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Abstrakt 

Undersökningen tar upp hur rösten används, närmare bestämt berättarröstens påverkan, när 

den tjänstgör som berättarverktyg för läsupplevelsen. Språket är inte bara förknippat med det 

mänskliga intellektet utan också med den mänskliga kroppen. Språket är bundet till kroppen 

via vår röst. Vi har analyserat röster från ljudböcker och har använt oss av en lyssningsmodell 

för att byta fokus var vi lyssnade. Rösten i ljudboken bär med sig orden från författaren men 

även en del av sig själv. Vi kan höra om en som talar är trött, arg eller ledsen. Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv resonerar vi framförallt utifrån Maurice Merleau-Pontys idéer 

om hur människokroppens delaktighet påverkar upplevelsen av en bok. Till arbetet arbetade 

vi också med en gestaltning för att visa vad vi kommit fram till från analyserna och texterna 

vi läst. 

 

Nyckelord: Berättarröst, ljudböcker, fenomenologi,  

 

Abstract 

This study focuses on how the voice is used, or rather the effect of a narrative voice as a tool 

for the reading experience. Language is not only associated with the human intellect but also 

with the human body, and language is bound to our body through our voice. We analyzed the 

voices from audio books with a set listening modes as a way of changing focus on what we 

listened to. The audio books voice carries words with it but also a part of itself. We can hear 

if a person is tired, angry or sad. From a phenomenological perspective we mainly reason 

with Maurice Merleau-Pontys ideas on how the human body plays a part in affecting the 

communication of the book. Alongside this thesis we also made an interpretation on the 

conclusions we made, in the form of a podcast. 

 

Keywords: Narrative voice, audio books, phenomenology,  
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1. Inledning 

”Språket är ett fenomen på gränsen mellan kulturen och naturen” 

Olga Sedakova 

Översatt av Nydahl, M. (2012, april, 04). DN Kultur. 

s 

Olga Sedakova, är en rysk poet. I hennes arbete använder hon orden och språket på ett 

annorlunda och mer konstnärligt sätt än vardagligt. Barn jollrar långt innan de lär sig tala och 

kommunicerar med omgivningen på så vis. Ljuden vi gör ifrån oss är både bundna till vår 

kultur och natur. Citatet beskriver hur vi ser på fenomenologi. Vi ser oss själva, våra kroppar 

och medvetande som en del i ett fenomen och att vi utifrån våra sinnen kan tolka 

omgivningen vi befinner oss i. Vi studerar ljuddesign och ljudteknik och försöker använda 

våra perspektiv på rösten genom att undersöka vad berättarrösten i ljudboksformat för med 

sig förutom orden till lyssnaren. Ändras fokus i lyssnandet från orden till något annat, 

exempelvis ljudets emotionella uttryck, kroppsliga ljud eller personen bakom rösten, hur 

påverkar det lyssnaren och boken? I undersökningen gör vi också en gestaltning där vi spelar 

in samma stycke text med olika röster för att visa vad vi anser att rösten för med sig förutom 

orden. 

1.1 Bakgrund 

Vi fokuserar på att resonera kring hur en röst egentligen påverkar lyssnaren och vad rösten 

för med sig mer än ord. Undersökningen tar upp hur rösten används, med andra ord 

berättarröstens påverkan som berättarverktyg för läsupplevelsen. Språket är inte bara 

förknippat med det mänskliga intellektet utan också med den mänskliga kroppen. Vi skapar 

ljud med stämbanden, läpparna och vår tunga innan vi kan uttala ett enda ord. Språket är 

bundet till kroppen via vår röst. Det tysta språket, alltså skriften, förmedlar vi via våra händer 

när vi skriver och våra ögon när vi läser. Rösten sätter sin prägel på språket och vi uppfattar 

mer än “bara” orden när vi lyssnar. Vi lyssnar efter hur man säger det man säger och varför, 

vi hör känslan i rösten. Vi kan exempelvis höra när någon är arg eller ledsen. Förändras då 

vår tolkning av boken när detta hörs när någon berättar? I en undersökning av Anita Hildén 

(2005) framgick det att barn ville ha mer inlevelse i en berättarröst för att boken ska bli mer 

intressant att lyssna till. 
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Storytel erbjuder streamade ljudböcker till ett fast månadspris och på deras hemsida kan 

lyssnarna kommentera hur de upplever berättarrösten. Till Camilla Läckbergs bok 

Lejontämjaren har en användare kommenterat “uppläsaren gör boken bättre än vad den är 

men ok” (Storytel 2015) och till Karin Boyes bok Kallocain tyckte en användare att 

“Intressant o annorlunda berättelse men tyvärr gjorde uppläsaren (som läste i skriftspråk 

dessutom) det jobbigt att hänga med” (Storytel 2008). Floyd Kennedy, skådespelare och 

regissör, skriver i artikeln The Challenge of Theorizing the Voice in Performance (2009) att 

hon hör fåglar när hon arbetar i trädgården och hon kan tycka kvittrandet är både trevligt och 

störigt beroende på omständigheterna. Beroende på erfarenheten personen besitter och 

situationen den befinner sig i kan tolkningen förändras.  

 

Edmund Husserl anses som grundaren till fenomenologi, en filosofi som senare en 

fenomenolog vid namn Maurice Merleau-Ponty utvecklat. Fenomenologin sätter stor vikt vid 

människans perspektiv och vår kropp ger oss möjlighet att tolka omgivningen (Merleau-

Ponty, 1996). Att lyssna på en ljudbok kan ses som ett fenomen och öppnar för att tolka hur 

vi upplever rösten. Vad rösten för med sig förutom orden kan påverka oss även om vi inte är 

medvetna om det. Hur påverkar rösten egentligen lyssnaren, samt hur kan vi som 

ljudstudenter arbeta för att berättarrösten ska passa boken.  

 

Genom att använda fenomenologi som diskussionsmetod undersökte vi närmare och djupare 

vad ljudvågen bär med sig för information mer än bara ord.  Vi använder oss av en 

lyssningsmodell för att analysera rösten i ljudböcker. Modellen är grundad av Michel Chion 

som skrivit boken Audio-Vision.  Lyssningsmodellen har senare utvecklats och författarna till 

artikeln Same sound–different meanings: A novel scheme for modes of listening listar och 

redogör totalt åtta olika sätt att lyssna på ljud. Beroende på vad som sätts i fokus i lyssnandet 

så finns det olika meningar att höra. Tuuri, Mustonen och Pirhonen (Tuuri, Pirhonen, & 

Mustonen, 2007) skriver att lyssna är en multi-fokuserad process baserad på olika 

miljömässigt formade aktiveringssystem och lyssningsstrategier.  
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1.1.1 Berättarröst 

Vi använder ordet berättarröst i vårt arbete. Med det menar vi rösten som kommer ifrån den 

inspelade skådespelaren som läst in boken. En människa som berättar en historia oberoende 

av om de har erfarenhet av det sedan tidigare, då vi anser att rösten bär med sig sin unika 

personlighet precis som varje människa. För oss är en berättarröst helt enkelt en röst från 

vilken människa som helst som ställt upp på att berätta en historia och när en människa 

berättar en historia blir den aldrig riktigt densamma. 

 

1.2 Frågeställning 

Vad förutom orden för berättarrösten i ljudböcker med sig? 

 

1.3 Syfte 

Genom att undersöka rösten i ljudböcker vill vi lyfta fram vad en röst kan bära med sig 

förutom orden till lyssnaren. Genom att se rösten som ett fenomen vill vi få utökad förståelse 

om hur vi tolkar innehållet i rösten. 
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1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Muntligt berättande 

Långt innan Johannes Gutenbergs började trycka böcker och kunskapen spreds i Europa, 

berättades historier från mun till mun. Berättelsen Röst (Rehnman, Hostetter 2002) handlar 

om det muntliga berättandet i Sverige. Mats Rehnman och Jenny Hostetter är författarna till 

Berättelsens Röst. Rehnman är författare, konstnär och scenberättare. Han utbildar lärare, 

bibliotekarier, skådespelare och präster i muntligt berättande. Hostetter jobbar som journalist 

och lärare och det var i hennes pedagogiska arbete som hon först kom i kontakt med 

berrättarrörelsen.  

 

I Berättelsens Röst tar författarna upp hur berättande förr i tiden varit viktigt för att bära 

vidare historier genom generationer. Bibelns äldsta böcker, Iliaden och Odyssén, de nordiska 

balladerna samt folksagorna är exempel på verk som helt eller delvis burits från mun till mun 

av berättare. Rehnman och Hostetter skriver också att rim och rytm, upprepningar och 

formler fungerade som stöd för minnet. Berättarkulturen har förändrats med tiden och sätten 

för att förmedla berättande har blivit bredare. Rehnman och Hostetter har rest runt i landet 

och träffat erfarna berättare och samlat in historier de burit på. I bondesamhället var det 

enstaka män och kvinnor som hade en utvecklad förmåga att fängsla sina lyssnare och berätta 

mer konstfulla historier.  

 

Rehnman och Hostetter tar även upp skillnaden på det skriftliga och det berättade. De tar upp 

ett exempel om att en bok som stått i bokhyllan i hundra år är sig precis lik när den tas fram 

på nytt. Sagor eller sägen däremot förändras från mun till mun, de är i konstant förändring. På 

samma sätt som i teatern ger ett manus på motsvarande vis bara en hint om framträdandet. 

Berättarna använder sig av sina erfarenheter för att fängsla sina lyssnare. De använder sin röst 

till att påverka lyssnarna, således är berättarröstens påverkan på boken uppenbar. Den 

skriftliga texten är alltid densamma, men beroende på vilken röst som läser texten kan 

innebörden färgas. Berättarrösten i ljudboken är en kvarleva från förr. En ensam röst som bär 

på en historia. 
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1.4.2 Inlevelse 

Specialläraren och datapedagogen Anita Hildén är författare till undersökningen Se och 

Hörböcker (Hildén 2005). Hildén observerade och intervjuade barn i åldrarna nio till tretton 

år med utvecklingsstörning, dyslexi och grav synnedsättning, när de använde sig av olika 

böcker som kan läsas med öron och ögon. Det framgick i undersökningen att om det lyssnas 

samtidigt som boken är fysiskt tillgänglig blir det ett bra sätt att stimulera läslusten. Men 

barnen ansåg att det är viktigt att uppläsaren läser med inlevelse för att boken ska bli 

intressant att lyssna till. Undersökningen handlar också om hur ljud och talböcker är 

utformade och skillnaden emellan dem. Skillnaden är juridisk, ljudboken produceras av 

bokförlag och marknadsför, distribuerar och säljer den på samma sätt som en tryckt bok. 

Hildén förklarar också hur myndigheten för tillgängliga medier (tidigare Tal och 

punktskriftsbiblioteket) satt allmänna direktiv hur en talbok ska vara inläst.  

 

              Talboken ska följa den tryckta boken så nära som möjligt och den tryckta boken får 

inte förkortas.... Det är nödvändigt att inläsaren har god förståelse av texten. Inläsaren måste 

också̊ ha närvaro i inläsningen, annars tappar lyssnaren tråden. En bra inläsning gör att 

lyssnaren kan koncentrera sig på̊ textens innehåll snarare än på̊ hur inläsaren förmedlar 

texten. Detta förutsätter att inläsarens röst är klar och behaglig att lyssna på̊ samt att 

artikulationen är tydlig....Inläsning skall ske med korrekt frasering. Betoningar och pauser 

skall återge texten på̊ ett naturligt sätt. Lästempot skall vara anpassat till bokens stil och 

innehåll......En skickligt utförd dramatisering kan ibland vara befogad och uppfattas då 

positivt av lyssnaren (Hildén, 2005, s.23)  

 

I Hildéns undersökning framgår det tydligt att inlevelse är viktig om boken ska vara 

intressant att lyssna till. Enligt myndigheten för tillgängliga medier kan berättaren påverka 

lyssnaren för att göra boken mer intressant att lyssna på. De vill att inläsaren för talböcker bör 

ha en behaglig röst och en skickligt utförd dramatisering kan vara befogad. 

1.5 Lyssningsmodeller 

För att ta reda på vad en röst bär med sig förutom orden vill vi byta fokus i var vi lyssnar. 

Genom att använda oss av en modell, grundad av Michel Chion, vill vi gå djupare och närmre 

på rösten. Michel Chion är kompositör, forskare och författare. Som lärare undervisar han i 

det audio-visuella. Som forskare har han forskat inom audio-visuella effekter och hur ljud 



8 
 

hörs, där fortsätter han att forska även idag. Han redogör i sin bok Audio-Vision (Chion, 

1994) om tre olika sätt att lyssna på ljud, The Three Listening Modes, Casual listening, 

Semantic listening och Reduced listening.  

 

 Casual listening menar Chion att lyssnaren letar efter ljudets källa, exempelvis att 

höra en hund skälla, höra avstånd, riktningen på ljudet och att detta är det vanligaste 

sättet människor lyssnar på.  

 Chion kallar Semantic listening det som refererar till en kod eller ett språk, att 

lyssnaren letar efter en språklig innebörd i ljudet, exempelvis när lyssnaren fokuserar 

på mänskliga språk, rösten eller kodade ljud, exempelvis morsesignaler.  

 Reduced listening är det lyssningssätt som Chion menar att lyssnaren endast fokuserar 

på ljudets estetiska kvalitéer och inte på källan.  

 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen utvecklade Chions modell tillsammans med 

kognitionsforskaren David Huron. Förutom de tre sätt att lyssna på ljud som Chion beskrev 

så introduceras fem nya sätt. (Tuuri et al, 2007) Reflexive, connotative, empathetic, 

functional- och critical listening.  

 

 Reflexive innebär snabba ljud som exempelvis alarm.  

 Connotative listening är det lyssningssätt när lyssnaren fokuserar på ljud som 

personen redan hört och känner igen, exempelvis ljud som kan kopplas till en stad.  

 Empathetic listening är när lyssnaren fokuserar på ljudets emotionella utryck som 

exempelvis om en dörr som smäller kan vara argt eller en hunds gnäll kan vara 

sorgset.  

 Functional listening innebär att lyssnaren fokuserar på ljudets funktion, exempelvis i 

spel eller film. En dörr som stängs kan användas till att markera en övergång mellan 

två scener i en film.  

 Tills sist tar de upp Critical listening och menar att lyssnaren fokuserar kritiskt på 

ljudet, exempelvis att lyssna på ljudet i ett sammanhang och tänka på trovärdigheten.  

 

Syftet med att dela in ljud i en mer detaljerad modell har varit för att användas i forskningar 

för att studera människors lyssnande. Det är enligt författarna till den utvecklade 

lyssningsmodellen angeläget för ljuddesigners att använda sig av denna för att inte bara 
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förlita sig på sitt eget lyssnarsätt. Författarna ger ett exempel av ordet “Pappa” yttrat av ett 

barn. (Tuuri et al, 2007) Där den verbala meningen i ordet bärs av ljudet, om vi flyttar vår 

uppmärksamhet till ljudkällan kan vi berätta att det är en röst från ett barn och om vi 

koncentrerar oss på rösten och hur orden sades så kan vi gissa att barnet kräver 

uppmärksamhet från sin pappa. Den uppmärksamhetskrävande funktionen av yttrandet kan 

uppfattas utan att förstå det verbala innehållet. Beroende på var lyssnare sätter sitt fokus i 

lyssnandet så finns det olika meningar att höra. Tuuri, Mustonen och Pirhonen skriver att 

lyssna är en multi-fokuserad process baserad på olika miljömässigt formade 

aktiveringssystem och lyssningsstrategier. 

1.6 Fenomenologi och Rösten. 

Edmund Husserl, “fadern” till fenomenologi (Stanford University, 2003), baserade med den 

kompetens han hade inom områdena filosofi, psykologi och matematik sin teori, Philosophy 

of Arithmetic, som senare blev känd som den filosofiska metoden fenomenologi. Detta var ett 

försök att skapa en psykologisk grund till aritmetik. En annan fenomenolog vid namn 

Maurice Merleau-Ponty utvecklade Husserls idéer. Merleau-Ponty sätter stor vikt vid 

människans perspektiv. Han hävdade att kroppen och själen fungerar i ett. Att vi lever i 

världen genom kroppen och att denna är väsentlig för vår perception och förståelse av 

omvärlden (Merleau-Ponty, 1996). Karin Sjögren citerar Merleau-Ponty i sin 

magisterexamen Analys av röstkvalitet i ljudbokspoesi. Han ifrågasätter Descartes idé om att 

sinnena lurar oss och förkläder sanningen (Sjögren, 2013). Merleau-Ponty menar istället att 

vår perception inte är en slöja som döljer verkligheten utan att våra sinnen och perspektiv ger 

oss en syn på saker som vetenskapen annars inte kommer åt. Genom att beskriva 

människokroppens delaktighet i kommunikationen av boken så kan vi bättre förstå hur en röst 

påverkar en bok. 

 

Vi utgår från Merleau-Pontys beskrivning av våra sinnen för att tolka resultaten av 

undersökningen. Hans beskrivning av kroppen är en bra utgångspunkt i fråga om rösten, 

eftersom rösten är en del av vår kropp. I sin bok The Visible and Invisible tar Merleau-Ponty 

upp hur rösten och ljudet från kroppen är en rörelse. Rösten är bunden till massan av mitt eget 

liv som är en röst för ingen annan. Är jag tillräckligt nära någon annan som talar hör jag 

dennes trötthet och utandning. (Merleau-Ponty, 1968). Så som det finns en reflexivitet av att 

röra vid någon annan, så finns det en reflexivitet av att höra någon tala. 
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“I almost witness, in him as in myself, the awesome birth of vociferation.”  

(Merleau-Ponty, 1968 s.144) 

 

Floyd Kennedy skriver i artikeln The Challenge of Theorizing the Voice in Performance 

(2009) om hur vi använder oss av vår röst och vårt språk. Hon använder sig av Merleau-

Pontys idéer och använder sina egna erfarenheter från teatern. 

 

”voice, in the act of speaking, gives body to thought, expressing it from the speaker’s body to 

be perceived by the lis- tener. Where the listener may choose to acknowledge consciously that 

what is heard is speech, what is perceived is the voiced thought shaped into the phonemes 

that constitute the spoken word. ” (Kennedy, 2009 s. 410) 

 

Kennedy skriver också om hur skådespelare använder dialoger och språket. Hon tar upp ett 

exempel från en telefonkonferens där skådespelarna repeterade för föreställningen The Fall of 

June Bloom. Regissören observerade att röst 1 var i kontakt med tankarna bakom repliken, 

röst 2 verkade inte i kontakt med orden och röst 3 experimenterade med olika sätt att använda 

replikerna. Kennedy menar att erfarenheten också måste behandlas med uppmärksamhet på 

den fysiska placeringen av händelsen i tid och rum. Kennedy skriver att det beror på externa 

faktorer hur vårt medvetande uppfattar ljud. Kennedy ger ett exempel på att hon hör fåglar 

när hon arbetar i trädgården och hon kan tycka kvittrandet är både trevligt och störigt 

beroende på omständigheterna. Hon refererar till Maurice Merleau-Ponty när han beskriver 

en handskakning. “I can feel myself touched as well and at the same time as touching” 

(Merleau-Ponty, 1968, s. 142) och jämför med att samma fenomen sker i kroppen som talar 

och som lyssnar. 
 

Frances Dyson, forskare i Technocultural Studies vid University of California Davis, skriver i 

sin bok Sounding New Media: Immersion and embodiment in the arts and culture om vad 

som mer följer med rösten än ord. Hon skriver att bortom språket kan det fysiska och 

emotionella tillståndet hos högtalaren, alltså människan avslöjas, hon påstår att exempelvis 

ilska, nervositet eller glädje kan avslöjas (Dyson, F. 2009). Hon förklarar att på grund av 

bildandet av ljud till tal, yttrande till språk, har denna process konstruerats så att ljud som en 

abstraktion kommit att ockupera både natur och kultursfären samtidigt. 
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1.7 Sammanställning av tidigare forskning. 

Berättande är en gammal kulturform som lever kvar än idag. Från att historier har berättats 

från mun till mun, har vi numera exempelvis ljudböcker att tillgå. Ljudböckerna har 

utvecklats från att i början vara till för synskadade till att senare säljas kommersiellt, då allt 

fler har tillgång till dessa böcker har krav på inlevelse från konsumenterna också ökat. 

Genom att läsa böckerna med öronen istället för med ögonen tar vi in samma information fast 

genom olika sinnen. Därför kan vår uppfattning skiljas åt, beroende på vilka sinnen vi 

använder. Vad följer med ljudvågen från berättarrösten mer än orden. Genom att undersöka 

berättarrösten och tolka resultaten genom våra sinnens perception vill vi komma närmare hur 

bokens innehåll uppfattas i ljudboksformat. 
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2. Metod 

Vi använde oss av en lyssningsmodell när vi analyserade rösten i ljudböckerna. Vi valde ut 

fem ljudböcker slumpvis som fanns tillgängliga för oss på hemsidan Storytel. Vi valde ett 

stycke i varje bok som var ungefär lika långt. När vi lyssnade på böckerna gjorde vi det på 

åtta olika sätt. Vi utgick ifrån Chions lyssningsmodell utvecklad av Tuuri, Mustonen och 

Pirhonen (Tuuri et al, 2007). När vi lyssnade på ljudboken skrev vi samtidigt ner våra svar på 

en fråga utifrån varje lyssningssätt. 

 

 Casual listening 

Lyssna på källan av ljudet. Hör du kroppsliga ljud? Ljud från svalg, mun osv. 

 Semantic listening 

Lyssna på språket, dialekten. Innebörden av vad som sägs. 

 Reduced listening 

Lyssna endast efter ljudets estetiska kvaliteter så objektivt som möjligt. Klang, samma 

tonläge? 

 Reflexive listening 

Hör du någon gång när du lyssnar något som får dig att hoppa till? Höjs rösten i 

styrka? 

 Connotative listening 

Känner du igen rösten, dialekten eller personen? 

 Empathetic listening 

Representerar rösten en sinnesstämning eller ett emotionellt uttryck?  

 Functional listening 

Vad är ljudets funktion till kontexten? Passar rösten kontexten, exempelvis passar det 

att berättaren läser monotont, lugnt osv, i just den här delen. 

 Critical listening 

Lyssna kritiskt. Tycker du att rösten passar sammanhanget, texten, boken? 

  

Syftet med lyssningssättet är att byta fokus i hur vi lyssnar för att få ut så mycket information 

som möjligt ur ljudet. De fem böcker vi valde var Förnuft och känsla av Jane Austen, 

Kallocain av Karin Boye, Att inte vilja se av Jan Guillou, Rött Spår av Reggie Nadelson och 

Brida av Paulo Coelho. När vi lyssnade använde vi hörlurar, ett par Sennheiser HD 380 PRO 

och ett par Beyerdynamics DT770 PRO. Vi använde dessa hörlurar för att de är neutrala i 
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återgivningen. Vi började alltid i början av böckerna och lyssnade tills vi kände att vi 

besvarat alla frågorna så tydligt som möjligt. Ofta hann vi lyssna ungefär 20 - 30 minuter in i 

boken. 

2.0.1 Metod kritik/diskussion 

I Michel Chions bok Audio-Vision (Chion, 1994) beskriver han tre lyssningssätt. Dessa tre 

samt de övriga fem lyssningssätt utvecklade av Tuuri, Mustonen, Pirhonen och David Huron 

(Tuuri et al, 2007) använder vi som metod för att lyssna på ljud med olika perspektiv.  Boken 

Audio-Vision utgår från sound on screen alltså ljud till film. Chion skriver att vi inte ser bilder 

och hör ljud i separerade kanaler utan vi ljud-ser en trans-sensorisk helhet (Chion, 1994). 

Modellen användes först för att analysera ljud till film. Visserligen är modellen utvecklad och 

till för att användas till andra syften än bara filmljud. Eftersom vi endast lyssnar själva är vi 

också medvetna om att vi inte heller är på jakt efter slutgiltiga svar på vad som skulle kunna 

vara en perfekt berättarröst. Vi ville genom att spela in röster och analysera professionella 

berättare till ljudböcker lyfta fram vad vi som ljuddesigners anser att människan för med sig 

genom röst och ljud förutom ord. 

 

Vi är medvetna om att många av våra berättare inte är professionellt utbildade i röstträning 

och under inspelningar så kan det ske missar som vi inte märker i efterhand. Vi strävade efter 

att få ett så bra flyt på uppläsandet som möjligt. Vi är också medvetna om att vårt resultat 

bygger helt och hållet på våra egna åsikter när vi analyserade berättarrösterna med hjälp av 

lyssningsmodellen. Därför vill vi påpeka att detta är ingen kvantitativ undersökning, utan 

denna undersökning är snarare kvalitativ och då utgår vi från våra egna perspektiv, hur vi 

upplevde rösten genom lyssningsmodellen. 

2.1 Gestaltning 

Vi har valt ett kapitel ur Djurens Farm av George Orwell. Vi försökte spela in många olika 

personer med olika bakgrund och åldrar. Anledningen till varför vi har en text från Djurens 

Farm är att boken valdes slumpvis, däremot valdes stycket på grund av händelsen och 

innebörden. Stycket handlar om hur djuren gör revolution mot människorna som äger gården 

och i texten finns dialoger djuren emellan. Vi gjorde denna gestaltning som en metod för 

undersökning och utgick ifrån våra resultat vi fick fram från analyserna. Vi vill genom att 
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spela in röster med helt olika erfarenheter och egenskaper visa på vad rösterna för med sig 

mer än ord. 

 

Vi spelade in ett stycke text som läses upp av flera olika personer. Själva inspelningen ska 

vara så ren som möjligt. Då menar vi att inspelningen ska vara fri från ljud som kan störa. 

Eftersom vi spelade in i en studio, slipper vi få med ljud i inspelningen som exempelvis bilar, 

vind och annat ljud som finns runt omkring oss. Inläsningen ska ske så naturligt som möjligt 

för berättaren, vi ville ha flyt i läsningen och orden ska vara välartikulerade och uttalas på 

korrekt sätt. Av den anledningen gav vi instruktioner till våra berättare att vi spelar in texten 

minst två gånger. En gång för att berättaren ska kunna få en känsla för texten och en gång för 

att berättaren ska kunna läsa med inlevelse. Vi gav instruktioner till berättaren att läsa som 

om hen läser för någon annan. I texten finns även ibland dialoger där djuren talar till 

varandra. Vi uppmuntrande våra berättare att ändra om sina röster litegrann om de ville det. 

Totalt spelade vi in fjorton personer med olika bakgrunder och åldrar. Berättarna kommer 

från olika delar av landet och talar också därför på annorlunda sätt. Texten må vara den 

samma men hur vi människor uttalar ord beror också på dialekt. Åldern skiljer sig också åt, 

den yngste vi spelade in är sex år och har precis lärt sig läsa och behövde hjälp av sin pappa 

för att uttala orden. Den äldste är över åttio år och har mest erfarenhet av att läsa av dem alla. 

Fyra av våra berättare har sedan tidigare erfarenhet av studioinspelning, tre av dem har spelat 

amatörteater och har arbetat med sina röster på så vis och en har tidigare spelat in sin röst 

som musiker och sångare. Resterande tio har inte någon större erfarenhet av 

studioinspelningar. En röst är en talsyntes, alltså en mjukvara som läser upp stycket vi valt. 

Vi ville att inspelningarna ska visa på olika egenskaper som rösten kan bära med sig och av 

den anledningen så har vi valt personer i olika åldrar och sammanhang. 

 

Vi redigerade rösterna i efterhand. Vi klippte bort en del pauser som vi ansåg onödigt långa 

och för att texten skulle kännas flytande. Däremot ville vi behålla andningsljud och andra 

kroppsliga ljud eftersom vi tyckte dessa ljud är intressanta för undersökningen då dessa ljud 

ger en sorts mänsklighet till rösterna. 
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Genom att använda en kompressor på rösten kan vi lyfta fram rösten och minska dynamiken 

så att rösten blir tydligare och mer framträdande. 

 

 
Men hjälp av en equaliser blir frekvensomfånget i rösten hanterbart. Vi skär bort alla ljud 

under 80 Hz, då den mänskliga rösten befinner sig mellan 150 Hz upp till 7 kHz så finns det 

bara ljud som kan störa under 80 Hz, exempelvis om berättaren råkat stöta till 

mikrofonstativet eller om berättaren läst rakt in i mikrofonen och ett puff ljud uppstått. 
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Med hjälp av ett reverb kan platsen som inspelningen gjordes (studio Netport) förvrängas så 

att platsen ändras till exempelvis som vi ser på bilden ovan en kyrka. 

2.2 Podcast 

Vi presenterar vår undersökning och våra röstinspelningar i en podcast. Vad är en podcast? 

En podcast är en ljudfil som läggs upp på internet och tillgänglig att laddas ner. Det kan även 

strömmas från internet. Därigenom kan man prenumerera på ljudfiler och få dem nedladdade 

(ABF 2014). Podcasting gör det enkelt att skapa och sprida digitalt ljudinnehåll på webben 

och lyssnaren kan konsumera när och var de vill. 2014 och 2013 vann Alex & Sigges podcast 

priset “Sveriges bästa podcast” utsedd av Daytona. Sigge Eklund säger till Sydsvenskan att 

“Även om podden exploderat nu och blivit stor finns det fortfarande flera miljoner potentiella 

lyssnare som inte vet vad podcast är överhuvudtaget. Min prognos är att det kommer 

fortsätta att växa.” (Högström, H. 2012, 7 oktober).  

 

Gestaltningsmässigt passar podcast oss utmärkt eftersom vi kan presentera våra inspelade 

röster och jämföra dem med varandra. Mellan inspelningarna kan vi presentera vad vi menar 

och läsa stycken ur vår undersökning. ABF har en Pod-Guide (ABF, 2014) som vi följer när 

vi producerar podden. Podcastens innehåll utgår ifrån resultaten av gestaltningen alltså 

rösterna vi spelade in och diskussionen till undersökningen. 

Guiden har åtta steg som vi följer: (ABF, 2014) 

 Vad ska podcasten handla om 

 Ringa in er målgrupp 

 Hitta er unika ingång 

 Bygg en struktur 

 Förarbete och ansvarsområden 

 Att fixa med en inspelning 

 Klippa och redigera 

 Publicering 
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3. Resultat 

Vi valde fem ljudböcker slumpvis från Storytel. Resultaten bygger på vad vi fick fram av 

analyserna. Vi har inte gjort en större undersökning med flertal människor utan resultaten 

bygger endast på oss två. 

 
När vi analyserade ljudböckerna utgick vi ifrån lyssningsmodellen. Vi använde oss av en 

fråga till varje lyssningssätt för att få ut svar. Genom att byta fokus var vi lyssnade kunde vi 

få ut så mycket information som möjligt från berättarrösten. I denna sammanställning belyser 

vi det som vi fann intressant för undersökningen. Resterande resultat från analysen finns som 

bilaga.  

 

 Casual listening  

Vi fokuserade på ursprunget var ljudet kom ifrån. Vi hörde exempelvis i Jane Austens 

bok Förnuft och Känsla ibland smackljud när berättaren öppnar och stänger munnen. 

Ur Rött Spår av Reggie Nelson hördes det ibland när berättarrösten sväljer.  

 Semantic listening  

Vi fokuserade på språket och dialekten blev intressant. Vi hörde varifrån 

berättarrösten kommer ifrån genom att höra en dialekt. Ur Kallocain av Karin Boye 

fick vi fram att berättarröstens dialekt ibland lät göteborgsk. 

 Reduced listening  

Detta lyssningssätt innebar att vi lyssnade efter ljudets estetiska kvalitéer så objektivt 

som möjligt. Vi fick lite svar om röstens tonläge och om rösten är ljus eller mörk. I 

Brida av Paulo Coelho var berättarrösten ljus och i Rött Spår och Kallocain mörk och 

dov.  

 Reflexive listening  

Detta var det enda lyssningssätt som vi inte fick särskilt mycket svar ifrån. Frågan vi 

hade för detta lyssningssätt var “Hör du någon gång när du lyssnar något som får dig 

att hoppa till? Höjs rösten i styrka?” Endast i Att Inte Vilja Se av Jan Guillou kunde vi 

höra en viss höjning i rösten när berättaren började en ny mening som kunde få oss att 

reagera lite.  

 Connotative listening  

Vi fokuserade på och lyssnade efter om vi kände igen rösten sedan tidigare och i tre 

av böckerna fick vi intressanta svar. I Kallocain uppläst av Leif Pagrotsky, Att inte 



18 
 

Vilja se uppläst av Tomas Bolme och Rött Spår som var inläst av Jakob Eklund. Leif 

Pagrotskys röst kände vi igen från hans tid i politiken och som minister, Tomas 

Bolme kände vi igen ifrån andra ljudböcker och Jakob Eklund som skådespelare i 

framförallt polisfilmer.  

 Empathetic listening  

Här lyssnade vi efter röstens emotionella uttryck. I Kallocain kändes rösten uttråkad 

eftersom rösten kändes monoton även i Rött Spår kändes rösten likgiltig och 

monoton. I Brida däremot kändes rösten glad och nyfiken.  

 Functional listening och Critical listening  

Vi tyckte att svaren vi fick från båda dessa kategorier var ganska lika i svaren. Av den 

anledningen listar vi båda i samma text. Med dessa lyssningssätt fick vi fram bland 

annat att i Kallocain blev berättarrösten huvudkaraktären, eftersom boken är skriven i 

jag-form. Boken börjar med meningen “Den bok jag sätter mig ner och börjar skriva 

måste verka meningslös på många”. Huvudkaraktären Leo Kall är berättaren i boken. 

Det gör att berättarrösten (Leif Pagrotsky) blir karaktären. Berättarröstens dova och 

skrovliga röst ger karaktären Leo Kall liv. Ur Förnuft och Känsla anser vi att det 

skrovliga, dova och tonläget i rösten gör att vi anser att rösten känns allvarlig och 

berättande. Tonläget i rösten påminde oss om tonen som förskolelärare använder när 

de berättade sagor när vi var små. Eftersom rösten ibland är lite överdrivet tydlig så 

gör det att vi känner att rösten talar till barn. Vi anser att rösten passar sammanhanget 

eftersom röstens skrovliga och torra ljud passar bokens långsamma berättande. Det 

skrovliga och torra i rösten gjorde att en av oss svalde flera gånger när han lyssnar 

eftersom han på något vis vill att rösten som berättar ska svälja och ta en klunk vatten. 

Vassa s-ljud kan också skära lite mycket öronen när vi koncentrerar oss på det.  
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3.0.1 Resultat från Gestaltningen 

I vår gestaltning spelade vi in olika personer i olika åldrar och sammanhang. Det 

gemensamma var att de läste samma stycke från Djurens Farm. Genom att spela in många 

personer som läser samma stycke text, ville vi visa fler exempel på vad rösten bär med sig 

mer än ord, än vad vi fick fram ur analyserna från ljudböckerna. Vi tar även upp en del 

exempel i diskussionen. 

 

 Vi spelade in en av berättarna två gånger, en gång när han läser texten utan 

instruktioner och en gång genom att överdriva hans dialekt. Genom att överdriva 

dialekten blev tempot i läsningen långsammare och mer inlevelsefull. 

 Genom att spela in och jämföra den äldste och den yngste ville vi visa på att 

erfarenheten av att läsa är viktig eftersom orden får mer tyngd. Vi överdrev detta 

genom att spela in en som precis lärt sig läsa och en som är över 80 år. Den yngre har 

fullt fokus på att uttala orden rätt och behöver sin pappas hjälp. Den äldre har inte 

samma problem med att uttala orden rätt utan kan läsa mer flytande vilket ger 

sammanhanget och historien inlevelse, eftersom den äldste inte behöver lägga fokus 

på hur orden uttalas och istället lägga fokus på att berätta historien och leva sig in i 

den. 

 För två av berättarna var situationen med att tala in i en mikrofon ovant och en aning 

nervöst. Detta följde också med rösten. Rösten skakade och berättarna stakade sig 

fram genom texten. En effekt av att lyssna på dessa röster var att vi själva kände 

obehag, som påminde om redovisningar från högstadietiden. Vi kunde inte 

koncentrera oss på historien på samma sätt som när vi bad mer erfarna berättare läsa 

med inlevelse. Istället för att lyssna på innebörden av vad som sades blev vi fast i 

berättarens nervösa sinnesstämning. 

 Vi spelade in en talsyntes som läste samma stycke. Talsyntesen har inte samma 

erfarenhet som de andra berättarna. Inläsningen fick inte samma flyt och många uttal 

var inte korrekta.  
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4. Diskussion 

Rösten i ljudboken bär med sig orden från författaren men även en del av sig själv. 

Kroppsliga ljud och dialekt är två exempel. Vi kan höra om en person som talar är trött, arg 

eller ledsen (Dyson, F. 2009). Rörelsen i kroppen slutar i ljud som vi hör. Vi kan dessutom 

beskriva ljuden som kalla, varma, metalliska och många andra substanser eller känslor. På 

vintern kan vi till och med se rörelsen av rösten sippra ut ur munnen. Rösten är en 

handskakning. Jag känner mig själv och någon annan när jag lyssnar. Som ljuddesigners är vi 

intresserade av hörselsinnet och hur vi uppfattar och tolkar information som vi tar in via 

öronen. 

 

Vad är ett fenomen? Genom att lyssna på ljudböcker och se det som ett fenomen så blir 

fenomenologin användbar för att studera hur vi lyssnar och hur det påverkar oss. Vi vill se 

situationer och omständigheter som fenomen för att lyfta fram erfarenheter som annars skulle 

kunna vara dolda för oss. 

 

Vi har delat in diskussionen i två stycken. I det första diskuterar Jonas sina tankar och 

därefter kommer Oscars diskussion. Därefter kommer en sammanställning där vi båda 

diskuterar våra tankar med varandra. Anledningen till att vi delar upp diskussionen är att vi 

båda lyssnat med hörlurar på samma böcker men att vi kommit fram till olika tolkningar. 

 

Jonas text 

Det är viktigt att påpeka att metoden vi använde oss av gör det möjligt för oss att hela tiden 

utifrån varje lyssningssätt ändra fokus i var vi lyssnar. Koncentrerar jag på om jag känner 

igen rösten sedan tidigare (Connotative listening) så lyssnar jag inte längre efter vad som 

sägs. Vi utgår ifrån att lyssna på det som sägs är det vanligaste sättet att lyssna på, när man 

lyssnar på en bok. Men även om vi i personligt bruk lyssnar på en bok följer mer information 

med rösten. Vi hör berättarrösten svälja och andas, även om vi nödvändigtvis inte tänker på 

det. Berättarröstens dialekt kan berätta för oss om var berättaren kommer ifrån. Berättarrösten 

i Kallocain påpekade en av oss att den lät igenkännande göteborgsk. All sådan här fakta kan 

både vara till fördel och nackdel för bokens handling, och kan diskuteras huruvida den 

hjälper eller stjälper hur boken förmedlas. Böcker skrivna i jag-form är intressanta på så vis 

att berättarrösten kan användas till att gestalta karaktären i boken. Är karaktären beskriven i 

boken kan det användas som ledord till att hitta samt ge instruktioner till skådespelaren som 
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läser boken. Det skrovliga och torra i rösten i Förnuft och Känsla gör att jag sväljer flera 

gånger när jag lyssnar eftersom jag på något vis vill att berättarrösten ska svälja och ta en 

klunk vatten. På så vis förstår jag bättre vad Merleau-Ponty menar när han beskriver att det 

finns en reflexivitet av att höra någon tala. Jag känner mig själv samtidigt som jag känner 

någon annan (Merleau-Ponty, 1968). 

 

Att Jakob Eklund läser en deckare känns uttänkt av dem som producerat ljudboken och 

eftersom boken (Rött Spår) är skriven i jag-form blir hans uppläsning skådespelande. Han går 

in i en roll som polis och eftersom han redan har gestaltat liknande karaktärer på film och tv 

följer dessa minnen mig när jag hör hans röst. Min erfarenhet av Eklund bidrar till tolkningen 

av boken som helhet. Berättaren påverkar i detta fall både boken och mig på ett igenkännande 

sätt på grund av min och hans erfarenhet. 

 

Floyd Kennedy skriver om sina erfarenheter från en repetition inför en teaterföreställning via 

en telefonkonferens. Regissören observerade att röst 1 var i kontakt med tankarna bakom 

repliken, röst 2 verkade inte i kontakt med orden och röst 3 experimenterade med olika sätt 

att använda replikerna. Kennedy menar att erfarenheten måste också behandlas med 

uppmärksamhet på den fysiska placeringen av händelsen i tid och rum. Kennedy skriver att 

det beror på externa faktorer hur vårt medvetande uppfattar ljud (Kennedy, 2009 s. 414). 

Beroende på erfarenheten skådespelarna och våra berättare har av texten de läser, kan 

meningen skilja sig åt. Våra berättare har alla olika erfarenheter. Den största skillnaden skulle 

kunna vara mellan den yngste och den äldste som läser, där den yngste inte än har lärt sig 

uttala orden och meningarna på ett grammatiskt rätt sätt och där den äldste redan läst boken, 

kanske flera gånger. Vi kan alltså höra genom att lyssna på rösten i vilken ungefärlig ålder 

personen befinner sig i. 

 

Empathetic listening var det lyssningssätt vi använde när vi ville fokusera på det emotionella 

i rösten och helt plötsligt kunde vi beskriva rösten som exempelvis, uttråkad, glad och 

nyfiken. Känslor följer också med i ljudvågen när vi talar med varandra. Författarna till 

artikeln Same sound–different meanings: A novel scheme for modes of listening skriver ett 

exempel av ordet “Pappa” yttrat av ett barn. (Tuuri et al, 2007) Där den verbala meningen i 

ordet bärs av ljudet, om vi flyttar vår uppmärksamhet till ljudkällan kan vi berätta att det är en 

röst från ett barn och om vi koncentrerar oss på rösten och hur orden sades så kan vi gissa att 

barnet kräver uppmärksamhet från sin pappa. Den uppmärksamhetskrävande funktionen av 



22 
 

yttrandet kan uppfattas utan att förstå det verbala innehållet. Beroende på var lyssnare sätter 

sitt fokus i lyssnandet så finns det olika meningar att höra. Tuuri, Mustonen och Pirhonen 

skriver att lyssna är en multi-fokuserad process baserad på olika miljömässigt formade 

aktiveringssystem och lyssningsstrategier. Beroende på erfarenheterna vi har när vi lyssnar så 

finns olika meningar att höra (Tuuri et al, 2007). 

 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv så blir just erfarenheten viktig. I radioprogrammet 

Filosofiska rummet om fenomenologi diskuterar Lisa Käll, forskare vid Centrum för 

genusvetenskap vid Uppsala universitet, Fredrik Sveneaus, professor i filosofi vid Södertörns 

högskola och Johan Eriksson, doktor i teoretisk filosofi, om vad fenomenologi är och hur 

världen uppenbarar sig för oss. Fredrik Sveneaus förklarar att fenomenologi är i första hand 

en filosofisk metod, ett sätt att försöka undersöka mening. Ett vidare begrepp om mening, 

världen ges inte till mig i min erfarenhet som en samling av råa sinnesdata utan som en 

meningsfull enhet. Han förklarar också Den naturliga inställningen som är ett begrepp av 

Husserl, världen ges till mig, världen ges till min erfarenhet. Mening finns inte i världen på 

samma sätt som stolar och bord finns i världen. Den finns i själva erfarenheten av världen 

(Peter Sandberg, 2013, 17 februari). Beroende på vad man har för erfarenhet så kan rösten 

tolkas olika. Min erfarenhet av Jakob Eklund gör att jag tänker på en karaktär från 

Tusenbröder, en tv-serie från 2003, där Eklund gestaltade en fånge i ett svenskt fängelse. Jag 

ser bilden i mitt huvud när jag lyssnar igenkännande på rösten. Eftersom Oscar inte tidigare 

kände igen Jakob Eklund blev erfarenheten av rösten en helt annan. 

 

I Anita Hildéns undersökning Se och Hörböcker framgick det att barnen i studien ansåg att 

det är viktigt att uppläsaren läser med inlevelse för att boken ska bli intressant att lyssna till 

(Hildén 2005). Vi anser att inlevelse betyder att berättaren ger lite av sig själv när denne läser. 

När vi spelade in våra berättare började vi varje gång med att låta berättaren läsa in hela 

stycket rakt upp och ner. Detta var ett bra sätt att värma upp rösten och det gav också 

berättaren mer känsla för texten. Andra gången vi spelade in samma stycke kunde berättaren 

läsa mer inlevelsefullt. Hen hade då fått en erfarenhet av att läsa stycket och vi gav också 

ibland instruktioner till berättaren att läsa som om hen läste för någon annan. Enligt 

myndigheten för tillgängliga medier kan berättaren påverka lyssnaren för att göra boken mer 

intressant att lyssna på. De vill att inläsaren för talböcker bör ha en behaglig röst och en 

skickligt utförd dramatisering kan vara befogad (Hildén 2005). Berättaren kan påverka 
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lyssnaren genom att tillföra sin erfarenhet av att berätta. Vi anser att genom att lyssna på 

rösten genom olika perspektiv kan vi få fram vad som gör rösten mer inlevelsefull. 

 

Oscars text 

Från analyserna vi gjorde framgick det att mun och kropps-ljud kan vara både distraherande 

och en fokusfångare. I ett av lyssningssätten vi använde blev det tydligt att vissa av 

berättarrösterna hade hastiga inandningar eller framträdande betoningar på S. Dessa var så 

tydliga att det distraherade en från att kunna aktivt lyssna på ordens innebörd och istället 

hamnade berättaren i fokus. 

 

Floyd Kennedy tar upp ett exempel om hur hon kan tycka fågelkvittrande är både irriterande 

och behagligt beroende på omständigheterna (Kennedy, 2009). Detta anser vi också gälla för 

ljudböcker och i detta specifika fall kroppsljud från berättaren. Även i det ovanstående 

stycket använder jag mig av Kennedys tänkande. Omständigheter eller situationen kan avgöra 

om lyssnaren finner kroppsljud och rösten behaglig eller tvärtom. Exempelvis kan personen 

som lyssnar finna det irriterande om denna känner sig stressad eller har svårt att fokusera, 

som leder till att fokuset oavsiktligt ligger på kroppsljuden istället för rösten och historien 

som berättas. Berättarrösten i boken Förnuft och känsla ansåg vi vara skrovlig och det kändes 

som lyssnaren själv blev torr i halsen, omständigheterna i rösten påverkade lyssnare så att den 

själv började svälja för att få bort det torra och rispiga i halsen. 

 

En av rösterna vi spelade in var stel och vi kunde höra nervositeten i rösten och andningarna. 

När väl fokuset var på rösten, satt vi och rörde oss i stolarna av ren obekvämhet på grund av 

stelheten i rösten som fick våra muskler att konstant spänna sig och det fanns inget behagligt 

sätt att sitta i stolen. Det var som att lyssna på en redovisning från högstadiet. Där redovisarna 

kollade spänt på boken och stressen och nervositeten genomsyrade rösten därför att de ville 

bli färdiga så snabbt som möjligt. 

 

I min situation blev det ett irritationsmoment då jag har svårt att fokusera men av den 

anledningen att vi gjorde en undersökning tvingade jag mig själv att reflektera över hur jag 

uppfattade rösten, därmed gjorde jag mig själv medveten om att jag tyckte på ett sätt men att 

alla inte har den uppfattningen. I boken Fenomenologi av Christer Bjurwill nämns det ett par 

fenomenologiska glasögon. (Bjurwill, C. 1995) Där uppmanade han oss att vara självkritiska 
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och medvetna om det vi tycker och tänker. Omständigheterna är i detta avseende viktiga och 

kan påverka oss hur vi upplever och tolkar i fenomenet. 

 

Om en röst känns igen kan det diskuteras om rösten spelar till bokens fördel eller nackdel. I 

en av böckerna som vi lyssnade på, hade berättaren tidigare skådespelat i en deckarfilm och 

boken var också en deckare. Detta ansåg vi talade till ljudbokens fördel. Då han har gjort 

rollen som polis, har han nämligen erfarenhet av deckargenren. Därmed blir hans uppläsning 

mer av en karaktär som han gestaltar än av en uppläsning. Det kan även gå åt andra hållet, så 

att det upplevs som negativt. Då jag inte kände igen rösten sedan tidigare och vad 

skådespelaren gjort förut, har rösten plötsligt bara de egenskaper som rösten bär med sig, jag 

vet inte något om rösten, förutom att den känns likgiltig till det som händer i boken. Det kan 

ytterligare tolkas som att berättarrösten inte har tillräckligt med inlevelse eller att karaktären i 

boken är likgiltig i sig. 

 

Om lyssnaren har erfarenhet av att höra berättarrösten och om rösten tidigare spelat en 

liknande roll som exempelvis en doktor i en film och doktor i en ljudbok, kan det ses som 

passande på grund av att du har en tidigare erfarenhet av denna röst och du har sedan tidigare 

placerat den i ett liknande sammanhang. Den vinklar till en skillnad. Om du inte haft den 

tidigare erfarenheten av att höra rösten hade förutsättningen varit mer neutrala. Slutligen är 

det våra erfarenheter som sätter stor prägel på hur vi uppfattar berättarrösten. 

 

En av rösterna som spelades in var en datorröst från en Appledator som har en inbyggd 

uppspelningsröst. Rösten är från början en inspelning av enstaka bokstäver. Därefter är det 

datorn som sköter assimileringen av bokstäverna till ord. Vi märkte att den större delen av 

orden inte är korrekt uttalade. Programmeraren som har suttit med matematiken till hur 

datorn ska göra för att binda samman orden har antagligen inte suttit i flera år och gjort detta 

som vi människor gör i skolan för att lära oss uttala och läsa. Denna dator har inte haft en 

lärare som vi haft i flertals år som stått bredvid oss och direkt sagt till om hur ett ord skall 

uttalas. Denna skillnad i erfarenhet i hur orden ska läsas och uttalas är ganska stor. Detta kan 

vara en anledning till varför det låter knasigt eller konstigt när en artificiell talsyntes ska läsa 

upp bokstäver som formar ett ord. 
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4.0.1 Sammanfattning 

Från analyserna vi gjorde av att lyssna på ljudböcker utifrån olika lyssningssätt, fick vi fram 

att rösterna bär med sig information om exempelvis ungefär hur gammal berättaren är, var 

berättaren kommer ifrån geografiskt och vad berättaren gjort tidigare, genom att påminnas av 

rösten från ett annat sammanhang. Lyssningsmodellen vi använde oss av gör det möjligt för 

oss att lyssna på ljud ur flera olika perspektiv. Det är angeläget för oss som ljuddesigners att 

lyssna på olika sätt för att höra nya meningar. I vår gestaltning försökte vi ta med oss det vi 

fick fram av analyserna och spela in samma stycke text uppläst av olika berättare. Genom att 

prova med olika personer med olika typer av erfarenhet vill vi visa våra resultat. Exempelvis 

spelade vi en flicka som precis lärt sig läsa och en gammal dam. I inspelningarna hör vi hur 

den unga flickan stakar sig fram genom orden, fokuserad på att uttala orden på rätt sätt, till 

skillnad från den äldre damen som utan att tänka på hur orden uttalas levererar texten 

flytande. Genom att även låta andra berättare läsa texten rakt upp och ner och sedan ge dem 

instruktioner om att läsa med inlevelse och som om berättaren läser för någon annan så 

förändras flytet och känslan i uppläsningen. Artikulationen av orden blev tydligare och 

berättaren fick mer känsla för historien. Vi anser att genom långsammare tempo, mer 

överdriven dialekt och tydlighet blev texten mer intressant att lyssna på, eftersom den skiljer 

sig från de röster vi hör vardagligt. 

 

Verktygen vi använde när vi arbetade med rösterna i efterhand var equaliser och kompressor. 

Med hjälp av equalisern fick vi kontroll på frekvenserna i rösten och kunde skära bort onödig 

information ur ljudet, exempelvis puffljud som uppstått när berättaren råkat blåsa in i 

mikrofonen. Med dessa pluggar kan vi i efterhand ändra rösten så att den blir annorlunda. 

Genom en kompressor kan vi minska dynamiken och göra rösten mer framträdande och 

tydlig. Vi spelade in rösterna i studio och med hjälp av reverb kan vi efterlikna rumsklangen 

från en annan plats och på så vis flytta rösten, exempelvis till en kyrka vilket vi av erfarenhet 

uppfattar som religiöst och med ytterligare reflektion kanske till och med historiskt. Vi 

klippte också i rösterna, ibland läste berättarna fel och började om. Vi klippte då bort dessa 

mellanrum och gjorde uppläsningen flytande. 

 

Christer Bjurwill skriver i den studentlitterära boken Fenomenologi om de fenomenologiska 

glasögonen. Han liknar fenomenologi vid ett par vetenskapliga glasögon och att ett 

fenomenologiskt synsätt ser världen ur två glas. Det ena är det naturalistiska ögat som riktas 



26 
 

mot verkligheten, mot naturen och mot det omedelbart givna. Det andra glaset är det 

transcendentala ögat som riktas mot medvetandet och det intuitiva skådandet av helheten. Det 

ska ge oss en utblick i ett vidare sammanhang. Det ger oss visioner och värderingar, både om 

vetenskapen och om vardagen. 

 

“Det möjliggör att lägga till tolkningar av meningar, innebörder och motiv i det som sker i 

omvärlden. Men som är dolt för oss erfarenhetsmässigt” (Bjurwill, C. 1995, s.49). 

 

Citatet visar på samma slutledning som den vi fått på det som vi undersökt, därför anser vi att 

rösten genom ljudvågen för med sig mer än bara orden till lyssnaren. Tolkningar av meningar 

om hur berättarrösten i Kallocain låter likgiltig för en och som en politiker för en annan. 

 

“En huvudtanke i detta resonemang om språkets ljud och poesins ljud är att språket inte bara 

är av mänsklig, utan också av naturlig art. Det mänskliga språket är inte en inomkulturell 

sak – ett faktum som jag inte tror att någon annan än poeterna har tagit på fullt allvar. Vår 

talförmåga för oss närmare alla skapelser som yttrar något, som utstöter läten, som 

artikulerar, var och en på sin fason. Språket är ett fenomen på gränsen mellan kulturen och 

naturen.” Olga Sedakova. Översatt av Nydahl, M. (2012, april, 04). DN Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Referenser 

 

ABF. (2014). Podguiden. 2015-05-07 http://www.abfpod.se/sites/default/assets/abf-

podguiden-v1.pdf 

 

Bjurwill, C. (1995). Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Chion, M., Gorbman, C., & Murch, W. (1994). Audio-vision. New York: Columbia 

University Press. 

 

Dyson, F. (2009). Sounding new media: Immersion and embodiment in the arts and culture. 

Univ of California Press. 

 

Hildén, A. (2006). Se och hörböcker. Hjälpmedelsinstitutet. Stockholm. 

 

Högström, H. (2012, 07 oktober). Luften är fri. Sydsvenskan. Hämtad 2015-05-07, från 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/podcast--luften-ar-fri/ 

 

Kennedy, F. (2009). The challenge of theorizing the voice in performance. Modern Drama, 

52(4), 405-425. 

 

Merleau-Ponty, M. (1968). The visible and the invisible: followed by working notes. 

Northwestern University Press.  

 

Merleau-Ponty, M. (1996). Phenomenology of perception. Motilal Banarsidass Publishe. 

 



28 
 

Peter Sandberg, 2010, 23 Maj, Filosofiska rummet. Hämtad från 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/71587?programid=793 

 

Rehnman, M., & Hostetter, J. (2002). Berättelsens röst. Wahlström & Widstrand. 

 

Sedakova, O. övers Nydahl, M. (2012, 20 april). Dikten är besläktad med barnets joller. DN 

Kultur. Hämtad 2015-05-05 från: 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/dikten-ar-beslaktad-med-barnets-joller/ 

 

Sjögren, K. (2013). Analys av röstkvalitet i ljudbokspoesi. (Magisteruppsats). Lund: Språk- 

och litteraturcentrum, Lunds universitet. Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3459999&fileOId=34600

00 

 

Stanford University, (2003)  Edmund Husserl.  

Hämtad 2015-05-12, från http://plato.stanford.edu/entries/husserl/ 

 

Storytel. (2008). Karin Boye Kallocain. Hämtad 2015-03-06, från 

https://www.storytel.se/kallocain-bok-874 

 

Storytel. (2015). Camilla Läckberg Lejontämjaren. Hämtad 2015-03-06, från 

https://www.storytel.se/bok-21859  

    

Tuuri, K., Mustonen, M. S., & Pirhonen, A. (2007). Same sound–different meanings: A novel 

scheme for modes of listening. Proceedings of Audio Mostly, 13-18. 

     

 



29 
 

Bilaga 1 

Denna bilaga är här för att visa att det var detta vi skrev ner när vi analyserade böckerna från Storytel. 
Därefter gick vi vidare och diskuterade det vi enskilt fick fram för att skriva ett gemensamt resultat. 
 
Bok 1 
Första boken vi analyserar är Förnuft och Känsla av Jane Austen. På Storytel finns ljudboken 
tillgänglig uppläst av Marika Lagercrantz. Den tryckta boken är utgiven första gången 1959, boken vi 
har tillgänglig är den fjärde utgåvan, andra tryckningen av Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 
översatt av Marie-Louise Elliott. Ljudboken är utgiven 2007-07 av förlaget Tundell Salmson Audio 
även denna är översatt av Marie-Louise Elliott.  
 
Jonas svar 
Rösten kommer från en kvinna. Rösten till boken låter lite torr och skrovlig. Ibland hör jag små ljud 
från munnen, som smackar när berättaren öppnar och stänger munnen. S-ljuden är ibland lite jobbigt 
höga och skär lite i öronen när jag koncentrerar mig på dom. Språket är tydligt. Jag kan inte säga att 
jag hör någon speciell dialekt. Ljudet har ungefär samma tonläge, det händer att berättaren går upp lite 
i tonläge vid slutet av vissa meningar. Ljudet är skrovligt, jag blir nästan själv torr i munnen av att 
lyssna. Jag känner inte igen den här rösten. Det skrovliga dova och tonläget i rösten gör att jag känner 
att rösten är allvarlig och berättande. Rösten är ungefär så som förskolelärare när de berättade sagor 
när jag var liten. Jag tycker att rösten passar sammanhanget, röstens skrovliga och torra ljud passar 
bokens långsamma berättande. Rösten är ibland lite överdrivet tydlig, det gör att jag känner att rösten 
talar till barn. Det skrovliga och torra i rösten gör att jag sväljer flera gånger när jag lyssnar eftersom 
jag på något vis vill att rösten som berättar ska svälja och ta en klunk vatten. Vassa s-ljud kan också 
skära lite mycket i mina öron när jag koncentrerar mig på det.  
 
Oscars svar 
Rösten är från en äldre kvinna som har en ganska kraftigt rispande röst som väldigt ofta snor ens 
fokus. Hon har väldigt tunga S som tar mycket plats. Där är dock knappt några kroppsljud som gör att 
ens uppmärksamhet inte tas ifrån berättarrösten. Språket är väl artikulerat och textens innehåll förs 
med väldigt stark. Dynamiken i rösten är inte speciellt stor, men den är heller inte monoton och 
därmed höjs knappt röstens styrka och den förblir magert dynamisk. Berättarrösten känns inte igen, 
men den Stockholmska dialekten skiner igenom ibland.  
Rösten representerar texten väldigt bra, då boken handlar om en adelsfamilj och intrigerna inom. 
Rösten bär med en högaktig känsla som spelar väldigt bra in på boken, och berättaren spelar ännu mer 
på detta när det väl tals om vissa karaktärer och andra karaktären som beskrivs som mer empatiska får 
en mer empatisk känsla till sig som skiner igenom och spelar bra på boken. 
 

Bok 2 
Andra boken i undersökningen blev Karin Boyes Kallocain. Den tryckta boken är utgiven första 
gången 1940 och boken vi har tillgänglig är den femte upplagan utgiven av Albert Bonniers förlag. På 
Storytel är boken utgiven 2007-10 av förlaget Storyside. Inläsaren är Leif Pagrotsky. 
 
Jonas svar 
Rösten är från en man. Rösten är djup och skrovlig. Språket är tydligt, jag kan inte avgöra om rösten 
har en speciell dialekt. Rösten är skrovlig och djup, rösten befinner sig lite lägre i frekvens än vad jag 
är van vid att höra röster. Tonläget förändras en del i meningarna. När berättaren andas inåt mellan 
meningarna hör jag att berättaren skakar lite i andningen. Jag känner igen rösten från tidigare. Jag har 
tidigare hört och sett personen i intervjuer från hans tid i politiken. Boken är skriven i jag-form. 
Boken börjar med meningen “Den bok jag sätter mig ner och börjar skriva måste verka meningslös 
på många”. Huvudkaraktären Leo Kall är berättaren i boken. Det gör att berättarrösten (Leif 
Pagrotsky) blir rösten till karaktären. På så vis passar rösten till karaktären. Berättarröstens dova och 
skrovliga röst ger karaktären Leo Kall liv. Jag tänker, efter att lyssnat en stund, att inläsaren inte 
längre är den gamla ministern och inläsaren, utan karaktären i boken.  
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Oscars svar 
Rösten är från en man. Han har väldigt starka TSS-ljud och tunga andningar som är distraherande. 
Kroppsljud som exempelvis tyg och mun-ljud skiner igenom och tar större plats än det behövs. Rösten 
är också ganska rispig men djup. Språket är väl artikulerat och tempot är lugnt och bekvämt. 
Dynamiken är mager men uppfattas inte som monoton, dock lägger andningarna här och där till att 
skapa lite dynamik. Det kan även uppfattas som en liten uppväckning för att ta ens uppmärksamhet. 
Rösten känns inte igen, dock hörs det att det är Göteborgs dialekt på berättarrösten. Det är en ganska 
lugn sinnesstämning. Rösten känns som om berättaren eller kanske karaktären i boken är trött eller 
helt enkelt uttråkad. En annan känsla som känns starkt genom rösten är känslokall, då det berättas om 
huvudkaraktärens äktenskap men det verkar som att huvudkaraktären inte bryr sig om det eller hans 
fru samt att han inte riktigt är där utan han står vid en sidolinje och kollar på. Boken tolkas som 
ganska dyster och då fungerar berättarrösten väldigt bra. 
 
Bok 3 
Tredje boken vi valt är Att Inte Vilja Se av Jan Guillou. Den tryckta boken är utgiven av Piratfölaget 
2014. Ljudboken på Storytel är utgiven av Piratförlaget 2014-08-28. Inläsare är Tomas Bolme.  
 
Jonas svar 
Rösten är från en man. Mellan meningarna hör jag små smaskande ljud som om munnen är torr. 
Rösten är tydlig, jag kan inte avgöra om rösten är från en speciell del av landet, känner inte igen 
någon dialekt. Tonläget förändras så att uppläsningen känns dynamisk. Rösten är mörk och långsam, 
ungefär samma tempo. Jag tycker att rösten låter lite burkig, s-ljudet skär lite i öronen ibland. Efter 
vissa pauser höjer berättaren rösten så att jag reagerar på det. Den här rösten känner jag igen från 
andra ljudböcker. Sinnesstämningen känns allvarlig och bestämd. Boken handlar om andra 
världskriget och berättarröstens mörka och långsamma ton passar kontexten på så vis att rösten inte är 
en levande del i berättelsen utan mer en neutral röst som förmedlar texten. En aning burkighet och 
starka sch-ljud kan jag tycka är irriterande när jag koncentrerar mig på det. Men den allvarliga tonen 
och det dynamiska uppläsandet passar historien och boken. 
 
Oscars svar 
Berättarrösten är en äldre man. Han läser med väldigt långa S och har hastiga andningar. Knappt 
några kroppsljud inga tydliga i alla fall. Artikulationen är bra och det är tydliga nästan lite för tydliga 
betoningar. Rösten låter likgiltig som att berättarrösten står utanför berättelsen och inte varit där. 
Berättarens hastiga andningar fungerar lite som uppväckningar och om lyssnaren tappat fokus så tas 
det tillbaka med dessa andningar. Rösten känns inte igen och inte heller någon tydlig dialekt. Rösten 
bär med sig en ganska allvarlig ton som tar allt på allvar och att i princip inget är på skoj. 
Berättarrösten passar in i bokens kontext då det är en äldre man som läser in och handlar om 
ingenjörer någon gång under mitten av 1900-talet, det kan uppfattas som att han skulle kunna ha varit 
där. 
 
Bok 4 
Fjärde boken i undersökningen är Rött Spår av Reggie Nadelson. Utgiven av förlaget Prisma 2007. 
Översättningen är gjord av Ylva Stålmarck. På Storytel är boken utgiven av Nordstedts 2008-04 inläst 
av Jakob Eklund. 
 
Jonas svar 
Rösten är från en man. Ibland hör jag hur han sväljer. Snabba in-andningar. Rösten är tydligt, jag kan 
inte avgöra en speciell dialekt. Rösten är mörk och djup, snabba in-andningar mellan meningarna. Jag 
känner igen rösten väldigt väl från förr. Jag hör direkt att den kommer från en skådespelare som heter 
Jakob Eklund. Rösten känns likgiltig, väldigt monoton. Även denna bok är skriven i jag-form vilket 
ger känsla av att rösten tillhör huvudkaraktären. När andra karaktärer säger något i boken ändrar 
inläsaren lite hur han läser vilket ger de andra karaktärerna liv. Detta passar boken, rösten likgiltighet 
och monotona stämma passar bokens huvudkaraktär Artie Cohen. Den vanliga bilden av polis från 
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deckarfilmer känns igen i rösten och karaktären i boken. Att Jakob Eklund läser in en deckare passar 
väldigt bra då man har sett honom i ett antal polisfilmer.  
 
 
Oscars svar 
Rösten är en man med djup men mild röst. Han har hastiga inandningar med lite munsljud, utöver det 
är där inga kraftiga kroppsljud. Inga starka höjningar i rösten, inte heller styrkan. Det låter dock inte 
monotont, fastan han håller samma ton. Berättarens hastiga andningar fungerar lite som en 
uppväckning, det gör även konstpauserna. Rösten känns inte igen. Det låter lite som en Göteborgs 
dialekt. Berättarrösten får karaktären att låta som att det han ser är bara grått, lite dystert. Det berättas 
i jag form, men det känns som att rösten inte är där. Som att han kollar på ovanifrån. Rösten uppfattas 
även som lugn och bestämd vilket spelar till bokens fördel då den handlar om en polis, även den 
dystra tonen som berättarrösten får fram spelar till bokens fördel. Polismannen har sett mord förut och 
stänger av känslorna i rösten. 
 
Bok 5 
Femte och sista boken i undersökningen är Paulo Coelhos Brida. Den tryckta boken är utgiven av 
Bazar Förlag AB 2008. Boken är översatt av Jens Nordenhök. På Storytel finns boken tillgänglig och 
är utgiven som ljudbok 2008-08 av förlaget Earbooks. Inläsare är Louise Raeder. 
 
Jonas svar 
Rösten kommer från en kvinna. Rösten är tydlig, jag kan inte avgöra en speciell dialekt. Tonläget 
förändras vilket ger en dynamik i inläsningen. Rösten är ljus. Jag känner inte igen rösten sedan 
tidigare. Rösten är ljus och klar och känns lite glatt nyfiken. Boken är skriven i jag-form och inläsaren 
ändrar lite i rösten när andra karaktärer i boken säger något. Rösten känns som om den kommer från 
huvudkaraktären Brida och de andra karaktärerna. Detta ger liv till karaktärerna. Den ljusa glada 
rösten ger personlighet till huvudkaraktären i boken.  
 
Oscars svar 
Rösten är ifrån en kvinna. Rösten är väldigt mjuk med stor dynamik. Där är små men tydliga mun och 
kroppsljud. Dialekten är tydlig Stockholmska. Artikulationen är bra med en inte för överdriven 
betoning. Röstens styrka höjs och sänks med den dynamik som berättarrösten har och därför är där 
konstanta uppväckningar. Rösten känns inte igen. Rösten bär med sig energi, smått naiv/oskyldig och 
en positiv känsla. Det berättas i jag form. Berättaren sätter sig verkligen i skorna på de karaktären hon 
läser utifrån och det märks en stark empati för människorna hon berättar om, “berättaren lever boken”. 
Uppläsaren låter smått ung och oerfaren då där var ett antal gånger ett negativt laddat ord som lästes 
upp med den här positiva känslan fick en positiv klang vilket är i brist på bättre ord konstigt, 
innebörden ändras och hade denna berättare läst en tragisk bok hade den inte helt uppfattats som den 
tragedi den är. 
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Bilaga 2 

 

Casual 
listening 

Lyssnaren letar efter ljudets källa, exempelvis att höra en hund skälla och 
höra avstånd och riktningen på ljudet och att detta är det vanligaste sättet 
människor lyssnar på. 

Semantic 
listening 

Det som refererar till en kod eller ett språk, att lyssnaren letar efter en 
språklig innebörd i ljudet, exempelvis när lyssnaren fokuserar på mänskliga 
språk, rösten eller kodade ljud, exempelvis morsesignaler. 

Reduced 
listening 

Det lyssningssätt som Chion menar att lyssnaren endast fokuserar på 
ljudets estetiska kvalitéer och inte på källan. 

Reflexive 
listening 

Lyssnaren hör snabba, överraskande ljud, exempelvis alarm. 

Connotative 
listening 

Det lyssningssätt när lyssnaren fokuserar på ljud man redan hört och 
känner igen, exempelvis ljud som man kopplar till en stad. 

Empathetic 
listening 

När lyssnaren fokuserar på ljudets emotionella utryck som exempelvis om 
en dörr som smäller kan vara argt eller en hunds gnäll kan vara sorgset. 

Functional 
listening 

Lyssnaren fokuserar på ljudets funktion, exempelvis i spel eller film. En 
dörr som stängs kan användas till att markera en övergång mellan två 
scener i en film. 

Critical 
listening 

Lyssnaren fokuserar kritiskt på ljudet, exempelvis att lyssna på ljudet i ett 
sammanhang och tänka på trovärdigheten. 
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Ordlista 

Berättarröst: 

En röst från vilken människa som helst som ställt upp att berätta en historia. 

Lyssningsfokus: 

Casual listening, Semantic listening och Reduced listening. Reflexive, connotative, 

empathetic, functional- och critical listening. Se bilaga 2. 

Podcast: 

En podcast är en ljudfil som läggs upp på internet och tillgänglig att laddas ner. Det kan även 

strömmas från internet. 

Kompressor: 

En plugg som gör det möjligt att ljudnivåmässigt trycka ihop en ljudsignal. Genom att sätta 

ett tröskelvärde trycker pluggen ner ljud som går över det bestämda värdet. 

Equaliser: 

Men hjälp av en equaliser blir frekvensomfånget i ljudsignalen hanterbart. Med detta verktyg 

kan ljuddesignern skära bort eller höja bestämda frekvenser i ljudet. 

Reverb: 

En plugg som skapar simulering av efterklanger. 

Talsyntes: 

Är ett artificiellt tal för att efterlikna människans röst i upplysningssyfte.  

Fenomen: 

Något som framträder i vårt medvetande när vi iakttar det. 

 

 

 

 


