunna göras för att se vilka typer av historier som lämpar sig bättre 

för det ena eller det andra mediet, och på så sätt skulle man kunna få ut värdefull information 

angående vilken typ av historier som man i fortsättningen skall satsa på för olika medier. Är 

                                                        
1 Transmedialt berättande är historier som sträcker sig genom flera medier. Till exempel Matrix-serien 
som berättar en historia genom flera olika medium såsom film, spel och via Internet. 
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det de stora episka krigen som lämpar sig bra för auditiva dramer eller passar intrikata plotter 

bättre in i en auditiv form? 

Andra intressanta undersökningar skulle kunna vara skillnader mellan transporteringsteorin 

och immersion. Akademiker inom dataspelsbranschen använder sig av immersion som ett 

begrepp för hur ”insjunken” man blir i ett spel, att jämnföra detta med transporteringsteorin är 

ett sätt att fördjupa arbetet. Vidare forskning om transmedialitet och auditiva dramer skulle 

även det vara intressant, för att kunna se ifall det finns, ett hittills väldigt lite använt medium, 

belägg för att utvidga sidoprodukterna inom större serier även till auditiva dramer.   
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Bildförteckning 

  
Bild 1: Bild från sjukhusscenen i Wrong House (Helenius & Engman, 2012) 
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Appendix A  -  Bilaga 1 

Tabell 2 

Item 

Panel 1: General Items 

1. While I was reading the narrative, I could easily picture the events in it taking place. 

2. While I was reading the narrative, activity going on in the room around me was on 

my mind. (R) 

3. I could picture myself in the scene of the events described in the narrative. 

4. I was mentally involved in the narrative while reading it. 

5. After finishing the narrative, I found it easy to put it out of my mind. (R)  

6. I wanted to learn how the narrative ended. 

7. The narrative affected me emotionally. 

8. I found myself thinking of ways the narrative could have turned out differently. 

9. I found my mind wandering while reading the narrative. (R) 

10. The events in the narrative are relevant to my everyday life. 

11. The events in the narrative have changed my life. 

Panel 2: Items specific to Murder at the Mall (Experiments 1-3) 

12. While reading the narrative I had a vivid image of Katie. 

13. While reading the narrative I had a vivid image of Joan. 

14. While reading the narrative I had a vivid image of the psychiatric patient. 

15. While reading the narrative I had a vivid image of the registered nurse. 

Panel 3: Items specific to Two Were Left (Experiment 4) 

12. While reading the narrative I had a vivid image of the boy. 

13. While reading the narrative I had a vivid image of the dog. 

14. While reading the narrative I had a vivid image of the ice island. 

15. While reading the narrative I had a vivid image of the pilot. 

Note. R = reverse-scored. 

(Green & Brock, 2000, s. 704) 
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Appendix B  -  Bilaga 2 

Undersökning 1 och 2 

Del 1: Generellt 

1. När jag lyssnade/såg på berättelsen kunde jag enkelt bilda mig en uppfattning om de 

händelser som skedde. 

2. När jag lyssnade/såg berättelsen tänkte jag på händelser som skedde runt omkring 

mig i rummet. (O) 

3. Jag kunde tänka mig att händelserna som skedde i berättelsen kunde hända mig. 

4. Jag var mentalt involverad i berättelsen under tiden jag lyssnade/såg på den. 

5. Efter att ha lyssnat/sett klart på berättelsen var det enkelt att koppla bort från den. (O) 

6. Jag ville veta hur berättelsen slutade. 

7. Berättelsen berörde mig emotionellt. 

8. Jag fann mig själv tänkandes på andra sätt berättelsen hade kunnat sluta. 

9. Jag fann att jag tänkte på annat under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen. (O) 

10. Händelserna i berättelsen är relevanta till mitt vardagliga liv. 

11. Händelserna i berättelsen har förändrat mitt liv. 

Del 2: Påståenden specifika till Wrong House (Experiment 1) 

12. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av kvinnan. 

13. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av mannen med 

yxan. 

14. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av sjukhuset. 

15. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av omgivningen 

i och vid huset. 

Del 3: Påståenden specifika till  The Hitchhicker’s Guide to the Galaxy (Experiment 2) 

12. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av Arthur Dent. 

13. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av Ford Prefect. 

14. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av Mr. Prosser. 

15. Under tiden jag lyssnade/såg på berättelsen hade jag en levande bild av 

omgivningarna. 

Not. O = Omvänd poäng. 

 


