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Abstrakt 
 
Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig 
utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett 
lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta 
del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat 
fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i 
landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelsen och spelat in 
och handlett dem jag ansåg vara passande i Studio NetPort i Karlshamn. Jag har 
skapat egenkomponerad musik och ljudeffekter till ljudberättelsen, och spelat in dem 
både i Studio Netport samt i min egen hemstudio. Idén med projektet var att efter-
sträva en kommersiell produktion så mycket som bara möjligt, vilket jag till största del 
har gjort även om slutresultatet i detta projekt inte skulle bli det så har produktions- 
arbetet utifrån min sida blivit behandlat precis som om det vore det. Syftet med 
denna rapport är att den ska ge utomstående personer en inblick i och förståelse för 
hur detta arbete har gått till och hur det slutliga resultatet blev. 
 
Nyckelord: 
BTH, Blekinge Tekniska Högskola, ljudsaga, barnbok, röstskådespelare, inspelning, 
mixning, ljudproduktion, ljudeffekter, tramp, bokförlag, instrument, komposition 
 
 
Abstract 
 
My project has been to produce an audio story for children based on an already pub-
lished book. I have been in contact with several Swedish publishers to find a suitable 
piece of material to work with and also made agreements with one of them. I’ve 
searched for voice actors across the country that met the voice requirements for the 
specific characters. I’ve guided and recorded these voice actors in Studio Netport in 
Karlshamn. I’ve composed music and created sound effects for the story and re-
corded them both in Studio Netport and at my personal home studio. My goal was to 
work with the project as if it was a commercial production even though the final pro-
duct wouldn’t be commercial at this point. My purpose with this report is to give my 
audience insight and understanding of how my work has proceeded and how the final 
product came to be. 
 
Keywords: 
BTH, Blekinge Institute of Technology, sound story, children's Books, voice actors, 
recording, mixing, sound production, sound effects, foley, publishers, instruments, 
composition 
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Kapitel 1 
Arbetsbeskrivning 
 
Mitt syfte med detta projekt var att jag skulle leta upp ett svenskt bokförlag som gav 
ut böcker som var inriktade till yngre barn och sedan bearbeta bokens innehåll och 
arbeta fram en ljudberättelse utifrån en av förlagets utgivna böcker. Efter det skulle 
jag leta upp röstskådespelare som jag tyckte höll en tillräckligt hög klass, samt hade 
de röstmässiga egenskaper jag eftersökte. All musik kommer att vara komponerad 
och producerad av mig, och alla ljudeffekter ska jag ha spelat samt bearbetat själv. 
Målet var att eftersträva så pass professionell kvalitet som bara var möjligt. 
 
 

Kapitel 2 

Projektplan 
 
Digital ljudproduktions examensprojekt pågår under 20 veckor. De första 15 veckorna 
är avsedda för arbete med projektet och de återstående fem veckorna är avsedda för 
en skriftlig analys av projektet. Min egen projektplan finns som bilaga till denna 
uppsats (Bilaga 2). 
 
Medietekniks examensprojekt är upplagt på följande vis: 
 
Mål 
 
Projektet ska vara kunskapsutvecklande inom ämnet medieteknik samt tillämpa 
kunskaper och färdigheter i projekt- och produktionsprocesser inom ämnet 
medieteknik i en gestaltande produktion. 
 
Eleven ska även reflektera över projekt- och produktionsprocesser inom ämnet 
medieteknik i en slutreflektion som ska vara förankrad i relevanta referenser. 
 
Metod 
 
Till varje projekt ska knytas en intern handledare. Under kursen kommer regelbundna 
delexaminationer av idéarbete och resultat att vara centrala. Delexaminationerna ska 
utgå från projektgruppens projektplan och veckorapporter. Kursen kommer att 
kompletteras med relevanta föreläsningar och seminarier. Kandidatarbetets 
examination är tredelad och är följande: Delexaminationer under våren beträffande 
kunskapsutvecklingen, examination av tillkomsthistoria och produktion vid offentlig 
examination med opponent samt examination av slutreflektionen. 
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Kapitel 3  

Veckorapporter 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra en linjär sammanfattning från början till slutet 
av mina veckoreflektioner. Det är uppdelat i underrubriker och stycken för att lättare 
få en överblick över de olika faserna under projektets gång. 
 
 

Dramaturgiföreläsningar 
 
Projektet startade med en rivstart då jag anmälde mig till en utav Kjell Gredes drama-
turgiföreläsningar. Kjell Grede är en guldbaggebelönad svensk regissör och manus-
författare, som tidigare varit rektor för Dramatiska Institutet mellan 1992 – 2001, och 
arbetar nu som gästprofessor vid BTH. Denna kurs varade i en vecka och gick till-
väga på så sätt att Kjell Grede höll föreläsningar och gav oss sedan uppgifter, base-
rade på hans föreläsningar, som vi sedan skulle redovisa senare samma vecka. 
Redovisningarna hölls inför klassen då vi också diskuterade varandras arbeten samt 
gav feedback på dem. 
 
Vi fick bland annat arbeta fram en filmidé som skulle innehålla de grundläggande 
delarna för en film så som Anslag, Presentation, Konflikt, ”Point of no return”, Av-
klingning. Samt även en scen till en del av historien och ta fram en dialog och bild-
manus till den. Även om vi arbetade med film som utgångspunkt så gav själva tanke-
sättet med dramaturgin oerhört mycket, samt att diskutera varandras arbeten gav 
upphov till nya tankesätt och ytterliggare tillvägagångssätt. 
 

Sökandet efter ett bokförlag 
 
Jag gav mig ut på Internet och påbörjade min jakt efter ett bokförlag som hade intres-
sant material som jag kunde ta del av och bearbeta, men besökte även förbi det lok-
ala bibliotekets barnboksavdelning för att göra lite research kring vilka förlag som 
fanns och vad för sorts böcker de publicerade. Det visade sig vara en oerhörd bland-
ning mellan allt från rena bildböcker till böcker med relativt mycket text. 
 
Efter en del research så hade jag kommit fram till att de flesta bokförlag som gav ut 
barnböcker var en del av samma större koncern, men kom också fram till det fanns 
ett fåtal självständiga förlag också, som inte var del utav någon koncern. Dock inte i 
någon större utsträckning men tillräckligt för att mitt projekt skulle vara möjligt att gen-
omföra eftersom jag hellre arbetar med ett mindre förlag pga. närmare kontakt och 
lättare pappersarbete. 
 
När jag hade samlat ihop en lista med e-postadresser till kontaktpersonerna vid de 
förlag som hade fångat mitt intresse så satte jag ihop ett mail som där jag presen-
terade mig med mitt namn och att jag studerade Digital Ljudproduktion vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Jag sa att jag var inne på mitt tredje och sista år och arbetade 



   

 6 

därmed med mitt kandidatarbete som är tänkt att jag ska bearbeta en färdig barn- 
eller ungdomsbok för att sedan göra en ljudberättelse av den. Jag gick även igenom 
ämnen jag studerat tidigare som kändes relevanta för just denna produktion så som 
ljudläggning, musik/ljudproduktion, dramaturgi, arrangering, komposition samt klas-
siskt piano och slagverk. Förklarade sedan att BTH hade tillgång till förstklassig pro-
fessionell inspelningsutrustning i två olika studior, där jag hade god arbetsvana. Jag 
gick igenom vilka tankar och planer jag hade med mitt projekt. Efter att jag hade 
skickat ut till alla förlag på min lista så var det bara att hålla tummarna och invänta 
svar. 
 

Kabusa Böcker 
 
Två förlag kom att visa intresse, de var ”Bokförlaget Atlas” och ”Kabusa Böcker”. 
Bokförlaget Atlas svar kom in lite senare och kändes lite svalare och aningen trev- 
ande medan jag fick uppfattningen att Kabusa Böcker var helt med på noterna. De 
tyckte att mitt projekt var intressant och såg fram emot ett samarbete, dock så var vi 
tvungna att lösa en del rättighetsfrågor först. 
 
Jag diskuterade det med min handledare Patrik Vörén och kom fram till att ett så 
kallat ”Goodwill”-projekt, utan kommersiellt intresse, skulle nog fungera bäst med 
dem för att fånga deras intresse helt. På så sätt var möjligheten att få arbeta med 
dem större, eftersom de inte har något att förlora, vilket fungerar för mig eftersom jag 
ändå gör detta som mitt kandidatarbete. Jag kontaktade Kabusa och frågade vad de 
tyckte om det förslaget och de tyckte det verkade som en bra lösning. 
 
Återigen begav jag mig till Karlshamns Stadsbibliotek men denna gång för att söka 
efter barnböcker utgivna av Kabusa Böcker. Jag bad bibliotekarien skriva ut en lista 
med de barnböcker utgivna av Kabusa Böcker de hade inne. Dock så verkade bara 2 
av totalt ca 10 böcker verkligen finnas inne, nämligen ”Lejontofflorna” och ”Onde Mor- 
bror Snigelätare”. Jag bokade också ”Du och Jag och Madame Curie” och ”Tildas 
Tiger”, som skulle komma in om någon vecka, som även de var utgivna av Kabusa 
Böcker, men inte fanns inne för tillfället. 
 
Kabusa Böcker kontaktade då mig med en lista på böcker som det fanns möjlighet 
för mig att få arbeta med. Jag fann två böcker som jag direkt tyckte var väldigt intres-
santa, nämligen ”Tildas Tiger” av Karin Ekheden och ”Mångubben” av Petrus Dahlin 
och Maria Nilsson Thore. 
 
”Tildas Tiger” handlar om en ung flicka vid namn Tilda och hennes kompis Robin som 
blir anklagade av den sura granngubben för att ha klottrat på väggarna i området 
fastän det inte är sant. ”Mångubben” handlar om den lilla flickan Isa som tycker att 
allt är tomt och tråkigt tills hon får besök av den besynnerliga, skojfriska Mångubben 
som visar allt roligt som finns hos henne.  
 
Kabusa Böcker skickade mig sedan dessa två böcker, och efter att ha läst igenom 
båda böckerna ett antal gånger så bestämde jag mig ganska så snabbt för att det var 
”Mångubben” jag ville arbeta med. ”Tildas Tiger” var inte dålig på något sätt men 
”Mångubben” tilltalade mig, och jag kunde relatera till den på ett helt annat plan och 
kunde verkligen se den som en färdig ljudberättelse i mitt huvud. 
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Jag kontaktade Kabusa om mitt val, men innan jag kunde påbörja arbetet skulle jag 
kontakta författaren och bildillustratören och få klartecken ifrån dem. Jag kontaktade 
då Petrus Dahlin, som var författaren till boken, och Maria Nilsson Thore, som gjort 
bildillustrationerna i den. Även de tyckte att idén med mitt projekt var spännande och 
fick således deras medgivande till att påbörja produktionen. 
 

Sökandet efter röstskådespelare 
 
Jag skrev av all text ifrån boken och började bearbeta den för att den skulle passa 
bättre in i ljudberättelseformatet. Jag började bygga upp ett ljudmanus så smått, 
samtidigt som jag började fundera på vart man hittar talangfulla röstskådespelare.  
I Karlshamn finns det en aktiv och väletablerad amatörteaterförening vid namn 
”Teatersmedjan”, men då jag ville ha röstskådespelare med rikssvensk dialekt så 
kändes inte ”Teatersmedjan” fullt så aktuell. 
 
Jag hörde med vänner och bekanta och googlade mycket men utan några större 
resultat dessvärre. Jag startade en tråd om var man kunde komma i kontakt med 
röstskådespelare på Internetforumet ”99musik” (www.99.se/musik/) och fick ett fåtal 
svar och tips, bland annat om sidorna ”Voodoo Film” (www.voodoofilm.se/) och 
”Filmcafé” (www.filmcafe.se/). Till en början var jag en aning skeptisk till de bägge 
förslagen, efter att ha gått in på sidorna och skummat igenom lite snabbt, men tänkte 
att jag verkligen fick kolla upp dessa två förslag ordentligt innan jag gick vidare i mitt 
sökande. 
 
Voodoo Film var ett Internetforum som verkade mest handla om filmproduktion och 
allt som hör till så som kameror, klippning, manus regi, specialeffekter osv. och inte 
så mycket om skådespelarna utan mest om hantverket bakom filmen. Filmcafé verk-
ade vid första anblicken vara en strikt skådespelarportal för professionella aktörer, så 
väl som amatörer, att få visa upp sig och fungera som en stor online-katalog för stora 
Televisionsföretag och Filmbolag. Jag förstod ganska snart att denna portal och 
utbud av skådespelare var tillgänglig för alla, och att vem som helst kostnadsfritt 
kunde använda sig av dess rika utbud. Jag har sökte runt på sidan efter röstskåde-
spelare och sidan var över mina förväntningar, så förhoppningsvis kommer jag att 
kunna finna lite människor där som jag tycker är passande för min berättelse. 
 
Jag tog och registrerade mig på hemsidan ganska så omgående och skrev en liten 
personligt presentation om vem jag var, och vad jag sysslade med och varför jag var 
där, och vad jag letade efter, samt radade upp lite tidigare kunskaper och erfaren-
heter samt kurser och ämnen jag läst tidigare.  Jag skrev sedan en annons angå-
ende mitt projekt, där jag än en gång presenterade mig och berättade om min 
utbildning och att jag höll på med mitt examensarbete. Jag beskrev det väldigt 
kortfattat med att det skulle vara en ljudberättelse gjord utifrån en befintlig bok 
utgiven på ett svenskt förlag men också att det var en nollbudgetproduktion med 
endast reseersättning tillgänglig. Rollerna jag sökte skådespelare för samt kortfattat 
beskrivning var ”Liten flicka” - Ljus tjejröst, ”Skojig liten gubbe” - Ljus skojfrisk röst, 
”Mamman” - Trygg neutral röst och ”Berättaren” - Lugn stabil röst, helst kvinnlig.  
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Teatersmedjan fanns dock fortfarande i åtanke, om mitt försök att hitta lämpliga röst-
skådespelare på Filmcafé misslyckades, men då mer som en sista utväg då jag verk-
ligen kände att jag ville ha rikssvensk eller närliggande dialekter till röstskådespel-
arna. Jag skickade in annonsen men fick komplettera den en aning. Den senare blev 
godkänd och publicerad då Filmcafé tyckte att den första versionen var lite oklar 
angående skådespelarersättning, då jag hade skrivit att det fanns en chans att min 
produktion eventuellt skulle kunna bli en kommersiellt gångbar produktion och att det 
då var möjligt till mer än bara reseersättning, så jag fick märka om den som ”Skolpro-
duktion” innan allt var frid och fröjd igen. 
 

Manusbearbetning 
 
Manuset började sakta men säkert att ta form och jag tog kontakt med Ola Hallqvist 
som arbetar med ljudberättelser och andra media, musik och ljudrelaterade projekt 
med sitt företag ”audiola”. Ola Hallqvist höll tidigare under vår utbildning en kurs i 
ljudberättande. Bland annat så fick vi under denna kurs bearbeta en barnbok och 
göra en ljudberättelse utifrån den. Det gav i mitt fall mersmak och är en av de största 
anledningarna till att jag valde att göra detta projekt. 
 
Det hade kommit in ett och annat svar på min annons, som jag la upp på Filmcafés 
hemsida, vilka jag nu hade börjat svara på. Min ambition var att svara på allt och ge 
alla en ordentlig chans att visa sina röstskådespelartalanger. Vilket visade sig vara 
mycket mer tidskrävande än vad jag först hade trott då strax lite över 60 personer 
hade visat sitt intresse för mitt projekt. Det var allt ifrån människor som arbetade 
heltid och deltid som professionella skådespelare till glada amatörer inom en 
åldersradie från 12 till +65 år. Vissa av dem hade professionella portfoliohemsidor 
med CVn, filmklipp och PR-bilder, och andra fick jag förklara hur de skulle göra för att 
spela in en ljudfil med sina röstprov åt mig. Så det var kort sagt en oerhörd blandning 
av människor. 
 

Arbete i hemstudion 
 
Efter att ha ägnat otaliga timmar samt många sena kvällar och nätter för att koppla in 
min hemstudio och all min musikutrustning så kunde jag påbörja kompositionsarbetet 
till produktionen. Anledningen till att min hemstudio och all min musikutrustning var 
nerplockad berodde på en tidigare ommöblering av lägenheten samt en omfattande 
rotation av utrustning vid den tidpunkten. Jag började lägga ett par skisser till en 
introduktionsmelodi alternativt signaturmelodi för ljudberättelsen. Många skrotade 
låtskisser senare hade jag kommit fram till en grund som jag tyckte kändes bra och 
passande för ändamålet. Grunden som jag då lagt enbart med el-piano började jag 
nu fylla ut med elgitarr, elbas, synthar och digitalt programmerade trummor. 
 
Inspelningen hemma sker på min dator tillsamman med Cubase som är ett så kallat 
DAW-program. Där DAW står för ”Digital Audio Workstation” fritt översatt med 
”Arbetsstation för digitalt ljud” vilket är hjärtat och stommen för den huvudsakliga 
produktionen för slutprodukten av mitt arbete. 
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Jag läste piano som huvudinstrument, och slagverk som andrainstrument, under min 
tid på gymnasiet där jag gick estetiska programmet med inriktning på musik. Alla 
övriga instrument jag spelar, som gitarr och bas, är jag självlärd på. Då jag har haft 
rollen som basist och gitarrist i olika bandkonstellationer jag tidigare medverkat i så 
anser jag att jag behärskar dessa instrument tillräckligt för att jag själv ska spela dem 
på mina inspelningar, och inte behöva ta in en utomstående musiker för dessa delar. 
Jag funderar dock på om jag ska spela in allt på nytt i skolan i och med att där är så 
pass mycket bättre utrustning, men får återkomma till det i ett senare skede. 
 

Karin Bertling 
 
Jag fortsätter att svara på mail och har pratat i telefon med de personer som visat 
intresse att medverka i min produktion. Men jag verkar dessvärre inte hitta riktigt vad 
jag är ute efter bland de sökande. Många är som jag tidigare påpekade glada ama-
törer, och en hel del av dem är talangfulla minst sagt, men är inte passande för min 
produktion. Dock verkar det som om jag har hittat en lämplig kandidat för rollen som 
berättaren i ljudberättelsen. Hon heter Karin Bertling och kommer ifrån Mellbystrand i 
Halland.  
 
Jag ringde upp henne och pratade en stund med henne om produktionen samt 
beskrev hur arbetet skulle gå till, och fick i samma veva höra lite på hennes talanger 
som röstskådespelare. Hon hade en stockholmsk/rikssvensk dialekt som jag tyckte 
verkade passande. Hon verkade mycket intresserad och jag tyckte att hennes röst 
skulle passa perfekt som berättaren i ljudberättelsen. Den var bättre än vad jag hade 
hoppats finna inför denna produktion och verkar hon vara en oerhört aktiv skåde-
spelerska med många bollar i luften. Jag skulle undersöka lediga tider i studion och 
återkomma till henne med tillgängliga datum. 
 
Jag hade nu blivit färdig med ett första utkast till manuset efter mycket arbete och en 
del goda råd ifrån vänner och bekanta. Jag kontaktade Ola Hallqvist återigen för att 
försöka få till ett möte så jag kunde få goda råd och feedback ifrån någon som arbe-
tade professionellt med samma saker som jag arbetade med. Vi kom överens om ett 
datum och tid möte den följande veckan. 
 

Budget 
 
Jag var i kontakt med Silvio Ocasic som är Sektionstekniker vid BTH Karlshamn 
angående om det fanns möjlighet att bruka lägenheten som BTH har till förfogande 
att använda som övernattningslokal, för eventuella långväga gäster för att spara in på 
kostnader för hotell. Dessvärre blev det ett bestämt nej på den förfrågan då dessa 
lokaler endast var avsedda för gästlärare vid BTH. Då vandrarhem fungerade nästan 
lika bra så kändes det som om detta inte spelade någon större roll och godtog deras 
policy och restriktioner för deras fastigheter. Det skulle ju enbart bli aktuellt med över-
nattning om det var en väldigt långväga röstskådespelare som skulle bli aktuell. 
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Jag började också fundera, planera och lägga upp ekonomin kring projektet för att ha 
en budget att arbeta utifrån, samt vilka faktorer som påverkade dem som i dagsläget 
enbart var reseersättning och övernattning för skådespelarna. Jag kontaktade Peter 
Ekdahl, studierektor vid BTH Karlshamn, om det eventuellt fanns möjlighet för BTH 
att bidra med pengar för vissa av dessa kostnader och fick svaret att det mycket väl 
var möjligt, men inom vissa ramar, vilket jag tyckte lät mycket lovande. 
 
Jag diskuterade med Patrik Vörén angående procentuppdelning vid ett eventuellt 
kontrakt med skådespelarna. Så att det skulle finnas några underlag ifall produk-
tionen eventuellt senare blev en kommersiell produktion. Vi diskuterade även skåde-
spelarnas resor och kostnader för dem men även lite produktionsmässiga frågor jag 
hade angående förslag på olika mikrofoner att använda i studion under inspelningen 
av Karin Bertling som skulle komma och spela in berättarrösten. 
 
Det anlände lite intressanta ansökningar till rollen som Mångubbens röst och det 
ligger och väger lite mellan två personer vilka jag bägge bett att skicka mig nya röst-
prov då jag inte blev speciellt överväldigat av deras första. Men då de är de bästa 
som har sökt så har jag nog inget annat val än att behöva välja antingen en av dem. 
Jag hoppas att deras nya röstprov förhoppnings visar talanger som inte kom fram i 
de förra så att jag inte behöver oroa mig över om de klarar av rollen eller ej. Jag 
väntar även på lite röstprover för sökande till rollen som mamman. 
 

Möte med Ola Hallqvist 
 
Jag åkte iväg till Karlskrona för mitt möte med Ola Hallqvist i hans studio angående 
feedback och funderingar kring mitt ljudmanus till ljudberättelsen. Vi gick igenom hela 
manuset rakt av först för att han skulle få en inblick i vad det handlade om, och sedan 
gick vi igenom det igen och diskuterade varje scen. Det kändes väldigt bra att få en 
utomståendes konstruktiva kritik. De saker i manuset som varit tydliga för min del 
ifrågasattes, och jag fick många tankeställare kring dem. Ola Hallqvist gav mig 
många goda råd angående ljudberättande, och berättade lite om hur man undviker 
vanliga fallgropar och hur man allmänt får mer liv i berättelsen genom små enkla 
knep med klippningar, volymändringar, berättarrösten och musik. 
 
Jag hade nu renskrivit skådespelarmanuset och skickade iväg det till Karin Bertling 
så att hon kan vara väl förbered inför inspelningstillfället. Fastän jag inte fastställt 
vilka de övriga röstskådespelarna kommer vara än, så tänkte jag ta och boka ett par 
datum framöver i en av högskolans inspelningsstudior. På så sätt har jag ett par 
datum och tider att arbeta med samt ha till förfogande att eventuellt byta med andra 
människor som kan komma att ha mera lämpliga tider än vad jag skulle visa mig ha 
när jag nu bestämt vilka de övriga skådespelarna blir. 
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Studion blir snabbt och lätt fullbokad så jag tror att det kan vara en bra idé att jag 
bokar upp ett par datum fastän jag inte har möjlighet till att ännu bestämma några 
direkta datum för inspelning. De nya röstproverna som jag väntade på från de två 
kandidaterna för rollen som Mångubben har nu kommit in men dessvärre känns den 
enas nya röstprover väldigt mycket sämre än hans tidigare och den andres var tråkigt 
nog nästan i princip bara en upprepning utav hans förra. Dessvärre känns det som 
jag får stryka dem från min intresselista då jag inte tycker att de är tillräckligt bra 
skådespelare och inte heller har passande röster till mitt projekt. 
 

Anders Löfberg 
 
Jag hade tidigare varit i kontakt med en annan sökande vid namn Anders Löfberg 
som hade varit mycket intresserad, men inte haft möjlighet att spela in något röstprov 
så jag ringde upp honom igen och pratade igenom hur det låg till med allt och att jag 
ännu inte hade hittat någon lämplig kandidat för rollen som Mångubben och om det 
inte fanns någon möjlighet för honom att ordna ett röstprov på något sätt. Han svara-
de med att han skulle se om han kunde ordna det.  
 
Ett par dagar senare så dök det upp en ljudfil med Anders röstprov i min inkorg på 
min e-post. Hans röstprov var mycket bra och jag satte honom som rollen för Mån-
gubben. Anders är bosatt i Malmö vilket inte är alltför långt borta, dock så arbetar han 
nattskift vilket försvårar lite med möjliga inspelningsdatum. Jag skickade honom en 
förfrågan angående vilka datum som eventuellt skulle kunna bli aktuella, i och med 
att hans arbetssituation är lite omständligare att planera kring samt att jag skulle 
undersöka lediga tider i studion för dessa datum. Han skulle återkomma med exakta 
datum. 
 
Karin Bertling och jag hade nu kommit överens om ett datum för henne att komma till 
studion vid BTH i Karlshamn för att göra hennes inspelning som berättaren. Det 
bokade datumet är satt till onsdagen den 23 april och jag har anordnat så att studion 
är bokad just detta datum. 
 

Malin Toverud 
 
Jag verkar även ha hittat en lämplig röstskådespelare för rollen som den lilla flickan 
Isa i berättelsen. Hon heter Malin Toverud och är bosatt i Stockholm. Jag fick in ett 
röstprov ifrån henne och i samma stund jag hörde hennes röst så visste jag att hon 
var precis vad jag var ute efter för Isas röst. Hon verkar dessutom väldigt intresserad 
av projektet, och mycket angelägen att medverka, vilket underlättar eftersom hon var 
bosatt i Stockholm och det är en ganska så omfattande resa att ta sig ned till Karls-
hamn för inspelningen.  
 
Jag bad henne att kontrollera vilka datum som skulle kunna vara möjliga för henne 
för att matcha in det med Anders kommande datum, samt lediga tider i studion. Det 
kommer att bli lite extra omständligt att få ihop inspelningen med Anders och Malin, 
eftersom det är ett måste att ha dem i studion samtidigt, då största delen av ljud-
berättelsen går ut på interaktionen mellan deras karaktärer och det skulle inte 
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fungera att spela in dem var för sig, vilket jag med största sannolikhet kommer att 
göra med de övriga två röstskådespelarna. 
 
Ännu har jag inte hittat någon lämplig röstskådespelare för rollen som mamman i 
berättelsen, vilket jag hade hoppats att ha fått tag på vid detta stadium. Ingen av de 
sökande för rollen har känts speciellt intressanta och aktuella, och inte passat in i min 
profil för hennes karaktär. Det positiva med att det är mammans roll jag ännu inte fått 
tag en röstskådespelare till, är att den är ljudberättelsens minsta roll dock fortfarande 
en mycket väsentlig del av ljudberättelsen. Det är möjligt att arbeta runt mammans 
dialogluckor vid framställningen och klippningen av själva produktionen på ett mycket 
enklare sätt än om det hade varit någon av de övriga rollerna. Detta blir endast 
aktuellt ifall jag inte får tag på någon person för rollen innan jag börjar sammansätta 
de olika dialoginspelningarna med musiken och ljudeffekterna, så detta är bara ett 
möjligt scenario men ändå bra att ha i åtanke ifall planeringen faller helt utanför ram-
arna. 
 

Inspelning av Karin Bertling 
 
Det var nu dags för inspelning av Karin Bertling som nu var på plats i studion i Karls-
hamn. Jag var i studion ett par timmar tidigare och riggade upp mikrofoner och gjorde 
i ordning studion inför hennes ankomst och vår inspelningssession. Jag gick igenom 
lite saker i sista minuten med min handledare Patrik Vören som bland annat hand-
lade om vilka mikrofoner som skulle användas vid inspelningen. 
 
Jag hade lite mindre teknikproblem i studion precis innan Karin Bertling skulle 
anlända då jag inte lyckades få ut någon medhörning ut till hörlurarna i inspelnings-
båset. Medhörning är till för att den med hörlurarna ska kunna höra sig själv, och det 
som är inspelat, samt kunna kommunicera med personen som sitter inne i studion. 
Kommunikationen sker med så kallad ”talkback”, vilket är en funktion som oftast 
fungerar så att man trycker in en knapp på själva mixerbordet och pratar in i en 
mikrofon kopplad till mixerbordet eller en inbyggd i mixerbordet när man ska prata 
med den med hörlurarna på sig.  
 
Jag ringde upp Emil Nygren, som jag är klasskamrat med, och som jag vet har 
spenderat mer tid i den studion än jag. Lyckligtvis så befann han sig i närheten av 
skolan vid den tidpunkten och kunde komma förbi studion inom kort. Det visade 
lyckligtvis vara en enkel miss och var konstigt nog bara så att medhörningsratten 
behövde vara nästintill på full volym för att höras ut i hörlurarna. 
 
Karin Bertling anlände och vi pratade igenom om hur vi skulle lägga upp dagen med 
inspelningen av henne. Hon fick börja med att läsa lite så jag kunde ställa in volym-
erna korrekt, innan vi kunde påbörja själva inspelningen. Efter det så började vi 
arbeta oss igenom hennes repliker en efter en och allt gick mycket smidigt till. Var det 
någon replik som inte kändes helt rätt så pratade vi om den och jag berättade hur jag 
ville ha det. Vi arbetade igenom manuset ett par gånger fram till dess att vi tog lunch. 
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Efter lunch så gick vi igenom alla hennes repliker ytterligare en gång för att försäkra 
oss om att jag hade tillräckligt med material att arbeta med utifall det visade sig att 
jag inte kunde använda delar av de tidigare inspelade sessionerna. Inspelningarna 
under dagens lopp gick i stort sett helt smärtfritt till och det kändes verkligen utmärkt 
att få arbeta med en professionell skådespelerska och jag kände mig oerhört nöjd 
med dagens resultat och i synnerhet hennes prestationer. 
 

Inspelningar och planering 
 
Jag satte mig i min hemstudio igen och påbörjade en ny låt till ljudberättelsen. Även 
med denna låt så lade jag först ner grunderna med el-piano och arbetade utifrån dem 
för att sedan arrangera ut det för bland annat elgitarr, elbas och synthar. Det tog jag 
sedan och spelade in och la även till digitalt programmerade trummor. Denna låt är 
tänkt att fungera som ett avslut i ljudberättelsen, och kan nog beskrivas som en glad 
och uppiggande, enkel, poppig instrumentallåt och jag hoppas att den kommer att 
fylla sin funktion i produktionen. 
 
Jag fick en lista på lediga tider ifrån både Malin Toverud och Anders Löfberg på de 
dagar de skulle kunna komma till Karlshamn och spela in. Jag har försökt att få tag i 
lite lediga tider i studion men det har varit extremt glest mellan dem i boknings-
pärmen så jag har fått höra mig runt och förhandla mig fram tider och byta mot dem 
jag redan haft bokade för att försöka få tag i tider som passar bättre in med Malin 
Toveruds och Anders Löfbergs lista. 
 
Jag har gjort en del efterforskningar, inom ljudeffekter, att använda i ljudberättelsen. 
BTH har ett samplingsarkiv att tillgå som jag tänkte undersöka närmare men mitt mål 
är att jag ska försöka framställa så många samplingar som möjligt själv för produk-
tionen. 
 
Jag lyckades tillslut byta till mig ett passande inspelningsdatum i studion ifrån en 
klasskamrat. Den 14 maj är nu bestämd för inspelning för Malin Toveruds och Anders 
Löfbergs röster. Jag har diskuterat resan hit, samt reseersättning, med dem bägge. 
Reseersättning har jag sagt att jag ger full ersättning för redan ifrån den tidpunkten 
jag lade upp annonsen där jag sökte efter röstskådespelare på Filmcafé.se, men jag 
ville ta reda på vilka respektive sätt de hade tänkt ta sig till Karlshamn på. Anders 
Löfberg, som färdas ifrån Malmö, sa att han skulle använda sin egen bil så där var 
det ersättning för bensin som var aktuellt. Malin Toverud som skulle åka hit ända från 
Stockholm skulle färdas med tåg. Då SJs biljettpriser skiljde sig upp mot 700 kr, 
beroende på vilken avgång man valde, så vi diskuterande tillsammans och valde ut 
en både ekonomiskt och tidsmässigt passande avgång för henne. Det var en nöd-
vändighet att gå igenom resekostnaderna med dem bägge innan då jag har en väldig 
begränsad budget att arbeta utifrån och försöker räkna ut och planera de utgifter så 
noga som bara möjligt. 
 
Inför deras ankomst så har jag gått igenom manuset ytterliggare och adderat fler 
specifika ljud för deras respektive karaktärer att utföra som jag komma till stor 
användning senare när jag lägger ihop produktionen. Det har varit allt ifrån host-
ningar och gurgel, till skrik och skratt som lagts till, utöver de som redan var note-



   

 14 

rade. Så att det inte ska fattas något av värde när all inspelning är avklarad och jag 
går in i slutproduktionen. 
 
Jag har fortsatt att komponera och spela in små musikstycken till ljudberättelsen 
hemma i min hemstudio, samt fortsatt att arbeta på de redan inspelade styckena. Jag 
mixade även ner delar av de tidigare musikstyckena på min musikdator hemma och 
tog med dessa till studion i skolan för att spela in riktiga trummor till dem. Jag tyckte 
att de behövde lite mer liv och rörelse då de programmerade trummorna jag tidigare 
gjort i datorn hemma kändes allt för stela och sterila. 
 
Under någon timme så fick jag också hjälp av min vän och klasskamrat Niklas Ström 
att sköta kontrollrummet i studion, vilket underlättade avsevärt då jag slapp springa 
mellan kontrollrummet och ensemblerummet när jag skulle spela in trummorna. Jag 
spelade in både kompletta trumkomp, samt även enskilda spår med endast hihat och 
endast cymbaler. Antingen så kommer jag att köra helt med de inspelade trummorna 
eller mixa ihop dem med de programmerade. Det beror lite på vad jag tycker passar 
bäst sedan för de olika låtarna. 
 

Inspelning av Anders Löfberg och Malin Toverud 
 
Det hade nu blivit den 14 maj och var således dags för inspelning så jag begav mig 
tidigt på morgonen till studion och började rigga upp inför Malin Toveruds och Anders 
Löfbergs ankomst. Jag använde mig av ett par mikrofoner vid namn Blue tillsammans 
med en mikrofonförstärkare av märket Starec. Anledningen till att jag valde Blue 
mikrofonerna var att de var bland de få kondensatormikrofonerna, avsedda för att 
användas för bland annat tal, som det fanns mer än en utav i studion och jag efter-
strävade att bägge mikrofonernas inspelningar skulle ha samma ljudkaraktär. En 
kondensatormikrofon är en mikrofon som behöver ström för att fungera och har en 
större detaljrikedom och djup, jämfört med dynamiska mikrofoner vilka inte behöver 
någon ström alls för att fungera.  
 
Anders Löfberg anlände vid BTH runt klockan tio och strax därefter så åkte vi och 
hämtade upp Malin som hade anlänt vid tågstationen. Väl framme i studion disku-
terade vi om deras röster och dialekter och hur vi skulle arbeta och vad vi skulle 
använda oss av. Malins röstkaraktär för ljudberättelsen var redan bestämd, sedan det 
första röstprovet som jag fick av henne. Anders däremot hade ett par olika röster som 
förslag, bland annat en skånsk dialekt, stockholmsdialekt och en med en fransk bryt-
ning. Vi provade oss fram med de olika, och den stockholmska dialekten föll sig mest 
naturlig till slut, vilket jag ansåg var väldigt fascinerande då Anders i vanliga fall 
pratar ganska bred skånska.  
 
Efter den genomgången så bad jag dem bägge att ställa sig i sångbåset och tala i 
mikrofonerna så att jag kunde ställa in höjden på deras respektive mikrofonstativ 
samt nivåerna på mikronförstärkaren. Efter alla inställningarna var avklarade så var 
det bara att sätta igång. Vi gick igenom manuset ett par gånger samt tog en del 
omtagningar på ett par specifika repliker innan vi gick och tog lunch. Efter lunch så 
fortsatte vi med att gå igenom det ett par gånger till samt spelade in alla de olika ljud 
som jag hade noterat tidigare. Med de flesta utav ljuden sa jag rakt ut vad jag var ute 
efter men jag bad dem också att improvisera en hel del för att få fram ljud och känslor 
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som kändes genuint naturliga. Efter inspelningen så kände jag mig mycket nöjd med 
resultatet och det var verkligen en fröjd att få jobba med Anders och Malin, som inte 
bara var väldigt talangfulla röstskådespelare men också oerhört trevliga människor.  
 
I berättelsen så finns det också med en karaktär vid namn Ella, som var Isas vän. 
Denna karaktär är bara med en kort stund i början och har endast en replik. Så jag 
frågade min sambo Felicia Falkbäck om hon ville ta hand om den repliken, vilket hon 
också kunde tänka sig att göra. Så hon kom till studion en dag och vi spelade in 
repliken ett par gånger tills den kändes helt rätt. Hon studerar för tillfället teater i 
Karlshamn, så jag visste att jag kunde få det resultat som jag var ute efter för rollen, 
som i och för sig är en väldigt liten roll men fyllde en viktig del i berättelsen 
 
Då jag ännu inte hittat någon röstskådespelare för mamman så tipsade Malin 
Toverud mig om en vän till henne. Dock är även hon bosatt i Stockholm och då det är 
en så pass liten roll kan det kännas lite omotiverat att åka ner ända ifrån Stockholm 
samt att resan är relativt dyr också.  
 
Jag lade upp en ny annons på Filmcafé.se men nu så sökte jag enbart efter någon 
som rollen som mamman i berättelsen. Jag skrev att jag sökte efter en kvinnlig röst-
skådespelare med mogen röst, som talar riksvenska eller har stockholmsdialekt, som 
ska kunna spela mamman till en ung flicka i en ljudberättelse som jag arbetar med 
just nu. Efter att ha väntat någon dag för Filmcafé.se att godkänna annonsen, så att 
den kunde komma upp på deras sida, så började det sakta komma in ett par 
intresseanmälningar för rollen. Intresset var långt ifrån lika stort jämfört med förra 
gången, vilket var fullt förståeligt då jag söker färre roller samt med mer specifika 
krav denna gång. Efter en vecka så hade jag fått elva stycken intresserade för rollen 
som jag i tur och ordning gick igenom för att se ifall någon utav dem hade vad jag 
eftersökte för rollen som mamman. 
 

Johanna Karlsson 
 
Efter en hel del röstprover och e-post i samma ordning som förra gången så hade jag 
hittat en som jag tyckte hade de egenskaper jag sökte för rollen. Hon heter Johanna 
Karlsson och kommer ifrån Göteborg. Jag ringde upp henne och berättade lite mer 
djupgående om projektet och hur arbetet hittills hade fungerat med de övriga röst-
skådespelarna, och hon verkade väldigt intresserad av att medverka. Dock så fanns 
det ett litet hinder och det var att hon befann sig i Lidköping för tillfället och skulle 
vara där i ett par veckor framöver. Problemet låg egentligen inte att hon just befann 
sig i Lidköping, utan att resan från Lidköping till Karlshamn skulle bli mer en dubbelt 
så dyr än om hon hade rest ifrån Göteborg där hon egentligen är bosatt. Restiden 
skulle bli mycket längre för henne och det kanske skulle kännas mindre motiverat att 
färdas under så lång tid för en så pass liten roll som det faktiskt är. Det faktum att jag 
hade en ytterst begränsad budget också gjorde inte det hela mycket lättare. 
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Radio Kinnekulle 
 
Johanna Karlsson hade ett förslag på en lösning. Hon hade nämligen via sin far en 
bekant vid namn Sten Johansson som arbetade på en närradio vid namn Radio 
Kinnekulle i Götene ca 2 mil nordöst om Lidköping. Johanna tog kontakt med Sten 
Johansson om det fanns någon möjlighet att använda sig utan Radio Kinnekulles 
inspelningslokaler och förmedlande samtidigt en kontakt mellan mig och Sten 
Johansson. 
 
Det visade sig vara fullt möjligt så jag kontaktade Sten Johansson med frågor rör-
ande potentiella inspelningsdatum och vad för utrustning han hade till sitt förfogande. 
Han skickade mig en mindre lista på vad som användes i studion. Då vi kom in på 
vilken sorts mikrofon som skulle användas erbjöd sig Sten Johansson att göra en 
testinspelning utav Johanna Karlsson med de bägge mikrofonerna jag var intres-
serad utav. Dagen efter skickade Sten Johansson mig e-post innehållande ljudfiler 
på de bägge inspelningarna och efter att ha lyssnat igenom dem ett par gånger så 
stod det klart för mig vilken utav dem jag ville att han skulle använda vid inspel-
ningen. Den som jag beslutade mig för hade liknande ljudkaraktär som de övriga 
mikrofonerna jag använt mig av tidigare under produktionen. 
 
Vi bokade in den 10 juni som datumet för den riktiga inspelningen. Jag skulle ta del 
av inspelningen via telefon som Sten Johansson på sin sida kopplade in i mixer-
bordet. På så vis kunde jag föra en konversation med både Sten Johansson och 
Johanna Karlsson samt kommentera och handleda Johanna Karlsson med hennes 
repliker. Inspelningen gick bra och det var en fröjd att få arbete med dessa två 
mycket begåvade personer.  
 

Sammanställning av material och slutproduktion 
 
Alla skådespelarnas repliker var nu inspelade och det som återstod för mig var att 
sätta samman och bearbeta materialet. Resten av arbetet fram till den färdiga 
produktionen skedde i min hemstudio. Jag klippte upp inspelningarna i ljud-
redigeringsprogrammet Sony Sound Forge och sållade ut de bästa tagningarna vilka 
jag sedan importerade till Cubase där resten av ljudbearbetningen ägde rum. Röst-
inspelningarna sattes samman med den musiken jag komponerat tidigare under 
projektets gång samt de ljud och ljudeffekter jag spelat in och samlat ihop. Efter 
mycket bearbetningar och justeringar så var ljudberättelsen äntligen färdig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 17 

 
 

Kapitel 4 

Reflektion 
 
I detta kapitel kommer jag att reflektera över mitt arbete utifrån ett par olika vinklar. 
Det är uppdelat i underrubriker och stycken för att lättare få en överblick över de olika 
delarna. 
 

Arbetet och planeringen 
 
Min planering inför projektet följde inga definitiva deadlines för de olika delmomenten 
i och med det faktum att jag arbetade med externa parter och visste att jag inte 
kunde ha full ha kontroll över deras tider och planeringar. Min egen tidsplanering var 
mer utsatt på så vis att jag skulle arbeta inom vissa tidsramar för att nå diverse del-
mål under arbetets gång. Om det delmålet skedde någon vecka tidigare eller senare 
skulle inte ha någon större betydelse då det scenariot redan var inräknat i min plan-
ering. De femton veckor jag hade till förfogande för själva produktionen kändes i 
början som mer än tillräckligt men visade sig så småningom bli väldigt knappt då jag 
till en början inte fann det material och de röstskådespelare jag var ute efter och fick 
på så vis ofta bara stå och stampa och invänta svar från diverse personer. Jag visste 
vad som behövdes göras men hade nu i efterhand en alldeles för optimistisk syn på 
mina externa parters tid för respons samt min egen tidsuppfattning överlag på 
projektets planering. 
 
Såhär i efterhand så antar jag att jag hade kunnat sänka mina krav och nöjt mig med 
mindre talangfulla skådespelare så hade inte den processen tagit lika långt tid. 
Förhoppningsvis så hade jag då kunnat lägga den extra tiden på andra delar utav 
projektet. Jag är mer än nöjd med resultatet men hade gärna sett så att jag hade 
kunnat ha möjlighet att lägga majoriteten av arbetet på just själv slutprodukten och 
inte på förarbetet som det dessvärre blev. 
 

Problemlösning och arbetssätt 
 
Jag arbetade helt på egen hand med detta projekt. Inte för att jag ville utan för att det 
helt enkelt inte fanns något intresse ifrån någon annan för en produktion som denna. 
Jag hade mycket gärna velat arbeta med någon eller några men dessvärre blev det 
inte på det viset men det var inget jag hade tänkt låta hindra mig så det fick antingen 
bära eller brista. 
 
Mitt arbetsrum delade jag tillsammans med Niklas Ström och Karl Sundström som 
arbetade tillsammans i ett annat projekt. Jag kände dem sen tidigare eftersom jag 
gick i samma klass tillsammans med dem och även umgicks med dem privat. Även 
då de arbetade på ett annat projekt så kändes det alltid väldigt uppiggande att arbeta 
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i samma lokaler som dem och inte behöva sitta ensam. De var dessutom oerhört 
hjälpsamma då jag ofta frågade om råd och synpunkter om röstskådespelare, manus 
och musik till ljudberättelsen. 
Jag har försökt lägga upp arbetet efter bestämda tider för att få struktur på det och på 
samma sätt dra en gräns mellan vad som är arbete och vad som är fritid. Jag har sett 
till så att jag har försökt att arbeta måndag till fredag varje vecka mellan morgon till 
förmiddag och eftermiddag till kväll beroende på vad jag har varit sysselsatt med och 
när jag sedan gått hem så har det varit fritid och slut på arbetsdagen med vissa 
undantag då jag behövt kolla upp diverse saker och ringa olika samtal till inblandade 
parter.  
 
Jag anser att upplägget över mitt arbete samt den tiden jag hade satt ut som 
arbetstid var tillräcklig. Det var mer mina höga ambitioner som var den största 
orsaken till att jag halkade efter i tidsplaneringen. Att vara mindre utav en perfek-
tionist när jag jobbar efter en bestämd deadline är definitivt något jag kommer att ta 
med mig till framtida projekt. 
 

Hur har motivationen varit och vad har jag lärt mig? 
 
Motivationen har inte alltid varit på topp men jag har alltid försökt att ha en positiv 
inställning. Det faktum att jag arbetade själv tror jag har haft en stor inverkan här 
också då jag ofta hade känt att jag hade behövt någons stöd, tankar och idéer i de 
motgångar jag mött på under projektets lopp. Att strukturera upp arbetet och försöka 
hålla tider och även sätta deadlines för mindre delmål är något jag lärt mig är oerhört 
viktigt för att komma framåt i arbetet och vilket är extra viktigt då man som jag arbetar 
själv. Något annat viktigt som jag lärt mig är att försöka vara ute i god tid för hur väl 
man än tycker att man ligger till tidsmässigt så finns det alltid saker som kan gå snett 
eller ta mycket längre tid än vad man först anat vilket gör att ens planering spricker 
och man hamnar efter och får kämpa för att komma ifatt för att hålla diverse dead-
lines.  
 
En annan viktig kunskap som jag har erhållit är att förstå vikten av att prioritera när 
man är under tidspress. Jag hade som mål när jag sökte efter röstskådespelare att 
ge alla en rättvis och lika chans oberoende tidigare referenser och erfarenheter. 
Tanken var god och ädel men det visade sig dessvärre bli oerhört tidskrävande att ha 
mailkontakt med samtliga och även behöva vägleda vissa utav dem med inspelning 
utav de röstprov som jag behövde för att besluta ifall de hade vad jag sökte för rollen. 
Det är något jag kommer att ta med mig i framtiden till kommande projekt. 
 

Kreativa processer 
 
Vad jag från början trodde skulle vara ett perfekt projekt för att få utlopp för min 
musikaliska kreativitet visade sig ganska så snabbt ge mycket mindre utrymme för 
detta än vad jag hade hoppats på. Istället så kom den största delen utav min tid att 
gå ut på att leta efter bokförlag och röstskådespelare. Som mest kreativ kände jag 
mig under de tillfällen då jag arbetade med att komponera musiken, skapa ljud-
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effekter och sätta ihop ljudberättelsen, resten var mer som ett nödvändigt ont som att 
skaffa alla bitarna innan man kan påbörja bygget så att säga.  
 
 
Den administrativa delen av projektet var långt ifrån den mest underhållande men 
troligtvis den delen av projektet där jag växte och lärde mig mest av. Jag har nog 
också upplevt att detta gav mig den dos av verklighet som jag på sätt och vis efter-
sökte med detta projekt då jag ville att det skulle fungera och efterlikna en riktig 
produktion så mycket som möjligt. På så vis är jag nöjd att jag fått reda på vad det 
verkligen handlar om, om jag skulle ge mig på ett liknande projekt i framtiden. Om det 
skulle inträffa så kan jag känna mig väl förberedd på vad som kan komma att för-
väntas utav mig. 
 

Vad har gått bra? 
 
Jag känner mig väldigt glad och nöjd över att ha fått möjligheten att få arbeta med en 
riktigt underhållande barnbok och med Kabusa Förlag vilket var bokförlaget som gav 
ut den. De har varit väldigt tillmötesgående och mycket trevliga att ha att göra med. 
Jag är mycket nöjd över att jag i slutändan fick tag på så pass talangfulla röstskåde-
spelare som jag fick, även om det inte var helt lätt och krävdes väldigt mycket arbete 
i sållningsprocessen. 
 
Inspelningstillfällena då jag spelade in röstskådespelarna gick väldigt smidigt och 
smärtfritt till och gav det resultat jag var ute efter. Den musik jag har komponerat för 
ljudberättelsen känner jag mig också rätt så tillfredställd med. Jag försökte kompo-
nera musik som jag inte är speciellt van vid, samt med en instrumentation jag van-
ligtvis inte brukar använda och anser mig inte behärska särskilt bra men jag blev glatt 
förvånad över slutresultatet med musiken och det känns som jag tagit ett stort steg 
framåt på den punkten. 
 

Vad har gått dåligt? 
 
Planeringen havererade totalt ungefär halvvägs in i produktionen då det hade tagit 
allt för lång tid att få tag på ett intresserat bokförlag samt att jag hade svårigheter att 
hitta röstskådespelare jag tyckte var lämpliga för produktionen. Så den tidsmässiga 
planeringen fallerade ganska så omfattande och var något som jag ständigt arbetade 
mot under största delen av projektets gång. 
 
Då jag även har arbetat mycket med teknisk utrustning så har det även uppstått en 
hel del tekniskt relaterade fel. Bland annat så har jag fått formatera om min hem-
studio dator två gånger då jag stött på problem bland annat med olika mjukvaror och 
då jag uppgraderade till ett nytt och bättre ljudkort.  
 
Att formatera om datorn blev en sista utväg efter en lång och tidsödande felsök-
ningsprocess där jag gick igenom alla möjliga scenarion. Testade bland annat fem-
sex olika drivrutiner för ljudkortet, testade att sätta kortet i de andra PCI-portarna på 
datorn och var inne i BIOS och ändrade men utan resultat. PCI-port är en av de 
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portarna som sitter inne på moderkortet inne i datorn och BIOS är ett program som 
startas automatiskt när du startar datorn som vars främsta syfte är att starta datorns 
periferienheter, som skärm, tangentbord och det inbyggda skivminnet dvs. hård-
disken.  
Jag testade sedan ljudkortet i min sambos dator där det fungerade helt utan problem 
så efter två veckors felsökande gav jag upp och formaterade om datorn istället. Vilket 
innebar att jag var tvungen att göra en back up på allt mitt arbete och alla andra filer 
jag hade på den hårddisken vilket sammanlagt var runt ca 160 gigabyte. Efter om-
installationen så fungerade ljudkortet precis som det skulle. 
 

Vad skulle jag vilja ändra på?  
 
Nu i efterhand hade jag gärna sett så att förlag och röstskådespelardelarna hade 
varit lösta och i ordning innan jag startade då dessa var mycket mer tidskrävande än 
vad jag först trodde. På detta sätt skulle jag ha kunnat ägna största delen på det 
kreativa skapandet inom musik, ljudeffekter och klippning, vilket är där största delen 
av min kreativitet befinner sig. Dock hade en hel del förarbete krävts för detta vilket 
inte hade känts alltför roligt men jag tror att projektet hade fortskridit mycket snabbare 
och enklare på detta sätt vilket kanske har sin förklaring i att jag lagt två tredjedelar 
av tiden på att leta bokförlag och röstskådespelare för ljudberättelsen. 
 

I framtiden 
 
Jag valde att arbeta med detta projekt just för att jag fick blodad tand i en kurs jag 
läste tidigare vid BTH då vi gjorde samma sak fast i mycket mindre skala. Då var det 
att leta igenom det lokala bibliotekets barnboksavdelning efter en passande bok och 
sedan spendera de närmaste 4-5 dagarna till att dramatisera den i form av en ljud-
berättelse. Röstskådespelarinsatserna fick man själv ta hand om eller om man hade 
tur någon talangfull god vän. Jag tyckte detta var oerhört kul och givande och det gav 
mersmak.  
 
När jag skulle komma fram med en idé inför projektet så fanns detta hela tiden i mitt 
bakhuvud tills jag verkligen bestämde mig för det. Men denna gång så skulle det vara 
så likt en riktig arbetssituation som bara möjligt. Min tanke var att jag ville samtidigt 
känna av om detta var något för mig och om jag skulle kunna tänka mig att eventuellt 
arbeta med liknande saker i framtiden. Jag visste att projektet troligtvis skulle bli tufft 
och krävande men det var inget jag tänkte låta hindra mig. Att göra det som ett skol-
arbete gav också en trygghet som inte hade funnits där om detta istället hade varit ett 
kommersiellt arbete. Jag har haft möjlighet att analysera, ifrågasätta, diskutera och 
forska istället för att blint slänga mig in i något jag varit väldigt oerfaren utav. Jag har 
helt enkelt haft råd att misslyckats vilket har känts mycket tacksamt och betryggande. 
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Kapitel 5 
Slutord 
 
Genom detta projekt har jag fått större inblick och förståelse för vilket arbete som 
krävs och ligger bakom en komplett ljudberättelseproduktion och fått en ordentlig 
uppfattning hur de olika delarna i en sådan här produktion fungerar. Jag har blivit en 
erfarenhet rikare, erhållit en massa ny kunskap och fått möjligheten att pröva på 
något som jag har velat genomföra under en längre tid. Jag tänker definitivt ge mig 
på liknande projekt i framtiden men då kommer jag ha med mig all denna kunskap 
och på så sätt vara väl förebered inför den produktionen. 
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Bilaga 
Projektplan 
 
Målet är att producera en ljudberättelse utifrån ett färdigt manus. Produktionen skall 
hålla en sådan professionell klass att det inte kommer gå att skilja den från en skarp 
produktion. Att sedan kunna få till en skarp produktion av det är något jag även 
hoppas på vare sig det är i tryck cd-form eller om det sänds på radio/webradio. Siktar 
på en uppskattad längd på ca 30 minuter beroende på vad för berättelse jag kommer 
att bearbeta. 
 
Manuset kommer jag att bearbeta så att det bättre kommer att passa in i ljudform. 
Målgruppen är tänkt vara människor i någonstans i åldrarna 5-12. Anledningen till att 
jag valt just denna ålder är att det ger mig aningen friare tyglar att arbeta med samt 
att jag tycker att de historier som är skrivna för yngre oftast är mer underhållande och 
tilltalar mig på ett helt annat sätt. 
 
Anledningen till att jag valt att göra detta projekt är att jag fick så kallad blodad tand 
när vi tidigare gjorde liknande projekt i de kurserna som hölls av Ola Hallqvist. Jag 
var tidigare ganska besluten om att utveckla ett musikprogram i max/msp men efter 
att ha diskuterat det hela med Daniel Nilsson och Patrik Vören så kom vi fram till att 
en ljudberättelseproduktion troligtvis skulle vara desto mer givande. Dels för att jag 
redan spenderat stora delar av min tematiska fördjupning att fördjupa mig inom 
max/msp samt att jag troligtvis skulle kunna bygga detta musikprogram på min fritid 
eftersom det inte inkluderar några utomstående personer förutom någon att ge mig 
en eventuell viss handledning. En ljudberättelse skulle även kunna öppna lite fler 
dörrar på en eventuell arbetsmarknad än vad musikprogrammet troligtvis skulle ha 
gjort. 
 
Den första 5-veckorsperioden hade jag har tänkt mig är att jag ska försöka få tag på 
en berättelse att bearbeta samtidigt som jag fördjupar mig i dramarturgi och kollar 
upp vart man kan få tag på eventuella röstskådisar. Om allt går allt som planerat har 
jag en berättelse att bearbeta samt vet vart jag hittar skådisar och förhoppningsvis 
kommit en bra bit på själva bearbetningen av historien och börjat skissa på passade 
musik och samplingar i slutet av denna period. 
 
Nästa 5-veckorsperiod hade jag tänkt att bearbetningen av manuset blir färdigt och 
att jag får feedback på den från t.ex. Ola Hallqvist, Kjell Grede, Patrik Vören etc. Har 
även tänkt mig att castingen skall äga rum någon gång i början av denna period om 
den nu inte redan kommit in i den tidigare perioden. Själva produktionen kommer 
även att starta på allvar här. 
 
Följande 5-veckorsperiod kommer det vara ungefär samma sak, inspelning av dialog, 
musik, ljudeffekter, mixning och regelbunden feedback på arbetet samt att jag slutför 
projektet och knyter ihop säcken.  
 
Sista 5-veckorsperioden är till för själva slutreflektionen för kandidatarbetet. 
Förhoppningsvis får jag ihop en bra slutreflektion som skildrar hur mitt arbete har 
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fortskridit under dessa veckor och alla problem jag stött på, hur/om jag har löst dem 
samt mina tankar och kommentarer i allmänhet etc. 
 
En viss budget kan vara nödvändig för att ta in professionella röstskådespelarna. 
Kostnader och budget kommer att tas upp med förlaget när jag fått visat intresse från 
dem. Kommer kanske även at höra med BTH om eventuella pengar till röstskådisar 
beroende på vad jag får för besked från förlaget. 
 
Jag kommer att vara i behov av kontinuerlig feedback under hela arbetets gång. 
Förhoppningsvis kommer jag att kunna ta hjälp från Ola Hallqvist, Kjell Grede och 
Patrik Vören. Ola Hallqvist som professionellt jobbar med ljudberättelser, Kjell Grede 
vars kurs jag fick ta del av och erbjöd att han skulle kunna ge feedback på material i 
viss mån han hade tid samt från Patrik Vören som är min handledare i detta projekt. 
 
En överhängande risk med detta projekt är att jag jobbar på egen hand och inte har 
någon att pusha mig i motgångar. Att jag inte hittar något förlag som visar intresse är 
också en utav riskerna men då får jag helt enkelt justera projektet en aning och utgå 
från helt nya förutsättningar. Med röstskådespelarna kan det också bli lite klurigt med 
att passa in tider då och liknande men förhoppningsvis blir det inte allt för svårt att få 
det att klaffa. 


