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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker hur diegetiska ljud påverkar uppfattningen av en textbaserad 

berättelse och om ljudet kommer att främja eller störa läsarens inlevelse. Baserat på 

teorier om audiovisuella medier har en skönlitterär text med ackompanjerande ljud 

skapats för att undersöka huruvida dessa teorier även kan appliceras på text. 

Försökspersoner har sedan fått läsa texten en gång med ljud och en gång utan för att 

avslutningsvis intervjuas och tillbes jämföra deras inlevelse i de olika versionerna. 

Undersökningen visade på att diegetiska ljud påverkade inlevelsen positivt och att texten 

blev mer levande, atmosfärisk, interaktiv och stämningsfull. 

Nyckelord: diegetiska ljud, text, Chion, Murch, inlevelse 
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1 Introduktion  
 

”We gestate in Sound, and are born into Sight 

Cinema gestated in Sight, and was born into Sound”  

(Chion, 1994) 

Så inleder Walter Murch sina förord till Chions bok Audio-Vision (1994). Ljud är det första 

sinnet som utvecklas hos ett barn enligt Murch (2005a). Redan som foster kan ett barn höra sin 

mammas hjärtslag och andetag samt avlägsna röster från utsidan. Det är först vid födseln som 

andra sinnen, såsom syn och lukt, utvecklas. Film skapades dock utifrån ljudlösa bilder (Chion, 

1994). Enligt Murch (2005a) och Chion (1994) har ljud kraften att väcka liv i bilderna och det 

är först då, i relationen mellan bild och ljud, som film kan nå sin fulla prakt – eller sitt nedfall, 

beroende på hur den används. Även om båda författarna skriver om relationen mellan bild och 

ljud har de olika infallsvinklar i ämnet. Murch skriver om hur ljuddesign kan främja det visuella, 

alltså bilderna, inom filmmediet (Murch, 2005a, 2005b). Chion framhäver vad han kallar ett 

audiovisual-contract, hur ljud och bild kan påverka varandra men också hur de kan fungera 

som individuella berättartekniker. 

Detta arbete grundar sig i dessa två författares skrifter för att undersöka hur det visuella  

och det audiella kan främja eller störa varandra. Mer djupgående grundar sig arbetet  

i relationen mellan text och ljud. Det undersöktes huruvida en ljudläggning kan ändra 

uppfattningen av en textbaserad berättelse. Textberättelsen innehåller dessutom interaktiva 

element. En kvalitativ undersökning uppdelad i två sektioner har genomförts där 

respondenterna först fick läsa en text utan ljud för att sedan läsa samma text med tillhörande 

ljuddesign. Intervjuer hölls sedan för att undersöka huruvida diegetiska ljud, ljud som existerar 

inom berättarvärlden, kan påverka uppfattningen av en textbaserad berättelse. 
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2 Bakgrund 

2.1 Relationen mellan bild och ljud 

Våra sinnen kan tyckas fungera separat, som fem olika metoder att uppfatta världen (Groeger 

2012). Enkelt att förklara vore det om de olika sinnena hade separata funktioner; att luktsinnet 

endast varnade för gifter och känseln för smärta. Ljudet gav röster, synen bilder och smaken 

information om vad som går att förtära. Verkligheten är dock inte så enkel att förklara. Lena 

Groeger (2012) menar att när ett sinne försvinner tar ett annat över. Hon ger sedan ett exempel 

på hur blinda människor lär sig använda sin hörsel för ”dubbel plikt”, alltså att hörseln tar över 

vad som vanligtvis anses vara synens uppgift, såsom navigation eller dylikt. Hon menar också 

att de människor som saknar både syn och hörsel kan använda känseln för att förstå tal och 

skrift. Mats Liljedahl berör samma område och skriver såhär: 

”Sound is an integral part of our everyday lives. Sound tells us about physical 

events in the environment, and we use our voices to share ideas and emotions 

through sound. When navigating the world on a day-to-day basis, most of us 

use a balanced mix of stimuli from our eyes, ears and other senses to get along.  

We do this totally naturally and without effort”. (Liljedahl, 2011:22) 

Liljedahl menar alltså att det är naturligt att använda flera sinnen på samma gång och att detta 

sker per automatik. Det är i synergi mellan sinnena som en helhet uppstår. Det är på grund  

av att användningen av sinnena sker simultant och utan vidare eftertanke som dessa 

undermedvetet kan påverka varandra. Med grund i Groegers (2012) påstående skulle det 

dessutom betyda att det är möjligt att träna upp förmågan att använda ett sinne  

om det analyseras medvetet, som i exemplet med att blinda kan lära sig använda ljud för  

att nå sitt mål. 

I detta arbete är fokuset placerat på sinnena syn och hörsel och dess relation till varandra. Det 

är därför av hög relevans att redogöra för Michael Chions (1994) audiovisual-contract, 

audiovisuella kontrakt, som handlar om just denna relation. Chion har sin grund inom 

filmmediet och menar att ljud och bild påverkar varandra, att bilden uppfattas annorlunda när 

ljud tillsätts samt uppfattningen av ljudet transformeras när bild tillkommer. Han menar, när 

det kommer till film, att detta inte beror på en naturlig harmoni mellan de två mediala uttrycken 

utan uppstår tack vare det audiovisuella kontrakt som skapas när de båda framförs samtidigt. 

Han menar att: 

”Visual and auditory perception are of much more disparate natures than one 

might think. The reason we are only dimly aware of this is that the two 

perceptions mutually influence each other in the audiovisual contract, lending 

each other their respective properties by contamination and projection.” 

(Chion, 1994:9) 
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Han menar att ljud och bild är två skilda uttryck men nämner också att dessa kan användas 

tillsammans för att uppgradera eller ändra varandra. Enligt Chion (1994) kommer bilden alltid 

att ändras när ljud adderas och detta kan ändra uppfattningen helt. En sådan helhetsförändring 

kan ske när bild och ljud från olika källor sammankopplas menar Chion. Han kallar detta 

fenomen forced marrige. Han menar till exempel att olika typer av musikstycken kan ändra en 

scen. Om en allvarlig slagsmålsscen berövas sin ljuddesign och ursprungsmusik och istället 

ackompanjeras av ett glatt musikstycke i baktakt skulle scenen få ett komiskt uttryck till 

skillnad från om den skulle ackompanjerats av ett långsamt och känslosamt pianostycke,  

då scenen antagligen skulle uppfattas som ledsam. På samma sätt skulle en scen med skrattande 

barn ändras om skrattljuden plockades bort och ersattes med hundskall och morranden.  

Scenen skulle då antagligen inte uppfattas som harmonisk och glad utan istället kuslig  

eller skrämmande. 

I samband med Chions audiovisuella kontrakt är det dessutom relevant att nämna the McGurk 

effect (McGurk & McDonald 1976) som bland annat används av Groeger (2012) samt Liljedahl 

(2011). The McGurk effekt bygger på konceptet att ljud och bild kan förändra uppfattningen av 

varandra. McGurk och McDonald förklarar fenomenet såhär: 

”It stems from an observation that, on being shown a film of a young woman's 

talking head, in which repeated utterances of the syllable [ba] had been 

dubbed on to lip movements for [ga], normal adults reported hearing [da]”. 

(McGurk & McDonald, 1976) 

De tillägger också att de personer som endast fick höra ljudspåret alternativt endast filmspåret 

rapporterade de korrekta stavelserna. De visade alltså att ljudet och bilden påverkade varandra 

och att den upptäckten påverkar förståelsen av taluppfattning. Detta ger ett konkret exempel på 

Chions (1994) begrepp forced marrige. 

Chion (1994) introducerar dessutom ett nytt ord som han kallar för synchresis,  

en sammankoppling mellan orden synchronism och synthesis. Han menar att denna 

sammankoppling är 

”[t]he spontaneous and irresistible weld produced between a particular 

auditory phenomenon and visual phenomenon when they occur at the same 

time. This join results independently of any rational logic.” (Chion 1994:63) 

Sammanfattningsvis är detta kontrakt alltså en symbolisk pakt som åskådaren accepterar för 

att glömma att ljudet kommer från högtalare och bilden från en skärm och istället 

sammankoppla de båda uttrycken och relatera dem till en ny enhet. Att leva sig in i en den 

nya ”värld” som filmen presenterar. 

Då Chion (1994) främst argumenterar för hur ljud och bild förändrar varandra fokuserar Murch 

(2005a, 2005b) huvudsakligen på att förklara hur de kan främja eller hämma varandra. Murch 

menar att synkroniseringen av ljud och bild kan vara ”the glory or the curse of the cinema” 

(2005a). Han menar att överanvänd synkronisering skulle begränsa inlevelsen istället för att ge 

den djup. Han menar också att filmmediet har makten att tänja på gränserna, att tillsätta ljud 
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som först kan anses vara ”fel” i en bokstavlig kontext för att förhöja upplevelsen. I samband 

med detta menar han också att en av filmens största svagheter är dess represantitionsstyrka, 

alltså att den besitter förmågan att förmedla för mycket. Han menar att andra medier, såsom 

litteratur, ger mer utrymme för individuell inlevelse, skapandet av en ”inre bild”, på grund av 

den sensoriska ofullständighet den innehar. Han tillägger också att: 

”In film, therefore, we go to considerable lengths to achieve what comes naturally to radio and 

the other arts: the space to evoke and inspire, rather than to overwhelm and crush, the 

imagination of the audience.” (Murch 2005a) 

2.2 Ljudkategorisering 

En ljudbild består vanligtvis av en mängd olika ljud med många olika funktioner. För att  

reda ut detta kluster och specificera de olika delarna behöver ljudet kategoriseras. För detta 

ändamål finns ett flertal olika modeller och begrepp att använda. Detta arbete grundar sig i 

kategoriseringarna av Murch (2005b), Chion (1994) samt Huibert och van Tol (2008). De 

kommer därför att övergripande presenteras nedan. 

Murch använder sig av begreppen encoded och embodied, i samband med ljudkategorisering 

(2005b). Till kategorin encoded tillhör de ljud som innehar någon form av kod, ett budskap 

som skall förmedlas till åhöraren. Det tydligaste exemplet på encoded är språk. Murch förklarar 

det som nedan: 

”When you think about it, every language is basically a code, with its own 

particular set of rules. You have to understand those rules in order to break 

open the husk of language and extract whatever meaning is inside. Just 

because we usually do this automatically, without realizing it, doesn’t mean 

it isn’t happening. It happens every time someone speaks to you: the meaning 

of what they are saying is encoded in the words they use. Sound, in this case, 

is acting simply as a vehicle with which to deliver the code.” (Murch, 2005b) 

Det är alltså inte ljudet i sig som är det viktigaste utan informationen eller innebörden  

som ljudet bär med sig. I embodied däremot ligger tyngden hos ljudet istället för koden.  

Till denna kategori tillhör de ljud som inte behöver avkodas utan kan upplevas direkt.  

Ett tydligt exempel som Murch (2005b) använder för embodied är musik. Han menar att musik 

därför kallas det för ”the Universal Language”. 

Murch (2005b) menar dock att det inte är så enkelt att dela upp ljud i två fack. Även om språk 

tillhör encoded finns det nyanser till begreppet. Genom att lyssna på hur en person talar istället 

på vad som sägs ändras förhållandet till dessa begrepp. Genom att istället lyssna  

på melodin av ett tal och inte orden det levererar har gränserna för encoded och embodied 

uttänjts. Likaså kan ljudeffekter inte placeras in i dessa fack då de ofta besitter en blandning av 

dessa begrepp. Murch har därför placerat in dessa begrepp på en skala med ljud som är encoded 

till vänster och de som är embodied till höger. Han placerar dessutom in de olika kategorierna 

i en färgskala mellan violett och rött. 
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Som figur 1 visar så placerar Murch (2005b) dessutom in ljudeffekter på skalan. Han menar 

att olika ljudeffekter hamnar på olika delar av encoded-embidied spektrumet. Detta på grund 

av att olika ljudeffekter har olika mycket kodning. De ljud med mer musikaliska influenser 

hamnar då närmare encoded och ljud som berättar mer om en specifik händelse hamnar 

närmare embodied. Ett exempel skulle vara en ljudmatta av harmoniskt vågskvalp kontra ett 

mer plötsligt dörrknack som berättar för lyssnaren att någon står utanför dörren. 

Chion (1994) menar att det finns tre olika lyssningslägen. Dessa är causal, semantic och 

reduced lyssning. Causal lyssning är presenterad av Chion som det vanligaste lyssningsläget. 

Vid en causal lyssning letar åhöraren efter information om ljudets källa. Det används ofta för 

att ge information om händelser eller objekt som existerar utanför bilden, att förklara det som 

inte syns. Chion menar också att det kan ge ytterligare information av sådant som existerar 

inom bildramen. Han ger sedan ett exempel på hur informationen om en visuellt representerad 

container kan ökas via ljud. ”[...] for example, the sound produced by an enclosed container 

when you tap it indicates how full it is” (1994:25-26) 

Semantic lyssning uppstår när åhöraren försöker tyda ett meddelande, alltså avkoda ljudet för 

att få fram innebörden i ett tal eller dylikt. Det kan jämföras med Murch (2005b) encoded. 

Chion (1994) menar att flera lyssningssätt kan användas samtidigt. Det går alltså att lyssna på 

hur någon säger någonting och samtidigt vad som sägs, i likhet med Murch (2005b) skala 

(Figur 1). Chion (1994) menar också att rösten i en ljudläggning oftast erhåller åhörarens fokus 

och att övriga ljud endast avlyssnas i andra hand. Han skriver att ”[...] it is the voice that is 

isolated in the soundmix like a solo instrument – for which the other sounds (music and noise) 

are merely the accompaniment.” (Chion 1994:6). Han menar dessutom att: 

 

 

Figur 1: Murch skala mellan kodat till okodat ljud 
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”When in any given sound environment you hear voices, those voices capture 

and focus your attention before any other sound (wind blowing, music, traffic). 

Only afterward, if you know very well who is speaking and what they're 

talking about, might you turn your attention from the voices to the rest of the 

sounds you hear.” (Chion, 1994:5) 

Reduced lyssning förklaras av Chion (1994) som det lyssningssätt där åhöraren fokuserar  

på ljudets karaktär snarare än ljudets mening. Ljudets källa eller betydelse är i detta fall 

oväsentligt. Ett tydligt exempel på när detta lyssningssätt används är vid lyssning av musik,  

då åhöraren inte bryr sig om vilka instrument som spelar vilken melodi eller vilka ord  

som sjungs utan på sammansättningens egenheter. Chion menar dock att alla typer av ljud kan 

avlyssnas på detta sätt. 

Förutom de tre lyssningslägerna skriver Chion (1994) om de tre begreppen Onscreen, Offscreen 

och Nondiegetic sounds, alltså ljud som har en visuellt representerad källa, ljud vars källa 

befinner sig utanför bilden samt ljud som inte existerar i berättelsens värld. Han menar alltså 

att offscreen och onscreen båda existerar i den värld som filmen utspelar sig i medan 

nondiegetic, icke-diegetiska ljud, endast kan höras av publiken. Om bilden visar ett fönster 

som krossas och det då spelas ett ljud av krossat glas är ljudet onscreen. Om ljudet  

av krossat glas hörs trots att det krossade fönstret inte representeras på bild är ljudet offscreen 

och berättar då för publiken att ett fönster har krossats någonstans i området. Nondiegetic hade 

ljudet varit om ljudet av krossat glas istället existerade för att beskriva karaktärens 

sinnesstämning utan att ett fönster faktiskt krossats i filmens miljö. 

Huiberts och van Tols (2008) modell är en utveckling på Chions (1994) för att även kunna 

appliceras på spel. Den kallas IEZA-modellen vilket står för Interface, Effects, Zone och Affects. 

Det första begreppet, interface, representerar de ofta informativa ljud som spelaren erhåller via 

spelets användargränssnitt. Klickljud i spelets menyer eller ett varningsljud vid låg hälsa är 

exempel på dessa ljud. Effects är spelets effekter. Effektljud är ljud med en källa  

i spelvärlden. De är ofta kopplade till en händelse eller ett objekt, till exempel vapenljud, 

fotsteg eller explosioner. Zone kan förenklat beskrivas som miljöljud. Det är ljud som beskriver 

platsen spelaren befinner sig i. Zone består, till skillnad från effects, ofta av ett lager av flera 

ljud istället för specifika objekt. Då en brummande bil tillhör gruppen effekts tillhör stadsbrus 

zone. Det sista begreppet, affects, är de ljud som inte har en fysisk representation i spelet utan 

är till för att påverka spelarens sinnesstämning. Ett exempel på affects är musik. 
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Som figur 2 visar så placerar Huibert och van Tol (2008) dessa fyra begrepp i en modell för att 

visa deras funktion och relation till varandra. För att beskriva detta används motpolerna setting 

och activity samt diegetic och non-diegetic. Setting innefattar de ljud som förklarar spelets 

miljö eller omgivning. Då denna sida av modellen ligger zone och affects. Det är passiva ljud 

som spelaren inte kan påverka. Activity är motpolen till setting och innefattar de ljud som är 

direkt kopplade till en aktivitet eller händelse. Hit tillhör effect och interface. På modellens 

översta kant ligger diegetic. Spelarens aktivitet är här inte relevant utan diegetic innefattar de 

ljud som befinner sig i spelvärlden, alltså ljud som spelets karaktär kan höra, oberoende om de 

är spelarstyrda eller inte. Motpolen till diegetic är Non-diegetic, alltså ljud som inte existerar i 

spelvälden utan endast kan uppfattas av spelaren. Hit hör affect och interface. Spelets olika ljud 

kan sedan placeras in i ett diagram med båda paren av motpoler för att få en så precis 

kategorisering som möjligt. Ett ljud placerat i vänstra översta hörnet är alltså ett passivt ljud 

som existerar i spelvärlden och ligger då listad under zone och vise versa. 

2.3 Relationen mellan text och ljud 

Liljedahl (2011) utforskar ljud och auditiv uppfattning för att hitta nya sätt och vägar att 

använda ljud och applicera ljuddesign. I sitt kapitel Sound for Fantasy and Freedom (2011) 

diskuterar han denna applikation i samband med spel. Han menar att: 

 

Figur 2: IEZA-modellen 
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”In the design of computer game experiences, traditionally, most attention has 

been given to vision rather than the balanced mix of stimuli from our eyes, 

ears and other senses most of us use to navigate the world on a day to day 

basis. The risk is that this emphasis neglects types of interaction with the game 

needed to create an immersive experience.” (Liljedahl, 2011:22) 

Enligt Linjedahl (2011) är det alltså det visuella som får störst plats i utvecklingen av spel. Han 

menar också att det finns ett problem med detta på grund av att det skapar en dissonans mellan 

de olika sinnena. Om en spelare spelar ett actionspel med fotorealistisk grafik och blir 

presenterad en enorm explosion men endast får höra ett ynka ”pang-ljud”, inspelat i en källare, 

utan realistisk rumsklang skulle immersionen brytas. Spelaren skulle då antagligen inte kunna 

känna det tryck som borde uppstå från en explosion eftersom bilden och ljudet inte stämmer 

överens. Liljedahl (2011) tillägger senare att: 

”Potentially, computer games could be more engaging and immersive without 

having to build long and broad bridges over the reality gap. What about 

narrowing the gap instead of building broader bridges over it?” (Liljedahl, 

2011:23) 

Grundat i detta resonemang finns det alltså möjlighet att immersion, inlevelse, skulle kunna 

öka genom att reducera den fotorealistiska grafiken. För att återknyta till Murch (2005b) 

påstående om att litteratur ger mer utrymme för inlevelse blir det relevant att undersöka 

huruvida text skulle kunna ersätta rörliga bilder för att öka inlevelsen i ett verk. 

Lebowitz och Klug (2011) tar upp ämnet om den japanska spelgenren Visual Novel, visuella 

noveller. En visuell novell är ett spel där handling och text erhåller störst fokus. Handlingen 

levereras oftast till spelaren via text och ackompanjeras av stillbilder och ljud. De menar också 

att genren ibland blir refererad till som sound novels. De sammanfattar genren som 

följande: ”This turns what would be an e-book of sorts into a full audiovisual experience” 

(Lebowitz & Krug, 20011:194) Då bilden ofta är begränsad används istället ljud och text  

för att beskriva rörelse och andra händelser. 

De visuella novellernas mekanik är ofta limiterad då, som tidigare nämnts, handling erhåller 

huvudfokuset (Lebowitz & Krug, 2011). Enligt Lebowitz och Krug framförs mekaniken oftast 

via vägval. Spelaren kan då vid vissa punkter i spelet välja vilken path, väg, som skall följas 

eller vad karaktären ska säga. Handlingen kommer då att ändras baserat på de val  

som spelaren gjort under spelets gång. De menar dock att det finns undantag i detta påstående. 

Ett sådant undantag är Higurashi no Naku Koro ni: Onikakushi (2002), en visuell novell vars 

handling till stor del är linjär, alltså att den inte kan påverkas av spelaren, och fokuserar på 

problemlösning istället för spelarval. Sammanfattningsvis är visual novels textbaserade 

berättelser med begränsad grafik och mekanik. De är alltså ett exempel på hur reduceringen av 

grafik och ersättandet med text inom spelmediet skulle kunna fungera. 
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3 Problemformulering  

Grunden i detta arbete ligger i relationen mellan text och ljud med frågeställningen: Hur 

påverkar diegetiska ljud uppfattningen av en textbaserad berättelse? Kommer ljudet att främja 

upplevelsen eller kommer det störa läsarens inlevelse? 

Anledningen till att endast diegetiska ljud har använts är dels för att begränsa 

undersökningsstorleken och dels för att exkludera de ljud som vanligtvis används som 

känsloljud. 

Chion (1994) och Murch (2005a) menar att sammankopplingen mellan ljud och bild ändrar 

publikens relation och inlevelse i film. De menar att ljudet både kan förändra och uppgradera 

bilden. Syftet med denna undersökning var att utforska huruvida dessa påståenden även  

kan appliceras på textberättande. Text är ett visuellt medium och förmedlas därav via synen, 

vilket borde betyda att Chions (1994) påståenden om det audiovisuella kontraktet kan 

appliceras även här, förutsatt att publiken kan acceptera det audiovisuella kontraktets ”pakt”, 

även när det visuella presenteras av text. Om så är fallet kan ljud uppgradera upplevelsen för 

läsaren och skapa djupare inlevelse. Murch (2005a) menar dock, som tidigare nämnts, att 

litteratur skiljer sig från film eftersom läsaren själv bildar sig en ”inre bild”. Det finns alltså en 

risk för att ljudet skulle kunna störa denna ”inre bild” istället för att främja den. 

För att besvara frågeställningen har en artefakt skapats. Denna artefakt består av en text som 

har lästs av undersökningens respondenter en gång utan ljud och en gång med. Respondenterna 

har sedan blivit intervjuade om sin upplevelse. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

Arbetet med denna artefakt har utförts tillsammans med en game-writer som skrivit 

berättelsens handling. Denna text har ljudlagts med diegetiska ljud som kompletterar 

handlingen. Berättelsen innehåller dessutom en del interaktiva element, dels för att kunna 

användas av den samarbetande game-writern men också för att det blev lättare att placera in 

ljudeffekter rent praktiskt. Artefakten kan jämföras med Lebowitz och Krugs (2011) 

beskrivning av visuella noveller. Handlingen framförs via text och ackompanjeras med ljud 

samt innehåller minimalistisk mekanik. Den största skillnaden är att även bilderna plockats 

bort. 

Relaterat till detta är Chions (2011), Groengers (2012) samt Liljedahls (2011) påståenden  

om sinnen och deras synergi. Samma information kan ges via olika sinnen men ha en egen 

särprägel. Det går både att se vindens rörelse i träden, höra ljudet när vinden viner förbi öronen 

eller känna dess kraft mot huden. Informationen om att vinden blåser är detsamma men 

relationen till faktan är annorlunda. Den här typen av kopiering av information, alltså samma 

informationsgivande fast från olika källor, kan kännas överflödig. Om informationen bryts ner 

och analyseras i mindre delar behöver det dock inte vara fallet. Det går då att extrahera mer 

information än som skulle varit möjligt av endast en informationskälla (Chion, 2011). Då 
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vindens styrka kan uppfattas både via syn, hörsel och känsel skulle till exempel vindens 

temperatur optimalt berättas via känseln. Om vinden skulle välta ett träd på andra sidan av en 

byggnad skulle denna information ges via ljud eftersom synen då är blockerad av byggnaden. 

På så sätt kan nyanser av samma grundinformation ändras utifrån vilket sinne de levereras vid. 

I detta arbete används samma princip. I artefakten är endast två sinnen representerade – hörsel 

och syn. Det visuella representeras dessutom av text, istället för bild och rörelser, till skillnad 

från verkligheten eller andra medier såsom film eller teater. Det visuella, texten, i det här 

sammanhanget beskriver dock karaktärens uppfattning av dess olika sinnen. 

Sammanfattningsvis kan åskådaren bara använda syn och hörsel för att ta till sig information 

men berättelsens karaktärs olika sinnesuppfattningar kan levereras via text. 

Artefakten innehåller ingen musik eller andra ljud som förmedlar karaktärens sinnesstämning. 

Endast diegetsiaka ljud, alltså ljud som existerar i karaktärens miljö (Chion, 1994) (Huibert 

och van Tol, 2008) (figur 2), används för detta ändamål. Det kan också jämföras med Murch 

(2005b) skala (Figur 1) då effekterna som används ligger runt mittpartiet. Ljudbilden är alltså 

minimalistisk och skapad för att inte förändra den ”inre bild” läsaren bildar sig, jämförbart med 

Chions (1994) forced marrige, utan endast komplettera och fördjupa genom tillsättningen av 

de ljud som inte ordagrant beskrivs i texten. Ett exempel på detta är textens introscen som 

utspelar sig i huvudkaraktärens mammas bostad. Texten fokuserar på karaktärens känslor och 

vad miljön har för påverkan på honom medan ljudet förklarar vad karaktären kan se genom att 

ge information om väder, rumsstorlek eller objekt i miljön. Då texten beskriver karaktärens 

handlingar och inre resa beskriver ljudet hans yttre och är placerade där för att ge mer kontext 

till handlingen. 

Baserat på Chions (1994) påstående om att rösten i en ljudläggning erhåller huvudfokus  

och övriga ljud avlyssnas i andra hand så innehåller inte artefakten några röster, varken i form 

av dialog eller berättarröst.  

3.1.2 Undersökningsmetod 

Den valda undersökningsmetoden var en kvalitativ intervju. Det grundar sig i att kvalitativa 

intervjuer kan frambringa information som kan vara svår att komma åt i en kvantitativ 

enkätundersökning (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2002). Undersökningens syfte var att 

undersöka läsarnas upplevelse och det ställde många krav på undersökningsmetoden.  

För detta ändamål valdes en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju bygger på 

en förutbestämd intervjuguide men lämnar utrymme för uppföljande frågor och utveckling av 

svar (Østbye m.fl, 2002). Undersökningen krävde en väl utarbetad frågegrund för att minska 

risken vid att ställa ledande frågor men respondenterna tillbads också att utveckla svaren för 

att ge djupare information. Om oförutsägbar och intressant data uppkom under intervjun 

ställdes följdfrågor på dessa. Intervjun inleddes med den allmänna frågan ”Vilken version av 

texten föredrog du?” och sedan en motivering till varför respondenten tyckte som den gjorde. 

Resten av intervjun var inriktad på berättelsens mer preciserade delar eller moment och 

respondenten tillbads att jämföra de olika versionerna med varandra med de olika scenerna 

som utgångspunkt. De fick först beskriva den eventuella skillnaden fritt för att sedan svara på 

följdfrågor om dessa ansågs behövas. Denna uppdelning hjälpte testledaren att få fram detaljer 

från svaren samtidigt som det fanns en fast frågebas som var detsamma för alla testdeltagare. 
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Då Everest och Pohlmann (2009) menar att musiker har ett tränat öra och har förmågan att 

lyssna på multipla ljud samtidigt tillfrågades respondenterna om han eller hon arbetat med ljud 

eller musik tidigare. Detta var för att minska risk att deras tidigare erfarenheter av ljud skulle 

påverka resultatet. Ingen av respondenterna hade dock arbetat med ljuddesign tidigare och 

endast en av testdeltagarna spelade ett musikinstrument. 
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4 Projektbeskrivning 

Då artefaktskapandet baserades på någon annans skrivna text var första steget  

i arbetsprocessen att analysera denna text och undersöka vilka ljud som förekom och vilka som 

var mest betydande. För att strukturera upp dem skapades en ljudlista (Appendix A) där alla 

ljud som skulle vara med i artefakten skrevs upp. Vilken kategori, zone eller effect,  

och vilken scen de tillhörde samt vilket ID, filnamn, ljuden skulle erhålla listades. En del 

småkorrigeringar fick göras i texten då några textbeskrivningar krockade med ljuden.  

Ett sådant exempel förekom i textens sista stycke där karaktären skall ringa ett samtal i en 

telefonkiosk. I texten beskrevs karaktären som andfådd och stressad, vilket plockades bort för 

att istället beskrivas med otåliga fingertappningar i ljudform. När första utkastet av artefakten 

var klar genomfördes dessutom en pilotstudie som låg till grund för vissa ändringar  

i artefakten. 

 

Artefakten består av de två olika ljudkategorierna zone (miljöljud) och effects (effekter). 

Miljöljuden är bakgrundsljud som återupprepas med en sömlös övergång under en scen  

och är oberoende av var i stycket användaren läser. Det gjorde att implementeringen av dessa 

ljud var relativt problemfria. Implementeringen av effekter behövde dock vidare åtanke då de 

är kopplade till specifika händelser i texten och inte får spelas på fel plats. I medium såsom 

radiodrama eller film har skaparen full kontroll över var ljuden spelas eftersom användaren 

inte har någon påverkan på handlingen, till skillnad från spel där spelaren själv bestämmer när 

saker skall inträffa. De flesta ljud i spel är knutna till en händelse som baseras på spelarens 

input via kontroller eller spelkaraktärens fysiska plats i spelvärlden. Ett ljud kan då triggas när 

spelaren trycker på en speciell knapp eller har ett visst avstånd till ett objekt i spelvärlden. 

Ljuden för artefaktens interaktiva element kunde implementeras på liknande vis. De interaktiva 

elementen utförs genom att klicka och dra specifika ord till andra ord i texten. Vid klickandet 

och sammankopplingen mellan ord spelas då ett ljud upp som är kopplat till händelsen. Det gör 

att rätt ljud alltid kommer att startas på rätt plats. Även om det går att läsa av vilken del av 

texten som syns på användarens skärm går det dock inte att avgöra var i texten spelaren läser. 

I visuella noveller såsom DRAMAtical Murder (2012) är texten uppdelad i segment och ljuden 

spelas i bytet av text. Det är spelaren själv som bestämmer när nästa textsegment skall spelas 

upp genom att klicka med musen. Det ger skaparen större möjlighet att veta var i texten läsaren 

befinner sig. På samma sätt har segmentuppdelning av texten använts i artefaktskapandet och 

ljuden spelas upp mellan dem. Användaren klickar sig dock inte vidare utan använder sig av 

musens scrollfunktion för att ta sig igenom texten. Ljuden triggas då när kamerans mittpunkt 

befinner sig i mellanrummet mellan de två textsegmenten. Anledningen till att scrollfunktionen 

används istället för musklick är för att efterlikna hur vanlig elektronisk text brukar läsas på en 

dator. Versionen utan ljud har samma uppdelning av texten men med mindre mellanrum för att 

minska onödigt scrollande. Av samma anledning övervägdes det dessutom att använda 

styrplatta istället för mus då en styrplatta har en mer dynamisk scrollfunktion som kan kännas 

mer naturlig. Med styrplatta skulle det dock kunna uppstå problem med de interaktiva bitarna. 

Dels för att det finns olika typer av styrplattor med skilda funktioner, dels för att klicka och dra 
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upplevdes mer naturligt med en mus för respondenterna under pilotstudien. Därför valdes 

musen som styrverktyg. 

Om ljudeffekterna skulle spelas upp innan eller efter händelsen som ljudet är kopplat till har 

nämnts i texten har också övervägts. I ljudböcker såsom Bamse i Trollskogen (1992) spelas 

ljudet upp efter narratören, uppläsaren, förklarat händelsen. Ljudet av en ringande 

väckarklocka spelas till exempel upp efter narratören presenterat väckarklockan för lyssnaren, 

till skillnad från i DRAMAtical Murder (2012) där ljuden spelas upp innan texten förklarar 

händelsen. Där kan spelaren först höra ljudet av ett knytnävsslag för att sedan få förklarat vem 

det var som slog och hur det kändes. I artefakten används den sistnämnda versionen med få 

enstaka undantag. Detta på grund av att ljudets funktion är att intressera läsaren att fortsätta 

läsa och ta reda på ljudets källa.  

Eftersom mellanrum mellan textsegmenten användes som implementeringsgrund fick en del 

ändringar i artefakten genomföras. Orden som användaren skall sammankoppla i de interaktiva 

bitarna av texten ligger relativt nära varandra för att minska onödigt scrollande. När 

mellanrummen mellan textsegmenten ökades blev dock avståndet mellan två av orden för långt 

och därför plockades det interaktiva elementet bort. Textuppdelningen resulterade dessutom i 

att mängden ljud fick minskas på grund av att en del onaturliga uppdelningar av texten annars 

skulle förekomma. Även ljudlistan reviderades vid borttagning eller förändring av ljud. 

4.1 Ljuddesign 

Ljuden till artefakten är huvudsakligen egeninspelade och redigerade i programmet Logic Pro 

X (2013). En del ljud, såsom bilmotorer och krossat porslin, har dock plockats från 

standardbiblioteket i Logic Pro X eftersom förutsättningar för egeninspelning av dessa ljud inte 

fanns tillgängliga under inspelningsperioden. Vid redigering av ljuden har en equalizer, 

förkortat EQ, använts för att framhäva eller avlägsna tydligheten i ett ljud. Ljudeffekterna,  

de ljud som är kopplade till en specifik händelse, har erhållit ett förhöjt mellanregister  

i frekvensomfång för att de skall kunna urskiljas från resterande ljudbild och dessutom placeras 

nära lyssnaren. Miljöljuden består av flera olika ljud som tillsammans bildar ett bakgrundsljud, 

en så kallad ljudmatta. De olika delarna av denna bakgrundsmatta har istället för ett förhöjt 

frekvensregister fått ett stjälpt sådant för att plocka bort tydligheten i ljudet och få det att smälta 

in i bakgrunden. Dessa ljud skall dessutom höras på längre avstånd från lyssnaren och har, 

förutom med viss frekvensborttagning, gjorts via sänkt volym. En EQ har också använts för att 

sortera bort brus eller andra former av oönskat ljud samt för att framhäva en viss karaktär i 

ljudet, såsom mängden åska i förhållande till regn eller trycket i bilmotorn. Olika reverbeffekter 

har sedan lagts på samtliga ljud beroende på vilken scen de tillhör. Parken har till exempel en 

typ av reverb som appliceras på alla ljud som spelas i den miljön medan baren har en annan 

typ som mer passar ett rum än en utomhusmiljö. Enstaka ljud har dessutom behövts ändras med 

pitch, tonhöjd, för att passa in i miljön eller med resterande ljud. Dörrklockan till affären är ett 

sådant exempel. Den har sänkts i tonhöjd för att låta en aning mer melankolisk och nedstämd 

istället för munter och energisk som den gjorde vid inspelning. Även hastigheten på ljudet har 

sänkts. Sammanfattningsvis har ljuden redigerats så att de skall låta rena och passa de ändamål 

de skall uppfylla men har inte redigerats med några extrema effekter som färgar deras karaktär. 
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Alla effekter är placerade i mitten, med lika mycket ljud i vänster som i höger kanal. En del 

ljud i miljömattan är dock panorerade en aning åt sidan för att skapa en rymligare miljö.  

Det skapar också en illusion av rörelse och kan ge mer liv till en ljudbild. Denna panorering 

ändras dock inte om karaktären rör sig i miljön. Avstånd till objekt, klockan i mammans hus, 

radion i baren etc, är detsamma även om karaktären rör sig närmare eller längre ifrån objektet. 

Det beror delvis på problem med tajming då både volym, panorering och EQ måste ändras 

beroende på vilken mening användaren läser och delvis på att en sådan förflyttning inte är 

relevant för helheten då miljöljuden är till för att ge en idé av hur miljön ser ut och känns  

och inte för att skildra det som händer med en kopiering. 

En miljö som har reviderats ett flertal gånger är baren. Det var först tänkt att en musikspelande 

radio skulle användas i ljudläggningen. Musik tillhör vanligtvis ljudkategorin Affects (Huibert 

och van Tol, 2008) men eftersom musiken skulle befinna sig i den gestaltade världen och 

karaktären skulle kunna höra musiken skulle den klassas som diegetisk musik. Chion menar 

dock att ”music can directly express it’s participation in the feeling of the scene by taking on 

the scene’s rythm, tone and phrasing” (Chion, 1994:8). Även om musiken klassas som diegetisk 

är den inte objektiv och det fanns då stor risk att musiken påverkar scenen på ett sätt som 

motarbetar syftet av att använda diegetiska ljud. Därför plockades musiken bort och ersattes av 

en nyhetssändning. Eftersom Chion (1994) även menar att mänskliga röster tar bort fokuset 

från andra ljud, vilket var grunden till att ingen berättarröst eller dialog användes, var heller 

inte en nyhetssändning ett alternativ. Detta ledde fram till att en sprakande trasig radio där inga 

ord framkommer användes istället. De ljuddelar som var tydligast i ordform sänktes i volym 

för att inte ta överhand. 

Då miljöljuden inte skall kopiera texten saknar majoriteten av dessa ljud en källa i texten men 

håller sig inom ramen för vad som naturligt skulle kunna förekomma i den relevanta miljön. 

En tickande äldre klocka har till exempel lagts till i mammans hus och arkad- och kortspelsljud 

har lagts till i baren. Det ger ny information till användaren men bryter nödvändigtvis inte mot 

framställningen av miljöerna i texten. Klockan är inte bara pålagd för att ge rummet mer ljud 

utan också för att symbolisera mammans strikthet precis som arkad- och kortspelsljuden är 

pålagda för att förstärka känslan av en äldre nedgången bar. Även volym har använts för detta 

ändamål då barens miljöljud är lägre volymmässigt och använder sig av färre samtidigt 

uppspelade ljud. Även diskplockaren i köket kan höras ut till baren. Tanken var att skapa en 

tyst och tryckande stämning och ge intrycket av en nedgången bar mitt på dagen där det inte är 

så viktigt om besökarna kan stirra in på smutsig disk eller om radion är trasig. Scenbytet mellan 

den tysta baren och den livliga parken blir då mer dynamiskt. För att skapa större kontrast 

mellan handlingens olika delar ändrades dessutom vädret för karaktärens födelseort. Ljud av 

regn och åska lades på trots att vädret inte nämns i texten för att berätta om utomhusmiljön runt 

huset och ge platsen mer karaktär. Det lades också till för att skildra ett platsbyte med 

tidsintervall då taxiresan inte beskrivs i texten. När karaktären kliver ur taxin beskriver han 

staden som gammal, död och tråkig men ljudet beskriver en vanlig mindre stad i solsken som 

innehåller rörelser av både bilar och människor. På detta ställe skiljer sig ljudet och texten åt 

en aning men som tidigare nämnts i metodbeskrivningen är ljuden objektiva medan texten 

beskriver karaktärens sinnesstämning. I detta fall uppstår det en krasch mellan den faktiska 

miljön och hur karaktären uppfattar den, vilket ligger till grund för att miljöljudet innehåller 
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folkmyller och soligt väder i kontrast till den mer långsamma och taktfasta ljudläggningen av 

mammans hus och den regniga gatan. Kontrast mellan parken och affären har också gjorts 

genom att utelämna många ljud under parkscenen till skillnad från den ljudeffekt-täta affären. 

Syftet är också att låta läsaren läsa ett längre stycke utan uppdelningar för ljudeffekts-

implementation. Det går då att jämföra respondentbeskrivningarna av parken med resterande 

scener för att undersöka om det ger någon skillnad i inlevelsen. 

4.2 Pilotstudie 

Som tidigare nämnts utfördes en pilotstudie för att kontrollera upplägget på undersökningen 

och utförandet av artefakten. Efter det behövde vissa finjusteringar utföras. Det framkom under 

pilotstudien att vissa ljud spelades för tidigt för en av deltagarna eftersom denne alltid läste 

raden längst upp på skärmen. För att minska risken för samma problem under kommande 

undersökning gjordes kamerans kollisionsbox mindre och en del mellanrum mellan 

textsegmenten utökades. Det finns fortfarande en risk att ljudeffekter spelas upp samtidigt som 

läsning pågår men de kan nu inte spelas upp i fel stycke. Ytterligare förminskning av 

kollisionsboxar och ökning av mellanrum kan ändra tajmingen för dem som läser längre ner på 

skärmen och därför fick en kompensation göras så att texten skulle passa flera olika lässtilar 

bättre. Kollisionsboxarna för de ord som användaren kan interagera med fick också utökas då 

det ibland uppstod buggar som gjorde att rätt kombination av ord inte registrerades av 

spelmotorn. Det uppstod dessutom vissa svårigheter vid utförandet av de interaktiva elementen, 

framförallt det första, vilket ledde till att användaren fick stanna upp i läsningen och spendera 

tid på att läsa om vissa stycken flera gånger. Då problemlösning inte är relevant för denna 

undersökning tilldelades de interaktiva orden en annan färg än resterande för att hjälpa 

användaren att snabbare hitta rätt lösning. 

 

Förutom justeringar i artefakten behövde även metoden och frågegrunden revideras. 

Grundtanken var att låta respondenterna läsa texten två gången utan ljud innan den med ljud. 

Anledningen till att texten skulle läsas två gånger utan ljud var för att minska risken att 

respondenterna registrerar ny information vid andra lästillfället. Det skulle då vara svårt att 

bevisa att den nya upplevelsen berodde på den tillkommande ljuddesignen och inte det faktum 

att texten läses ytterligare en gång. Detta grundar sig i Amlund, Kardash och Kulhavys (1986) 

forskning som visar på att skillnaden mellan andra och tredje läsningstillfället av en text inte 

är lika stor som mellan första och andra. Det var dock inte möjligt för den deltagarbas som 

användes för undersökningen då texten var för lång att läsas fler än två gånger och 

undersökningen då skulle bli för lång och testdeltagarnas intresse och koncentration skulle falla. 

Därför fick respondenterna endast läsa texten en gång utan ljud innan versionen med. 

För att minska risken för ledande frågor hölls de relativt öppna under pilotstudien. Det gjorde 

dock att respondenten hade svårt att skilja frågorna från varandra och djupgående fakta 

försvann. Där respondenterna gav flest specifika och givande svar var när de blev tillbedda att 

beskriva en speciell scen och jämföra hur de tolkade den i de olika versionerna. Därför ändrades 

upplägget en aning till den slutgiltiga undersökningen där respondenterna fritt fick beskriva 

och jämföra textens olika scener och händelser innan djupgående frågor ställdes. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen utfördes på 6 deltagare, 3 män och 3 kvinnor, i åldrarna 20–30 år. 

Respondenterna fick först läsa texten en gång utan ljud och sedan en gång med ljud. Alla 

respondenter använde sig av testledarens dator, hörlurar och datormus. Samtliga intervjuer 

spelades in. Inspelningarna transkriberades senare och de finns listade som bilaga i Appendix 

B. Transkriberingen har utförts så ordagrant som möjligt men vid enstaka tillfällen har halva 

meningar eller upprepande tilläggsord plockats bort. 

Intervjun inleddes med en fråga om vilken version av texten respondenten föredrog och varför. 

Därefter tillbads respondenten att beskriva den uppfattade skillnaden mellan de olika 

textversionerna med utgångspunkt från ett antal scener ur berättelsen. Ett antal följdfrågor 

ställdes också som ett komplement till de öppna beskrivningarna för att vidareutveckla 

respondentens svar. Samtliga respondenter föredrog versionen med ljud och tyckte inte att 

ljuden störde helhetsintrycket av berättelsen. 

5.2 Analys 

Intervjuns inledande fråga om vilken version av texten som uppskattades mest fick liknande 

svar från samtliga undersökningsdeltagare. Alla respondenter föredrog versionen med ljud och 

beskrivningar som mer levande, atmosfärisk, interaktiv och stämningsfull användes för att 

beskriva varför ljudversionen var mer uppskattad. Respondenternas svar på frågan var ofta 

korta och sammanfattade och därför användes de fria beskrivningarna av scenerna som ett 

komplement. Det gjorde att respondenterna bröt ner frågan i mindre delar och kunde ge 

tydligare exempel på varför de tyckte som de gjorde och om det var någonting som skilde sig 

från helhetsuttrycket. Det framgick då att vissa respondenter tyckte att textens kontext blev 

tydligare i versionen med ljud. De kunde lättare beskriva världen runt omkring och få en 

tydligare inre bild av tid och rum. Testperson 1 beskriver skillnaden mellan versionerna med 

mammans bostad i fokus som följande: I första versionen hade det kunnat vara vilken plats 

som helst i huset […]. Utanför huset fanns ingenting riktigt men när jag lyssnade på den andra 

versionen så såg jag ett kök framför mig med ett öppet fönster man kunde titta ut ifrån och då 

var det ett regnigt London utanför. Hans inre bild av miljön blev rikare och han kunde dessutom 

föreställa sig miljön utanför huset. Testperson 6 tyckte att storleken på rummet ändrades och 

beskrev det som mer öde och testdeltagare 4 tyckte att det var enklare att förstå hur miljön runt 

karaktären såg ut i Thurmond, berättelsens andra scen. Baren uppfattades som betydligt mer 

skränande och sliten av testperson 6 och testperson 1 menade att han inte kunde avgöra vad det 

var för väder i versionen utan ljud och hans beskrivning av sin inre bild av miljön blev tydligare 

i versionen med ljud. Även tid på dygnet var lättare att avgöra i versionen med ljud. Testperson 

1 menar att han var tvungen att läsa om en bit av texten för att försäkra sig om att scenen 

utspelade sig på dagtid men i versionen med ljud var det inte nödvändigt. Han beskriver scenen 

som följande: Man tänkte sig lite dagsljus utanför, baren har precis öppnat och det finns knappt 

några stolar uppsatta, bara några längst fram. Han säger också att det var på grund av radion 

som det framgick. Det var inte bara tid på dygnet som kunde förändras via ljud utan även 
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tidsepok. Testperson 3 ansåg att mammans bostad blev mer gammaldags i ljudversionen på 

grund av att ljuden erhöll en gammaldags karaktär och testperson 6 ändrade sin uppfattning av 

årstid i versionen med ljud då fågelsång adderades och ursprungsbilden av en grå höst inte 

längre stämde. 

Förutom att ge kontext tyckte ett flertal respondenter att det var enklare att förstå textens 

handling i versionen med ljud. Emellanåt tillkom missad information med ljudet i den senare 

versionen. Ett sådant exempel är vasen som ramlar i golvet i första scenen. Under intervjun 

sade testperson 4 följande: Jag hade inte fattat att den hade kraschat, det stod ju tydligt men 

jag hade inte snappat upp det. Andra gången märkte jag det tydligt för ljudet kom så plötsligt 

innan det stod i texten. Trots att det stod beskrivet i texten att huvudkaraktären hade orsakat att 

vasen slogs i golvet och gick sönder hade testpersonen missat detta och blev chockad över att 

höra ljudet av en krossad vas. Hon ger dessutom svaret Jag höll på att hoppa ur skinnet på 

frågan om hur hon reagerade på vasen. Värt att påpeka är också att testdeltagaren fysiskt 

hoppade till under undersökningen och eftersom lässektionen inte filmades tillfrågades 

testdeltagaren att beskriva händelsen i intervjun istället. Även testperson 2 nämnde den 

krossade vasen och berättade att hon ryckte till av ljudeffekten. Det är dock svårt att avgöra om 

förvåningen uppstod på grund av att vasen slog i golvet eller om det var det plötsliga ljudet 

som var orsaken då det var textens första ljudeffekt. Hon nämner tidigare i intervjun att hon är 

van vid textbaserade spel som innehåller musik och miljöljud men inga ljudeffekter. Hon kan 

därför ha blivit chockad vid faktumet att det var en ljudeffekt i texten och inte att effekten var 

kopplad till vasen i sig. 

Undersökningen visade också på att flera testdeltagare hade lättare att relatera till 

huvudkaraktären och förstå hans upplevelse i versionen med ljud. Testperson 3 menar att man 

var mer där. Man var sig själv. Alltså man blev huvudkaraktären. Testperson 5 kände också att 

hon befann sig på plats tillsammans med karaktären. Även testperson 2 tyckte att det var lättare 

att komma karaktären nära i ljudversionen. Under beskrivningen av scenen i telefonkiosken, 

då läsaren har ett relativt långt mellanrum mellan textsegmenten som ackompanjeras av ett ljud 

av otåligt trummande fingrar, framkom det att testpersonen förstod karaktärens irritation bättre 

än i versionen utan ljud. Även testperson 5 menar att karaktärens irritation smittade av sig i 

scenen med telefonkiosken. Hon tillägger dock att det kan bero på det textlösa mellanrummet 

och den längre scrollningen då mellanrummet mellan textsegmenten var längre i versionen med 

ljud. 

Testperson 2 sade följande i intervjun: Jag tyckte att man kom lite närmare karaktären i 

versionen med ljud. Man fick ju mer sinnesintryck, vad han upplever. Ljud är ju ett sinne som 

man delar med honom då. Genom att dela ett sinne med karaktären tyckte hon alltså att det 

blev lättare att komma karaktären nära trots att ingen ny information om karaktären tillkom via 

ljud. Testperson 4 tyckte också att det blev en bidragande faktor till relationen mellan karaktär 

och läsare när mer information om karaktärens omgivning tillades trots att omgivningen inte 

är direkt kopplad till karaktärens personlighet. Hon tyckte också att ljudet hjälpte henne att se. 

Då ingenting av handlingen presenterades visuellt använde hon inte bara hörseln till att få mer 

information om omgivningen utan kopplade dessutom ihop ljudet direkt med synen för att 

kunna ”se” miljön framför sig och måla upp en bild. Hon använde alltså ljuden för den ”dubbla 
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plikt” som Groenger (2012) nämner i samband med hur blinda kan navigera i en omgivning 

med hjälp av hörseln. Även koncentrationen förbättrades hos en del testdeltagare i versionen 

med ljud. Testperson 1 nämner att det var lättare att läsa de längre dialogerna när det fanns 

bakgrundsljud och testperson 3 menade att det blev roligare att läsa när texten ackompanjerades 

med ljud och det medförde att intresset inte tappades på vägen. Det blev då mer motiverande 

att fortsätta läsa. 

5.2.1 Störande moment och konflikten mellan ljud och text 

Eftersom alla testdeltagare föredrog ljudversionen är det tydligt att ljudet inte störde inlevelsen 

tillräckligt mycket för att påverka helhetsintrycket. Det uppkom dock en del kommentarer om 

störande moment och det kan därför vara relevant att redogöra för dessa. Den vanligaste 

kommentaren som uppstod bland testdeltagarna, när de fick jämföra sina upplevelser i de olika 

versionerna, var att deras syn på scenen inte ändrades men förstärktes av ljudet. Testperson 4 

menade att känslan i baren var samma, men starkare i den med ljud och testperson 3 sade,  

i samband med beskrivningen av staden Thurmond, att [d]är tyckte jag inte att det var en så 

stor skillnad [mellan versionerna] men det blir ju alltid lite skillnad när man hör ljud. […] Det 

ger en till dimension. Testperson sade följande: När man sitter och läser så föreställer man ju 

sig själv men det blir mer audiovisuellt [i ljudversionen] och det hjälper hjärnan att mer jobba 

in miljön tror jag. En del respondenter nämnde dock störande ljudeffekter. Testperson 6 

kommenterade på den sprakande radion som står på i bakgrunden i barscenen. Han tyckte att 

den var irriterande att lyssna på och önskade att den skulle stängas av. Även testperson 5 tyckte 

att karaktärens otåliga trummande med fingrarna var irriterande och blev själv otålig under 

scenen. Det framgick dock att båda kunde uppskatta ljudet från ett designperspektiv och förstod 

anledningen till ljudets befintlighet. Testperson 6 tyckte att [d]et var störande men samtidigt 

så bidrog det till stämningen och man fick intrycket att stället var lite skränigt och slitet och 

att de [barens besökare] inte brydde sig. Jag såg framför mig en sådan pub där alla bara sitter 

och ingen ens orkar bry sig om att det skränar i bakgrunden och det bidrog ju mycket. 

Testperson 5 beskriver sin upplevelse av telefonkiosken som följande: Där kände jag lite 

att ”kom igen”, men jag förstår ju varför. Det var för att han fick vänta innan han blev kopplad 

och för att han hade bråttom med att ringa det här samtalet. De störande momenten ökade 

alltså handlingens påverkan på läsaren och störde inte inlevelsen trots att ljuden hade en 

störande karaktär. 

Några respondenter anmärkte också på att ljud och text inte stämde vid enstaka tillfällen. 

Testperson 2 blev en aning förvånad i scenen med Thurmond då karaktären beskriver staden 

som död och tyst medan det fanns skratt i bakgrunden i versionen med ljud. Hon reagerade på 

kontrasten men tyckte inte att det ändrade speciellt mycket av scenen och att det inte påverkade 

helheten. Testperson 2 tyckte att parkscenen ändrades en del i versionen med ljud då det tillkom 

fågelsång vilket inte var förväntat av respondenten. Testdeltagaren blev då tillfrågad om 

fågelsången störde och svaret blev som följande: Jag vet inte om jag skulle säga att det störde, 

det var ju annorlunda och jag ville inte helt ändra mig men det påverkade inte helheten så 

mycket. Jag tyckte ändå det var lite häftigt att få en ny syn på samma text, det bidrog också till 

att den blev levande. Om jag hade hört den med ljud först så hade jag nog inte missat att det 

var fint väder heller. Även om respondenten var delvis positivt inställd till den nya versionen 
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finns det en risk att inlevelsen begränsades undermedvetet hos testdeltagaren då den nya 

versionen inte stämde överens med den ursprungliga. En scen kunde dessutom ändras på olika 

sätt av olika respondenter.  Introscenen, som utspelar sig i huvudkaraktärens mammas bostad, 

var ett sådant exempel. Då testperson 4 beskrev scenen som tyngre i ljudversionen beskrev 

testperson 5 scenen som mysigare. Trots att den ena respondenten ansåg att förändringen 

innebar en negativ känsla och den andra en positiv tyckte båda att deras upplevelse blev positiv 

och föredrog den nya tolkning de erhållit med ljud. I dessa exempel ändrades deras syn på 

scenerna en aning men de var fortfarande positivt inställda till den nya versionen. 

Testperson 6 reagerade på att ett ljud spelades samtidigt som texten lästes under ett tillfälle. 

Han tyckte inte att det var störande att läsa och lyssna samtidigt utan snarare att det var trevligt 

med variation. Dock tillade han att [d]et kanske hade varit störande om det var ett väldigt högt 

eller plötsligt ljud men det här smälte in ganska bra i bakgrunden. Det förekom också en del 

kommentarer om saknade ljud, de hade förväntat sig att höra vissa typer av ljud som inte 

förekom i ljudversionen och tyckte i vissa fall att det påverkade bilden av scenen. Testperson 

2 saknade glasklirr i miljöljudet i baren, testperson 3 hade förväntat sig ett ljud när 

telefonkioskdörren öppnades och testperson 5 saknade musik i baren. Testperson 1, 5 och 6 

saknade någon form av röstrepresentation. I texten nämns det att en av karaktärerna skrattar 

och testperson 1 önskade att han kunnat höra detta. Testperson 5 och 6 tyckte att baren blev 

mer tom än de förväntat sig då det inte fanns något bakgrundsmummel. Det var dock ingen av 

respondenterna som saknade en röstläggning av dialogerna. Alla ljud som saknades var 

diegetiska, även musiken som saknades av testperson 5 skulle varit diegetisk då musiken skulle 

existerat i rummet och karaktärerna skulle kunnat höra den. Testdeltagarna kommenterade både 

ljud som tillhör gruppen Effects och Zone. 

5.3 Slutsatser 

Ljud har en tydlig påverkan på inlevelsen hos läsarna av en textbaserad berättelse. Enligt 

studien skall diegetiska ljud inneha en positiv inverkan och kan hjälpa till att berika läsarens 

inre bild och på så sätt främja upplevelsen. Det är också möjligt att en ljudläggning kan bidra 

till bättre förståelse för handlingen, djupare relation till textens karaktär eller högre 

koncentrationsförmåga. Det framgick också att helhetsintrycket inte ändrades vid enstaka 

störande moment såsom irriterande ljud, avsaknaden av ljud eller mindre konflikter mellan ljud 

och text. En del störande moment, såsom irriterande ljud, kunde dessutom uppfattas som 

positiva för inlevelsen då de bidrog med stämning till scenen men avsaknaden av ljud bröt en 

del av inlevelsen på ett negativt sätt. En av respondenterna nämnde dessutom att plötsliga eller 

höga ljud eventuellt skulle störa negativt om de spelades upp samtidigt som texten lästes men 

den kraschade vasen, som spelades upp i ett textmellanrum, fick antingen en positiv eller 

neutral inverkan på läsarna. Det framgick att design, ljudkvalité och implementation kan 

avgöra hur ett ljud påverkar läsaren på detaljnivå. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

För att undersöka hur diegetiska ljud påverkar uppfattningen av och inlevelsen i en textbaserad 

berättelse har en undersökning genomförts med 6 stycken deltagare, 3 kvinnor och 3 män, i 

åldrarna 20–30 år. En skönlitterär text skrevs och ljudlades med effekter och miljöljud som 

spelades samtidigt som texten lästes. Respondenterna fick sedan läsa texten en gång utan ljud 

och en gång med för att sedan bli intervjuade om deras upplevelse och jämföra de olika 

versionerna med varandra. 

Samtliga respondenter föredrog versionen med ljud och beskrev den som mer levande, 

atmosfärisk, interaktiv och stämningsfull. Undersökningen visade också på att en ljudläggning 

kan förbättra handlingsförståelse, koncentrationsförmåga och läsarens relation till textens 

karaktär samt att helhetsintrycket av texten inte förändrades trots enstaka störande moment i 

text och ljuddesign. 

6.2 Diskussion 

Undersökningsmetodens största bristfaktor är textlayouten. I vissa fall var det textstrukturen 

som gjorde att andra versionen var bättre enligt respondenterna. Mellanrummen mellan 

styckena kunde kännas långa och därför också tomma utan ljud och hade eventuellt inte 

uppfattats så med en vanlig textlayout. På de ställen i texten där ljudversionen hade större 

mellanrum kunde det dessutom vara svårt att avgöra om det var ljudet eller den längre 

scrollningen som påverkade läsaren. Ursprungstanken var dessutom att respondenterna skulle 

få läsa texten två gånger utan ljud och en tredje med för att minska risken att förändringen 

uppstod på grund av en andra läsning och inte på grund av ett ljudtillägg, som bland annat 

testdeltagare 5 anmärkte på. Det var dock inte möjligt med den respondentbas som erhölls då 

undersökningen hade tagit för lång tid och testdeltagarna inte hade tålamod till att läsa texten 

mer än två gånger. 

Fler testdeltagare skulle också ha behövts för att göra undersökningen säkrare. Samtliga 

deltagare har dessutom erfarenhet av datorspelande och/eller spelutvecklande och anser sig 

själva vara positivt inställda till ny media. För en mer precis undersökning borde en mer 

varierad bas av testpersoner användas. 

Textens huvudkaraktär är en man men könsfördelningen av de viktiga karaktärerna är lika. 

Ingen nationalitet nämns ordagrant i texten men karaktärernas namn har olika härkomst. 

Karaktärernas agerande är inte grundat på nationalitet eller kön utan på karaktärens 

personlighet. Eftersom ovårdat språk och alkohol- och tobakskonsumtion förekommer i texten 

har inga deltagare under 18 år använts för undersökningen. Texten hintar dessutom om någon 

form av våld, psykiskt eller fysiskt, mot kvinnor. Det är läsarna själva som tolkar situationen 

då det inte nämns ordagrant i texten men läsarna fick avbryta läsningen vid vilket tillfälle som 

helst under undersökningen om de inte ville läsa vidare. 
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6.3 Framtida arbete 

Vid vidareutveckling av arbetet skulle en del mindre ändringar av artefakten  

och undersökningen utföras och sedan testas på en större och mer varierad respondentbas. Med 

en kortare text skulle det bli möjligt att låta respondenterna läsa texten två gånger innan 

läsandet av ljudversionen och en förändring av textlayouten kunde utföras för att minska dess 

inverkan på resultaten. En möjlighet är att addera en version av texten där läsaren måste klicka 

sig vidare till ett nytt textsegment och att ljuden spelas upp i bytet av dessa, likt strukturen i 

visuella noveller och se om det skiljer sig jämfört med versionen med scrollning. Det skulle 

också vara intressant att testa med en annan text samt att låta respondenten läsa versionen med 

ljud en tid efter första tillfället och undersöka om den inre bilden då blivit mer etablerad hos 

läsaren och på så sätt ge en annan relation till ljudversionen. 

Då olika tolkningar av samma scen förekom hos respondenterna skulle det också vara 

intressant med en vidare studie om ljudtolkning. Hur de individuella relationerna till ljuden 

fungerar och om detta påverkar berättelsen. Undersökningens syfte var att utforska hur 

diegetiska ljud som inte direkt strider mot textversionen påverkar inlevelsen. Grundat i 

respondenternas svar om störande moment, avsaknaden av ljud och jämförelser mellan 

versionerna skulle dock dessa kunna utökas för att undersöka hur mycket ljuden kan skilja sig 

från texten innan upplevelsen förändras negativt för lyssnaren. 

En vidare studie hur ljud påverkar koncentration skulle också vara intressant och skulle kunna 

vidareutvecklats för att skapa nya alternativ för barn och vuxna med läs- och/eller 

koncentrationssvårigheter. 
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Appendix A -  Ljudlista 
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Appendix B -  Transkribering 

Testledarens kommentarer är skriven i kursiv text medan testdeltagarnas är skriven i normal. 

Enstaka upprepningar och halva meningar har plockats bort från transkriberingen. 

 

Testperson 1 

Vilken version av texten föredrog du helhetsmässigt? 

Den andra 

Den med ljud? 

Ja 

Varför då? 

Den satte atmosfären mycket bättre. Nu är båda [versionerna] strukturerade på samma sätt, så 

det blev en del tomma sektioner i texten där det inte fanns något ljud som kanske bidrog till 

det men framförallt så var det på grund av atmosfären. Som till exempel när han [textens 

huvudkaraktär] öppnade skrinet så sa det klick [härmar ljudet], den typen av grejer som 

klatschade bra med bakgrundsljudet. Som att det regnade i början eller att baren var tyst så man 

kunde höra whiskeyn hällas upp. Det målade upp miljöerna, eller det hjälpte till att göra det. 

När man sitter och läser så föreställer man ju sig själv men det blir mer audiovisuellt och det 

hjälper hjärnan att mer jobba in miljön tror jag. 

Tyckte du att den audiovisuella versionen var annorlunda och stred mot det du hade föreställt 

dig efter första versionen? 

Nej, jag tyckte inte att den stred mot den men det tillkom ju lite grejer som jag missat, som att 

det regnade t.ex och så. 

Nu kommer jag att be dig beskriva några av scenerna och jämföra dem mellan de olika 

versionerna. Vi kan börja med mammans bostad, första scenen, tyckte du att det var någon 

skillnad på upplevelsen mellan de olika versionerna och i så fall vad? 

Regnet försvann nog lite när jag läste den första versionen som sagt. Jag vet inte om jag missade 

det eller om det stod någonstans men andra gången tänkte jag genast ”London” i huvudet men 

första gången såg jag inte riktigt den miljön. 

Vad såg du då för miljö framför dig i den första? 

Ett kök från 90-talet, ett hus med fyra rum. 

Så det var din uppfattning av platsen som ändrades? 



 III 

Ja det kan man säga. I första versionen hade det kunnat vara vilken plats som helst i huset, 

förutom på de platser [i texten] där det var beskrivet då. Utanför huset fanns ingenting riktigt 

men när jag lyssnade på den andra versionen så såg jag ett kök framför mig med ett öppet 

fönster man kunde titta ut ifrån och då var det ett regnigt London utanför. Den bilden fick jag 

i huvudet i andra versionen. 

Då har vi nästa scen, Thurmond, som är staden huvudkaraktären anländer till efter att han har 

stigit ur taxin. Vad tänkte du där? Var det någon skillnad mellan de olika versionerna? 

[Funderar en stund]. Nej, där tycker jag inte att det var en så stor skillnad. Det var lite 

stadskänsla och så i ljudet och det blev lite mer atmosfäriskt men min bild ändrades inte. 

Då tar vi Stickan, baren, vill du dela dina åsikter och jämförelser om den? 

Whiskey! Jag gillade att det fanns radioljud i bakgrunden, det där sprakiga [härmar ljudet]. Jag 

älskar lite glitchy ljud så jag gillade hela baren, jag tyckte den kändes rätt i stämningen. För 

det var på dagen. Det tyckte jag kom igenom, kanske just för att radion var igång. Man tänkte 

sig lite dagsljus utanför, baren har precis öppnat och det finns knappt några stolar uppsatta, 

bara några längst fram. 

Tyckte du så under versionen utan ljud också? 

I första versionen fick jag ingen bild alls om vad det var för väder utomhus, jag läste om en bit 

för att försäkra mig om att det var på dagen. Så det tycker jag var en skillnad, jag behövde 

dubbelkolla mer när jag läste den första versionen till skillnad från den andra versionen. Där 

fick man lite mer gratis vilket jag tyckte var skönt. 

Då tar vi sista scenen, telefonkiosken, var det någon skillnad versionsmässigt där? 

Jag minns att jag blev lite förvirrad under den långa tomma delen med alla ”dokdok” [härmar 

ljudet] för jag visste inte riktigt vad det var som lät. 

Hur tänkte du då? Påverkade det din upplevelse? 

Jag tyckte det var intressant, jag ville veta vad det var. Jag förstod fortfarande inte vad det var 

men det blev en cool effekt ändå. Det var någonting annorlunda som hände så man fick tillbaka 

lite fokus på texten och det tillförde en del tycker jag. 

Har du någonting annat, generellt, som du vill tillägga? 

Jag tyckte det var lite lättare att läsa de långa konversationerna när man hade bakgrundsljud 

till. Jag hade dock gärna velat höra någon röst, även om det inte var ett specifikt ord man skulle 

höra. Till exempel när han [huvudkaraktären] snackade med tanten i parken, hon som sålde 

tobak. Då stod det någonstans i texten att hon skrattade och det hade jag velat höra för det 

kunde jag tydligt föreställa mig och var beredd på att höra men det kom inte. 
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Testperson 2 

Vilken version av texten föredrog du helhetsmässigt? 

Jag tyckte nog mer om den med ljud än den första 

Varför då? 

Den var lite annorlunda från vad jag är van vid när man läser en text. 

Var det någonting speciellt du reagerade på eller som du tyckte var annorlunda? 

Jag är van vid textbaserade spel som har musik och kanske miljöljud i sig men inte med fokus 

på just ljudeffekter så det var ganska intressant. Det börjar med regn och sedan kommer du in 

till ställen där det är någon slags radio i bakgrunden och det var ganska speciellt tycker jag. 

Nu kommer jag be dig att beskriva några av scenerna och jämföra de olika versionerna med 

varandra. Den första är mammans bostad, tyckte du det var någon skillnad mellan versionerna 

i den scenen? 

Effekten när mingvasen föll så ryckte jag till, jag hade inte räknat med att det skulle vara en 

sådan ljudeffekt, liksom en ljudeffekt för en grej som hände, så det var ju annorlunda från en 

tysta versionen. 

Thurmond, staden huvudkaraktären anländer till när han stiger ur taxin, tyckte du att det var 

någon skillnad mellan versionerna i den scenen? 

Jag var lite förvånad när jag hörde att det var skratt i bakgrunden eftersom det skulle vara en 

död och tyst stad. 

Hur tänkte du då? Bröt det immersionen för dig? 

Det blev en slags kontrast där men det var inte som att man hörde ett vimmel av skratt utan det 

var lite i bakgrunden någonstans. Jag reagerade på det men tyckte inte det ändrade så mycket 

egentligen. 

Tyckte du att det ändrade hur du uppfattade karaktären? 

Jag vet inte riktigt, det är en svår fråga, men jag tyckte ju att man kom lite närmare karaktären 

i versionen med ljud. Man fick ju mer sinnesintryck, vad han upplever. Ljud är ju ett sinne som 

man delar med honom då. 

Stickan, alltså baren, vad kände du där? Jämför gärna mellan de olika versionerna. 

Baren kändes som ett slitet ställe, glansdagarna är över. Jag tyckte det var intressant med att 

det var just en radio i bakgrunden som höll på, jag kanske hade tänkt mig mer glas som klirrade 

och så men det var ju visserligen en ljudeffekt med whiskeyn som kom då och då så man fick 

ju det där istället. 

Kände du att du greppade scenen under båda versionerna? 
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Ja, det skulle jag säga att jag gjorde. 

Telefonkiosken är nästa scen, var det någon skillnad mellan versionerna där? 

Jag kanske förstod karaktärens irritation mer i ljudversionen. Särskilt när man scrollade och 

han försöker nå fram det här numret, det var ganska kul faktiskt med de där fingertappringarna. 

Är det någonting annat du vill tillägga, generellt sätt? 

Nej egentligen inte, jag tycker att det var roligt att läsa med ljud, som jag sa i början så blev 

det lite annorlunda. 

 

Testperson 3 

Vilken version av texten föredrog du helhetsmässigt? 

Den med ljud. 

Varför då? 

Man blev mer indragen. 

Vill du utveckla? 

Man var mer där. Man var sig själv. Alltså man blev huvudkaraktären. 

Nu kommer jag be dig att beskriva de olika scenerna och samtidigt jämföra dem mellan de 

olika versionerna. Vi kan börja med mammans bostad. 

Den var dammig. Man kunde höra en klocka och tickande och så. 

Tyckte du det var någon skillnad i upplevelsen mellan de olika versionerna? 

Den utan ljud kändes inte lika levande, även om de beskrev samma sak. Ljud ger lite mer 

dimension. 

Uppfattade du scenen annorlunda när du fick ljud till? 

Ja. 

Hurdå? Vad var det som ändrades? 

Det är svårt att förklara men den med ljud kändes mer gammal. Jag började fråga mig 

själv ”Hur har min mamma det där hemma? Hon har inga klockor i alla fall”. Det blev mer 

gammeldags med ljud för det var gamla ljud. 

Nästa är Thurmond, platsen som huvudkaraktären anländer till efter att han stigit ur taxin, hur 

tyckte du att skillnaden mellan de olika versionerna var där? 
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Där tyckte jag inte att det var en så stor skillnad men det blir ju alltid lite skillnad när man hör 

ljud. Fotsteg, bilar som åker förbi eller när man går in i affären och så. Det ger en till dimension 

Var det de specifika ljuden som gjorde att det blev en liten skillnad? 

Nej utan det var bara för att man fick ljud i allmänhet till och då kan man leva sig in bättre. 

Nästa scen är baren, Stickan, tyckte du det var någon skillnad där? 

Hade den mycket bakgrundsljud? Det tänkte inte jag på. Jag tror dock att jag gillade den med 

ljud mer för när man hällde upp whiskey och så så kom de där isbitarna och det lät bra. För 

mig så kändes Stickan som en sunkig båtkrog i båda versionerna så jag tror inte att det ändrades 

så mycket. 

Hur reagerade du på radion? 

Radion? Var det en radio med? [Tänker efter] Nu kanske jag minns fel men var det en kanal 

som ställdes in? Det hörde jag men tänkte inte på det så mycket. 

Telefonkiosken är nästa scen, var det någon skillnad mellan versionerna där? 

Där saknade jag en sak i ljudversionen och det var när han gick in. Jag ville att det skulle vara 

en liten dörr man öppnar på gammaldags grejer och det var inte med så det kändes lite tomt.  

Om du jämför upplevelsen av versionerna med varandra, blev det någon skillnad då? 

Då var det nog ingen större skillnad, då var båda lite gammaldags. I den utan ljud kunde jag 

dock ”höra” en liten dörr, i huvudet alltså. 

Tyckte du att det bröt inlevelsen när du inte fick höra det ljud du tänkt dig? 

Jag vet inte riktigt, det kändes ju lite tomt men vet inte om det bröt. Kanske lite, det är en svår 

fråga. 

Har du någonting annat du till tillägga om helheten? 

Jag tyckte det var lite lättare att läsa med ljud, det blev roligare att läsa då så man tappade inte 

intresset. 

 

Testperson 4 

Vilken version av texten gillade du mest helhetsmässigt? 

Andra 

Varför då? 
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Den var mycket mer interaktiv och mycket mer levande. Den första versionen var bra, den var 

fantastiskt bra skriven men att få ljuden förstärkte de där elementen. Framförallt de interaktiva 

elementen. 

Nu kommer jag be dig att beskriva de olika scenerna i texten och jämföra de olika versionerna 

med varandra. Den första scenen är mammans bostad, tyckte du att det var någon skillnad i 

upplevelse mellan de olika versionerna? 

De åskade i den andra, det märkte jag inte i den första. Atmosfären var väldigt annorlunda. Den 

var tyngre i den andra. 

Positivt eller negativt? Hur tyckte du att det påverkade? 

För mig var det ju positivt. Det var häftigt men för honom [huvudkaraktären] var det ju inte 

lika trevligt. 

Hur reagerade du på vasen? 

Jag höll på att hoppa ur skinnet, jag blev väldigt chockad. Jag hade faktiskt inte reagerat på 

första versionen. Jag hade inte fattat att den hade kraschat, det stod ju tydligt men jag hade inte 

snappat upp det. Andra gången märkte jag det tydligt för ljudet kom så plötsligt innan det stod 

i texten. 

Andra scenen är Thurmond, alltså staden som huvudkaraktären anländer till efter taxiresan, 

har du några tankar om den om du jämför mellan de olika versionerna? 

Nej inte direkt. Eftersom det gick ifrån en sådan tung scen till en annan scen så tänkte jag inte 

så mycket på den, den blev lite andrum mest. 

Tyckte du att det var så i båda versionerna? 

Ja det tyckte jag nog men stämningen var ju som sagt mycket bättre i den med ljud. Man fick 

bättre hum om hur det såg ut runt omkring honom. Jag kunde se scenen tydligare. 

Nästa scen är Stickan, baren, tyckte du det var någon skillnad mellan versionerna där? 

Jag älskade upphällningsljudet så om du försöker sälja whiskey så var det väldigt bra, ville bara 

sticka in det emellan. Baren kändes som en sådan där ruggig bar, man riktigt såg dunklet i andra 

versionen. Första versionen var också bra, den var som sagt väldigt välskriven och beskrivande 

visuellt men man fick en hel del känsla av stämningen med ljuden. 

Ändrades ditt intryck av stämningen och miljön när du fick ljud? 

Nej det var nog samma men den förstärktes av ljudet, men känslan var detsamma. 

Vad tyckte du om radion? 

Jag älskade radion! Den var häftig, det var fräckt när de försökte hitta [rätt kanal]. Den märkte 

jag inte av alls i första versionen men det var väldigt häftigt i den andra. 
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Sista scenen är telefonkiosken, var det någon skillnad? 

Det var inte jättestor skillnad tror jag. Nej det var nog ganska lika där tror jag. 

Är det någonting mer du vill lägga till? 

Nej inte direkt. Det var en välskriven text som förstärktes med ljuden, de passade väldigt bra 

ihop med texten. I would like to read more stories like that. 

Testperson 5 

Vilken version av texten föredrog du helhetsmässigt? 

Andra versionen. 

Varför då? 

Jag vet inte om det berodde på ljudet, jag tycker om att läsa saker flera gånger för man har en 

annan förståelse för saker när man läser dem för andra gången. Sedan så var det trevligt med 

ljud. Det bidrog ju lite till stämningen, det regnade i början och sedan blev det solsken till 

exempel. I baren lät det inte som jag hade tänkt mig när jag läste det första gången. 

Hur tänkte du att det skulle låta första gången? 

Jag hade tänkt mig lite musik, det var inget mummel eller prat i bakgrunden och det hade jag 

nog tänkt mig 

Var det några andra skillnader mellan de olika versionerna i baren tycker du? 

Jag vet inte om det var någonting annat som jag tänkte på, resten var nog samma. 

Nu kommer jag att be dig beskriva några av scenerna och jämföra dem mellan de olika 

versionerna. Vi kan börja med mammans bostad, tyckte du att det var någon skillnad på 

upplevelsen mellan de olika versionerna? 

Rent ljudmässigt? 

Du kan berätta om hela upplevelsen 

Andra gången förstod jag ju varför det var en så stor grej att hitta fotot, det förstod jag inte 

första gången. Det framgick i texten senare men första gången tänkte jag bara ”han är i ett hus 

och så vill han inte vara här”. Det var ju på grund av texten, men huset blev lite mysigare med 

ljudet. 

Tycker du att det bidrog till själva handlingen att det blev mysigt? Var det positivt eller negativt 

för din upplevelse av texten? 

Det var positivt, jag kände mer att jag var i huset där samtidigt som honom [huvudkaraktären]. 
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And scenen är Thurmond, alltså staden som huvudkaraktären anländer till när han stiger ur 

taxin. Var det någon skillnad mellan versionerna i den scenen tycker du? 

Jag blev lite förvirrad med ljudet för det regnade och jag tänkte mer att det var mörkt innan. 

Jag vet i och för sig inte hur länge de åkte med taxin men jag uppfattade det som att det var 

mörkt och så gick han in i affären och så gick han ut och satte sig i parken och då var det fint 

[väder] igen. Jag missade helt enkelt lite när det blev fint väder och man kunde sätta sig på en 

parkbänk. 

Baren har du redan beskrivit så vi kan hoppa till telefonkiosken. Tyckte du att det var någon 

skillnad där? 

Jag fick scrolla mer andra gången. När han väntade på att det skulle ringa upp. 

Vad tyckte du att det bidrog till? 

[skrattar] Måste jag tycka saker? Där kände jag lite att ”kom igen”, men jag förstår ju varför. 

Det var för att han fick vänta innan han blev kopplad och för att han hade bråttom med att ringa 

det här samtalet. 

Blev du irriterad på texten eller på telefonisten som inte svarade? 

Jag kopplade aldrig att det var telefonisten som inte svarade tills jag kom ner till den meningen 

[som beskriver att telefonisten svarar]. Jaha det var därför som han var så irriterad på henne, 

det var snyggt ju gjort.   

Det var alltså ingenting du tänkte på när du läste? 

Nej då tänkte jag mer att han var irriterad för att han hade bråttom. Men det [irritationen] 

smittade ju av sig ändå. Jag tror dock att det var på grund av att jag fick scrolla längre men 

ljudet kanske bidrog lite också, det vet jag inte. 

Har du någonting annat du vill tillägga? 

[Tänker efter] Det är trevligt med ljudet, det är det verkligen. Om man drar i nyckeln så låter 

det som en nyckel. 

Du tycker alltså att det blev en positiv upplevelse? 

Ja jag tycker det blev en positiv upplevelse. 

 

Testperson 6 

Vilken version av texten föredrog du helhetsmässigt? 

Den andra 

Varför då? 
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Det blev mer levande. Det blev lite mer än bara en text, det lyfte texten tyckte jag. 

Nu kommer jag be dig att beskriva de olika scenerna i texten och jämföra de olika versionerna 

med varandra. Den första scenen är mammans bostad, tyckte du att det var någon skillnad i 

upplevelse mellan de olika versionerna? 

Innan ljudet fick jag en annan uppfattning av hur det var och med ljudet fick jag känslan att det 

var större och mer öde, lite mer som en lagerlokal. Men sedan var det också en klocka som 

tickade och det blev en intressant dissonans mellan vind och sådana atmosfäriska effekter med 

den här klockan, det var intressant. 

Tyckte du det bidrog till handlingen? 

Ja jag tycker nog det, det var bra ljud generellt sätt och miljön blev mer intressant med den 

[dissonansen]. 

Nästa scen är Thurmond som är platsen huvudkaraktären anländer till efter att han har klivit 

ur taxin. Tycker du att det var någon skillnad mellan versionerna i den scenen? 

Det var stor skillnad eftersom det var ljud samtidigt som man läste att han steg ur och det blev 

lite skillnad. 

Tyckte du att det var störande att läsa och lyssna samtidigt? 

Nej det tyckte jag inte, det var ju trevligt med lite variation. Det kanske hade varit störande om 

det var ett väldigt högt eller plötsligt ljud men det här smälte in ganska bra i bakgrunden tyckte 

jag. 

Hade du samma syn av staden i båda versionerna? 

Parken var väldigt annorlunda, jag tänkte att det var höst i början men i andra versionen var 

det fågelsång. Jag tror att det stod någonstans i texten att det var sol sedan men jag tror jag hade 

bestämt mig efter den första versionen att det var en grå höst och det ändrade en del. 

Tyckte du då att fågelsången störde när du läste andra gången? 

Jag vet inte om jag skulle säga att det störde, det var ju annorlunda och jag ville inte helt ändra 

mig men det påverkade inte helheten så mycket. Jag tyckte ändå det var lite häftigt att få en ny 

syn på samma text, det bidrog också till att den blev levande. Om jag hade hört den med ljud 

först så hade jag nog inte missat att det var fint väder heller. 

Nästa scen är Stickan, baren, tyckte du det var någon skillnad mellan versionerna där? 

Ja det var skillnad men jag tyckte det var lite irriterande för det var någon radio som stod på 

som de pillade med och jag tänkte ”varför gör ni så? Bara stäng av den”. Det var störande men 

samtidigt så bidrog det till stämningen och man fick intrycket att stället var lite skränigt och 

slitet och att de inte brydde sig. Jag såg framför mig en sådan pub där alla bara sitter och ingen 

ens orkar bry sig om att det skränar i bakgrunden och det bidrog ju mycket. Det såg jag inte 

riktigt första gången. Det kändes också som att det var lite för tomt i andra versionen. I första 
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versionen kunde jag ju bygga upp att det var lite snack och så men det kunde jag inte höra i 

den andra och det blev en annorlunda upplevelse. 

Sista scenen är telefonkiosken, var det någon skillnad där enligt dig? 

Det var inte mycket ljud där så jag vet inte riktigt. Det var inte en så stor skillnad tycker jag. 

Är det någonting annat du vill tillägga? 

Det var intressant faktiskt, också att man kunde plocka ord och sådär. Det var lite roligt. Det 

var också intressant att se hur mycket ljud kan göra, jag håller själv på med grafik så mycket 

så att det var intressant att bara ha ljud och ingen grafik. Det kan vara bättre ibland också. 

 


