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Onomatopoesi i skönlitteratur 
- gemensamma tolkningar av ljudhärmande ord 

Abstrakt 

Tidigare och aktuell forskning visar på att onomatopoesi förekommer i 

skönlitteratur men studierna saknar värdefull information inom ämnet. Mer 

utförliga undersökningar går att spåra till ämnet inom språkvetenskap. 

Syftet med denna studie är att belysa hur onomatopoesi gestaltas i 

skönlitterära produktioner och om personer delar en gemensam tolkning av 

ljudhärmande ord som kan förekomma i dessa produktioner. Studien 

genomfördes med ett kvalitativt forskningsperspektiv samt med en 

fenomenologisk utgångspunkt. Ett frågeformulär utformades där 36 

individer deltog. Ett antal ljud presenterades för deltagarna som de sedan 

skulle texta. De ljud som visade på gemensamma tolkningar presenterades i 

texter. Dessa ljud var BONK och SPLOOSH. Slutligen skapades en 

gestaltning som knyter samman den tidigare och den aktuella forskningen 

med svaren från frågeformuläret. Detta resulterade i en interaktiv bok som 

med hjälp av digitala verktyg skapar en originell produkt.  

Abstact 

Previous and recent studies shows that onomatopoeia is presented in fiction 

stories but the studies lack valid information within the subject. More 

detailed research can be found within language studies. The purpose of this 

study is to enlighten onomatopoeia, how it is presented in fiction 

productions and if people share a mutual vision of sounds imitating words 

that might be used in these productions. The study was conducted with a 

qualitative method and with a phenomenological perspective. 36 individuals 

participated in a questionnaire that was conducted. A number of sounds was 

presented to the participants who then had to type the sound in text. BONK 

and SPLOOSH showed a mutual vision and the result was presented as 

tables. A product was created to unite the previous and recent studies with 

the result from the questionnaire. This resulted in an interactive book that 

with help of digital tool create an ordiginal product. 

 

Nyckelord: onomatopoeia, audio, sound, fiction, mutual interpretation 
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Inledning 

 
Detta kandidatarbete kommer beröra onomatopoesin utifrån ett skönlitterärt perspektiv. Med 

detta menas att ljudhärmande ord ska undersökas och analyseras med inriktning på 

skönlitteratur, hur dessa ord gestaltas och appliceras i sådana produktioner. Att begränsa 

onomatopoesi i skönlitteratur och avgränsa informationen om onomatopoesi i språkvetenskap 

kommer i samband med programmet Digital Ljudproduktion som jag studerar vid Blekinge 

Tekniska Högskola. Fokus kommer alltså inte ligga på språkvetenskap då detta inte igår i 

digital ljudproduktion. För att förstå och kunna applicera onomatopoesi i produktioner 

kommer exempel utifrån ett mer språkligt perspektiv förekomma men fokus ligger främst i 

skönlitteratur.  

Förutom ett frågeformulär som bland annat ska ge svar på frågeställningarna samt en 

kortare undersökning av användningen av onomatopoesi i skönlitteratur utformas även en 

gestaltning som ska väva samman frågeformuläret med den skönlitterära undersökningen. 

Gestaltningen är en mediaproduktion vars innehåll speglar de resultat som frågeformuläret 

genererat samt den tidigare och aktuella forskning som går att läsa senare i kandidatarbetet. 

Frågeformuläret har i syfte att finna gemensamma tolkningar av ljudhärmande ord för att visa 

hur ljud kan gestaltats i medieproduktioner. Den tidigare och aktuella forskningen ska ge stöd 

för frågeformuläret samt gestaltningen. Dessa tre ska knytas samman senare i textdelen av 

kandidatarbetet samt i gestaltningen.  

 

1. Definitioner 

 

Onomatopoesi betyder enligt Nationalencyklopedin (2016) ”ljudhärmande ord”. Exempel på 

detta kan vara baff, vom, yoosh (Magnus, 2001). 

 

Svenska akademiens ordbok (2016) förklarar skönlitteratur som ”litteratur som fyller (anses 

fylla) vissa estetiska krav o. (främst) är avsedd som konstnärligt uttryck l. som underhållning, 

vitter litteratur, vitterhet; stundom äv. allmännare: underhållningslitteratur (med fingerade 

personer o. händelser) i bokform; jfr bel- letristik”. 
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1.1 Begränsningar 

 

Detta kandidatarbete inriktas i första hand till onomatopoesi i skönlitteratur. För att kunna ta 

del av och använda sig av information gällande onomatopoesi krävs en grundlig förståelse av 

begreppet och dess användningsområde. Med detta menas alltså att grunden kommer ligga i 

onomatopoesi men fördjupningen sker i skönlitteratur – hur onomatopoesi används och tolkas 

i skönlitteratur. 

Dessutom genomförs en begränsning gällande urvalet av skönlitteratur där onomatopoesi 

förekommer. Detta kandidatarbete kommer beröra serietidningar, manga och barnböcker i 

urvalet av skönlitteratur. Denna begränsning görs då ämnet skönlitteratur innefattar en allt för 

stod mängd information som kräver mer tid att utforska. Just serietidningar, manga och 

barnböcker ingår i urvalet på grund av personliga erfarenheter samt tillgängligheten till 

tidigare forskning om ämnet. Denna tillgänglighet visade sig efter en kort efterforskning. 

 

Bakgrund 

 

För att hitta en frågeställning och ett ämne att fördjupa sig i behövde jag granska tidigare 

projekt gjorda på Blekinge Tekniska Högskola där studierna har varit specificerade för digital 

ljudproduktion. En viktig del i denna granskning var att se på de tidigare projekten så att de 

gick att utveckla eller förnya på något vis. Att uttrycka ljud i ord är något som fascinerar mig 

personligen och något som jag vill forska mer om.  

I kursen ”fördjupning i ljudberättande” arbetade jag med hur ljud uppfattas, hur det tolkas 

och uttrycks i ord. Jag utformade ett test där deltagarna fick se en bild med två alternativ – 

sant eller falskt. Ett ljud spelades upp och deltagarna skulle därefter bekräfta om ljudet kom 

från objektet på bilden eller inte. På så sätt manipulerade jag deltagarnas uppfattning av ljud 

genom att visa en bild som inte stämde överens med ljudet eller vise versa. Att ta resultatet 

från den tidigare kursen och applicera den på en mediaproduktion utfördes aldrig och blev 

därför en del som kan arbetas vidare på. Fokus i den avslutade kursen låg på individers 

enskilda uppfattning av ljud vilket jag tar med mig in i detta arbete. Efter en kort research 

fann jag ett begrepp som sammanfattade vad jag ville göra till detta kandidatarbete – 

onomatopoesi. 
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Frågeställningar och syfte 

 

• Hur gestaltas ljud med ord i skönlitteratur? 

• Kan onomatopoetiska ord uttryckas på en gemensam nivå? 

 

Att tolka och uttrycka ljud i ord sker överallt. Alla har troligtvis någon gång hamnat i 

situationer där vi varit tvungna att förklara ett ljud med hjälp av ord. Att uttrycka ord sker 

även ofta i media, i till exempel serietidningar. Vetskapen om hur skaparna av dessa 

serietidningar använder sig av	onomatopoesi är därför väldigt intressant om man vill förstå 

hur fenomenet används i olika mediaproduktioner. Det främsta syftet med denna text är att 

belysa hur onomatopoesi gestaltas i skönlitterära produktioner då bristande forskning finns 

inom ämnet. Diva och Google Scholar har använts för att söka relevant information. Mest 

önskat för detta kandidatarbete är information som är klassat som peer-review, godkänt som 

kandidatarbete eller liknande. Just dessa typer av källor saknar värdefull information om 

onomatopoesi i skönlitteratur och därför läggs argumentet om bristande forskning inom ämnet 

fram. 

Senare i detta kandidatarbete presenteras en undersökning om användandet av 

onomatopoesi i skönlitteratur samt ett frågeformulär där deltagarna skulle förmedla sin 

personliga tolkning av ljudhärmande ord. Syftet med detta är att visa på vilka ord som kan 

tänkas bli valda i produktionen av skönlitterära gestaltningar där ljud måste förklaras i text. 

 

Tidigare och aktuell forskning 

 

2. Ordets betydelse 

Ord kan ha olika betydelser beroende på vilket kontext det sätts i. Detta gäller även för 

onomatopoetiska ord/uttryck. Magnus (2001) har i sin text What’s in a Word? utfört en 

undersökning om hur ett ord kan ha olika betydelser bundet till kontexten. I slutet av sin text 

presenterar hon en lista på ett antal ord hon valt att arbeta med. 
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Exempel bamp  

*a sound that comes from hitting something 

* landscaping tool 

* to hit something  

Dessa ord som Magnus (2001) presenterar utgår inte endast från det engelska språket. Hon 

ger exempel på tolkningar av ordet baff utifrån engelska och ryska.  

* the sound made by a punch (English) 

* explosion (Russian) 

2.1 Skillnader i språk 

 

För att förklara hur onomatopoetiska ord/uttryck skiljer sig i olika språk presenteras ett 

interaktivt läromedel på ELSs hemsida (ESL, 2016). Där gestaltas djur visuellt med ett antal 

flaggor bredvid bilden. Flaggorna representerar respektive språk med en text som i skriftlig 

form förklarar hur ljudet uttalas. Hur ordet utläses presenteras också i form av ljudfiler.  

 

Exempel hund 

 

I Indonesien, skäller hunden "guk guk", på Katalanska låter den "bup bup", medan en 

hund i Albanien säger "ham ham". En japansk hund i sin tur, skäller "wanwan", medan 

den engelska motsvarigheten skäller "bow-wow" eller "woof" (ESL, 2016). 

 

Exempel gris 

 

Grisar har också olika läten beroende på var i världen du befinner dig. En mandarin, 

kinesisk gris säger "hu-lu hu-lu" medan grisen längre norröver, i Finland, låter "roh 

roh". I grannlandet Sverige säger grisen "nöff nöff", medan en gris i Wales låter höra 

"soch soch". I den engelska världen säger grisen istället "oink oink" (ESL, 2016). 

 

ESL (2016) skriver på hemsidan om hur denna skillnad har skapats. De påstår att skilda 

människosamhällen beskriver liknande ljud på olika sätt på grund av de olika talljud som 

används i språk. En annan förklararing kan vara slumpen - hur ett ljud först hördes, tolkades 
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och sedan utvecklades med tiden. UR (2011) lägger fram en video på deras hemsida som är 

ännu en tolkning av djurläten på olika språk. I detta fall gäller det en tupp som gal (se bilaga 

1).  

 

2.2 Onomatopoesi i skönlitteratur 

 

Skönlitteratur är en typ av medium vars åtanke är att underhålla läsaren. Detta kan jämfört 

med facklitteratur som inriktas mer på förmedlingen av kunskap och förståelse med 

vetenskapliga, upplysande och resonerande texter (Nationalencyklopedin, 2016). Till 

skönlitteratur räknas en mängd olika underkategorier som bland annat barn- och 

ungdomsböcker, poesi, serietidningar och manga (japanska serietidningar).  

Söderström, Mardenkrans, Kvamsdal och Olsen (Kvamsedal, 2004) berättar i en video för 

ett högskolearbete på Konstfack lärarprogrammet från 2012 ”någonting som vi har missat 

eller som vi har lagt märke till men inte tänkt så mycket mer på är ett visuellt medel i 

serietidningarna som uttrycker ljud i bild – det kallas onomatopoesi”. I detta fall betonas 

mediet serietidningar och de ger även exempel på serietidningar så som Tarzan, Bamse och 

Kalle Anka (Kvamsedal, 2014).  

Själva konceptet för serietidningar går att spåra tillbaka till 1800-talet där Busch var 

framgångsrik med bland annat serierna om Max och Mortiz (föregångarna till Knoll och Tott, 

se bilaga 2) och Hans Huckenbein (Bejerot, 1981). Dock menar Bejerot (1981) att 

serietidningar går att spåra ännu länge bak i tiden. I Bejerots text utnämns Thelie som 

upphovsman till denna teori. Thelie påstår att serietidningar har sin grund i hieroglyfer och 

grottmålningar. Bejerot (1981) skriver vidare om andra historiska händelser som kan ligga till 

grund för serietidningarnas framgång. Han menar att under femte århundrandet före Kristus 

målades Darius upp sina segrar på en bergvägg med både bild och text. Denna bild ska ha 

förställt konungen med en fot på de besegrades huvuden med två krigare på var sida om sig. 

Att porträttera historiska händelser blev senare stort inom kyrkan där bibliska förställningar 

blev berättande bilder och text (Bejerot, 1981). Onomatopoetiska ord och uttryck i 

serietidningar kan förekomma i scener där vissa händelser utspelas. Exempel på detta kan 

vara pistolskott (BANG), radarsignal (BEEP) och maskin (DING) (Taylor, 1956). 

Manga är likt serietidningar på så sätt att de innefattar tecknande bilder och text. Det råder 

olika åsikter om vad manga egentligen ska definieras som då vissa anser att det styrs av en 

specifik tecknarstil medan andra påstår att det är serier strikt skapade i Japan (Smajic, 2010). 



	

	 6	

Eftersom manga vanligtvis skrivs utifrån det japanska språket kan det behövas en översättning 

som inte alltid stämmer överens med det japanska originalet. Smajic (2010) skriver i sin text 

Onomatopoesi översättning av onomatopoetiska uttryck i manga om svårigheterna med att 

översätta onomatopoetiska ord och uttryck från japanska till andra språk som till exempel 

svenska. Han påstår att svenska och engelska har likvärdiga former för att uttrycka ljud i ord. 

Oftast spelar språken på verb där karaktärer i böckerna/serierna utför en viss handling – 

skrattar. Utifrån detta skapas de onomatopoetiska orden – fnissa och garva. Japanskan skiljer 

sig på så sätt att verbet fortfarande används i de onomatopoetiska uttrycken. Smajic (2010) 

väljer att förklara detta lättast genom ett par exempel. 

Niko-niko-to warau     Att le vänligt 

Nusu-kusu-to warau     Att fnittra 

Nikori-to warau     Att flina 

Smajic (2010) menar alltså att adverb används betydligt oftare i japanska texter jämfört med i 

de svenska och engelska. Smajic (2010) skriver vidare i sin text om onomatopoetiska uttryck i 

form av ljudeffekter. Mangan One Piece nämns i syfte att förklara skillnaden mellan 

ljudeffekter som bland annat ゴオオオオオオ (goooooo) och オオオオオオ (oooooo). 

Dessa är visuellt väldigt lika men används i olika sammanhang för att förklara händelser eller 

sätta stämningar. Oooooo används mer då människor ropar, däremot har goooooo i uppgift att 

sätta en stämning. I bok 11 av One Piece används goooooo för att visa på en eventuell hotfull 

situation inom snar framtid. I den svenska versionen av boken ska översättaren valt att 

översätta detta till shiin som kan tolkas som tystnad (se bilaga 3).  

 

Grettve (2004) skriver en analytisk text om Knochenhauers avhandling som behandlar en tysk 

författare, och hans verk, vid namn Hoffmann. Grettve (2004) utgår från Hoffmanns 

barnböcker där onomatopoetiska uttryck används. Exempel på barnböcker från Hoffmann 

som Grettve nämner är Nußknacker und Mausekönig (1816) och Das fremde Kind (1817). 

Hoffmanns böcker och texter ska ha skiljt sig från de moralpedagogiska texter som tidigare 

inriktats till barn under 1800-talet. Hans specifika sätt att skriva på ska ha inspirerat läsarna 

(barn) till äventyr och verklighetsflykt. Att Knochenhauer väljer att namnge sin avhandling 

till Det ”låter” mycket om Hoffmann är väl genomtänkt med tanke på att Hoffmann själv var 

kompositör. Han ska även själv ha utövat musik och kritiskt granskat musik. Det auditiva 
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förhållningssättet i hans texter kunde yttra sig i form av ljud- och rytmmässiga (två- och 

tretakt) stycken där musikaliska termer som crescendo, allegro och decrescendo används i 

Grettves text för att förklara Hoffmanns sätt att skriva. Grettve (2004) presenterar ett exempel 

ur barnboken Nußknacker und Mausekönig där Hoffmann tydligt arbetat med 

onomatopoetiska uttryck och fraser. ”Wispern und flüstern und rascheln” uttrycker Hoffmann 

i texten för att förklara händelser, i detta fall ”viskande och prasslande”.

 

Metod 

 
Som nämnt i inledningen av detta kandidatarbete delas arbetet upp i tre delar: en 

undersökning av användandet av onomatopoesi i skönlitteratur, ett frågeformulär samt en 

gestaltning. I detta kapitel formuleras metod för samtliga delar. Metod för gestaltningen 

presenteras sist i detta kapitel under rubriken Metod gestaltning. 

 

3. Metod undersökning skönlitteratur 

 

I denna del av kandidatarbetet kommer exempel presenteras. Dessa exempel visar på hur 

onomatopoesi används i skönlitteratur. Att använda internet för att finna sådana exempel var 

ett strålande tillvägagångssätt. Ett antal kriterier gällande vilka källor som är väsentliga har 

formulerats för denna undersökning. Bland annat: inte ett krav på källor som var peer-review 

eller godkända kandidatuppsatser. Hemsidorna skulle innehålla exempel på böcker och/eller 

serier där onomatopoesi används. Informationen på sidan skulle kunna härledas till en annan 

källa, i detta fall en bok. Det fanns inga krav på att inte få använda fysiska böcker som källor. 

 

3.1 Metodval frågeformulär 

 

Studien har utgått från ett kvalitativt perspektiv. Med detta menas att resultat från studien är 

mer inriktat på ord jämfört med kvantitativ forskningsmetod där siffor och statistik utnyttjas 

(Bryman, 2012). Studiens syfte har varit att undersöka hur ljud tolkas och om en gemensam 

tolkning finns gällande onomatopoetiska ord, därför är kvalitativ forskningsmetod mest 

lämpad då statistik inte ska utföras. Enskilda åsikter har varit grunden i undersökningen, 

därav ett subjektivt perspektiv – fenomenologiskt forskningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Kvale & Brinkmann (2014) benämner fenomenologiskt forskningssätt som ett fenomen vars 

syfte är att förstå sociala samband utifrån deltagarnas perspektiv och erfarenheter. Resultaten i 

undersökningen ska spegla deltagarnas uppfattning av världen och ska vara beskrivande av 

deltagarnas livsvärld.  

Ett frågeformulär, som skapades via den digitala formulärskapade sidan Google formulär, 

skickades ut till en större mängd individer som själva fick välja om de ville delta eller inte. 

Att använda Google formulär var ett aktivt val då sidan erbjuder både en personlig 

utformning av formulär samt ett program som sammanställer den insamlade data som 

formuläret genererar. 

Deltagarna som valde att svara på frågeformuläret blev uppmanade att lyssna på ett ljud 

och sedan skriva ner hur de uppfattade ljudet (mer om detta under procedur). Data som 

samlades in analyserades och resultatet presenteras i texter för att påvisa universella 

tolkningar i resultat, alltså deltagarnas gemensamma åsikter. Att presentera resultatet i texter 

skulle eventuellt förenkla processen med att jämföra resultat utifrån olika perspektiv, till 

exempel män kontra kvinnor samt åldersskillnader. Intresset i denna studie ligger i den 

universella tolkningen av ljud, därför kommer endast de ljud som hade flest gemensamma 

svar presenteras. För att särskilja gemensamma samt icke gemensamma svar utfärdades en 

gruppering av ord vars stavning liknade varandra, så som Brrrrrrrr, DRRRR och brrr. Denna 

gruppering utgår från personliga uppfattningar och kan därför inte vara fullt korrekta.  

 

3.1.1 Deltagare 

 

Totalt deltog 36 antal personer i undersökningen. Av dessa 36 deltagare var 16 kvinnor, 18 

män, en valde att inte ange sitt kön och en valde alternativet annat. Alternativet annat 

presenteras för deltagarna i syfte att inte utesluta de personer som inte identifierar sig som 

antingen kvinna eller man. Förutom varianterna kvinna, man eller annat fanns även 

alternativet att inte ange sitt kön. Detta är viktigt att ha i en sådan undersökning eftersom 

deltagarna ska ha full makt över sin anonymitet. Anonymitet gällde även ålder. Deltagarna 

blev förfrågade att delge sin ålder. Detta var inte ett krav, därför introducerades alternativet 

om ej vill ange, skriv 0. Alla 36 som deltog i undersökningen valde att delge sin ålder vilket 

var uppskattat. Att jämföra resultaten var en del av syftet i undersökningen och då spelade 

ålder en stor roll.  

Att fråga deltagarna om deras språkkunskaper anspelade på information framtagen i 

tidigare och aktuell forskning. Informationen framtagen gällande språkkunskaper kunde alltså 
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ha en betydande roll i denna undersökning med tanke på vad den tidigare forskningen 

berättar.  

Inga specifika begränsningar gjordes på varken kön eller ålder. Deltagarna förväntades 

enbart ha förståelse i hur man skriver på ett tangentbord och möjlighet att höra ljuden som 

spelades upp.  

 

3.1.2 Material 

 

För att genomföra en undersökning där deltagarna blev ombedda att lyssna på ett ljud krävdes 

ljudfiler. Dessa ljudfiler söktes upp via Blekinge Tekniska Högskolas ljudbibliotek. Dessa 

ljudbibliotek heter Sony Sound effekts, Ljudeffekter – 1,001 sound FX, Game SFX och 

AKAI Soundeffects. Både Sony Sound effekts och Ljudeffekter – 1,001 sound FX är köpta av 

Sonys egna ljudbibliotek och är royalty-free, det vill säga godkända att använda av de som 

köpt produkten. Game SFX ingick vid köp av boken Game Audio Implementation: A 

Practical Guide Using the Unreal Engine och är utformat av Andrew Quinn. AKAI 

Soundeffects är ett gratisbiliotek som Blekinge Tekniska Högskola införskaffat.  

Google formulär användes i undersökningen. Eftersom Google formulär inte kunde 

erbjuda funktionen ”spela upp ljudfiler” skapades YouTube-klipp. Med hjälp av 

gratisprogrammet Video Pad (redigeringsprogram) producerades korta YouTube-klipp 

bestående av ett ljud och en bild (mer om detta under procedur).  

Facebook och E-mail användes för att skicka formuläret till de som ville delta i 

undersökningen. 

 

3.1.3 Procedur 

 

Syftet med ett frågeformulär var att undersöka enskilda individers uppfattning samt om de 

hade en gemensam uppfattning av ljud vilket var en av frågeställningarna i detta arbete - Kan 

onomatopoetiska ord uttryckas på en gemensam nivå? För att få ett rimligt och läsbart resultat 

krävdes en viss begränsning på frågorna. Med detta menas att frågorna skulle vara ställda så 

de kunde bidra till undersökningen. Exempel på detta är uppgifterna gällande ålder, kön och 

språkkunskaper. Uppgifter som yrke, utbildning och relationsstatus utgick alltså på grund av 

frågeformulärets syfte då dessa uppgifter inte skulle tillföra information som ingår i 

undersökningens syfte. 
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Första steget i proceduren kring frågeformuläret var att söka efter ljud som redan fått ett 

ord tilldelat sig. På Blekinge Tekniska Högskola blir studenterna på högskolan givna ett antal 

ljudbibliotek som finns liggande i högskolans datorsystem. Ljuden som valdes ut var: BING, 

BONK, ELECTRONIC BEEP, FEEDBACK BEEP, SPLOOSH, TWANG, Whip, WHIZ, 

WOBBLE, ZIP och zoink.  

I processen kring letandet av ljud gjordes en upptäckt. Vissa ljud hade samma namn trots 

att ljudet var olika. ZIP, BONK och BING bestod av två olika ljudfiler trots de gemensamma 

namnen. Detta ledde till en intern undersökning där dessa ljud med samma namn placerades 

ut på olika platser i frågeformuläret. Syftet med detta var att undersöka om uppfattningen av 

ljuden stämde överens med hur personerna som skapat ljudbiblioteken (Sony och Andrew 

Quinn med mera) har tolkat ljuden och om deltagarna valde att beskriva de olika ljuden med 

samma ord.  

För att få svar på hur deltagarna tolkar vissa ljud skapades YouTube-klipp som användes i 

frågeformuläret. Att använda Youtube-klipp istället för ljudfiler beror på begränsningarna i 

Google formulär som tidigare nämnt. Dessa klipp bestod av enbart en bild och ett ljud. Varje 

enskild bild representerade motsvarande ljud i ordningen i formuläret. Till exempel var ljud 

ett representerat av en bild på en etta. I formuläret presenterades även ett exempel där 

deltagarna fick inblick i vad som förväntas av dem. Exemplet bestod av ett ljud, en bild (i 

form av texten exempel) och ett svar. I detta fall visades svaret SWISH vilket utgick från hur 

skaparna av ljudbiblioteket AKAI Soundeffects valt att benämna just det ljudet. 

En viktig del i det undersökande frågeformuläret var att meddela deltagarna om deras 

rättigheter, skyldigheter och vilka krav som ställdes på deltagarna. Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar dessa grunder i texten forskningsetiska principer. Dessa principer innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 

pekar på de rättigheter som deltagarna har med sitt deltagande och de skyldigheter som 

forskaren har på att delge denna information. Informationskravet, deltagarens fria vilja att 

delta i undersökningen. Samtyckeskravet, om minderåriga väljer att delta ska de ha 

godkännande av vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet, information kring anonymitet. 

Nyttjandekravet, upplysning om användandet av den insamlade data som undersökningen 

framkallar (Vetenskapsrådet, 2002). Förutom dessa rättigheter och skyldigheter blev 

deltagarna även informerande om hur frågeformuläret skulle gå till. Deltagarna blev ombedda 

att godkänna kraven, uppge kön, ålder och kunskaper i språk samt lyssna på ett ljud för att 

sedan skriva hur de låter.  



	

	 11	

När hela frågeformuläret var färdigställt skickades det ut via sociala medier så som 

Facebook. Inlägg på diverse grupper lades upp på hemsidan, bland annat gjordes ett inlägg på 

Blekinge Tekniska Högskolas egna grupp. Dessutom skickades personliga e-mail ut till 

tilltänkta deltagare då de saknade en Facebookprofil, dessa hade alltså inga specifika 

kvalifikationer eller förkunskaper. 

I tre veckor hölls formuläret öppet för de som ville delta. Den 18 april 2016 stängdes 

frågeformuläret.  

 

3.2 Metod gestaltning 

 

För att skapa en gestaltning som knyter samman den tidigare och aktuella forskningen med 

det resultat från frågeformuläret behövs diverse metoder samt material. Mer om resultatet av 

gestaltningen finns under rubrik Resultat gestaltning. En interaktiv bok skapades med hjälp av 

de ljud som deltagarna i frågeformuläret fick tolka. Dessa ljud analyserades och tolkades av 

mig personligen som en situation eller en händelse som sedan sattes samman till en fiktiv 

historia. Exempel på detta är ljudet ZIP som tolkades som ett antal händelser. Klämma på en 

gummianka, ramla på bananskal och dra upp en dragkedja var några av tolkningarna. Den 

slutgiltiga tolkningen blev att någon halkar på olja vilket går att se i gestaltningen som en av 

de 16 bilder (se bilaga 4). 

Material för gestaltningen var Aurasma (mobilapplikation), Pro Tools 

(ljudredigeringsprogram), Paint tool SAI (bildredigeringsprogram) samt inspelningsstudio på 

Blekinge Tekniska Högskola. Mikrofonen som användes vid inspelning var en Røde  NT1-A.  
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Resultat 

 
4. Resultat undersökning skönlitteratur 

 
Mathiasson (u.å.) ger ett antal exemplet på barnböcker där onomatopoetiska ord och uttryck 

används. Bang! är ett sådant exempel från boken Räven kommer av Caroline Jayre Church (se 

bilaga 5). Mathiasson ger ytterligare exempel på barnböcker. Här nedan presenteras en lista 

på sådana böcker. 

 

Bufflan och Spegelflickan, Brunner 

Hjälphunden, Bodström 

Plupp och björnungarna, Borg 

Min fräcka mun, Aakesson & Eriksson 

Bamse brunbjörn, Borg 

Räven kommer 

”Bonk! Boff!” – Moln som knuffas 

”ZZZZ….ZZZZZ” – Hund som snarkar 

”Uuhum” – Mätta och trötta björnar 

”Ahhh” – Njuter av en klubba 

”Boom!” – Björn ramla och slår i sig 

”Bang!” – Gås sparkar räven 

 
På hemsidan Seriewikin (2015) presenteras en lista med exempel på onomatopoetiska ord i 

ett antal serietidningar. 

 

Bamf – Nightcrawler teleporterar 

Doip – Öga poppar ut (Don Martin) 

Ga-shpluct – Bonde trampar i kodynga (Don Martin) 

Snakt – Wolverine drar in sina klor 

Snikt – Wolverine fäller ut sina klor 

Thwip – Spider-Man skjuter iväg sitt nät 

 

Smajic (2010) nämnde Mästerdetektiven Conan som ett förslag på manga där 

onomatopoesi förekommer. Från bok nummer sju (svensk översättning) i serien om 

mästerdetektiven Conan kommer exemplet PSHATT för att visa på händelsen av en 

fotokamera som tar en bild. Från egen undersökning kommer även exempel från böckerna 

Manga Mania som finns i ett flertal upplagor.  
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Manga Mania del 1 

Negima! ”ATJO!!” – Nysning 

Chobits ”PLOPP” – Startar radioapparat 

School Rumble ”FLAX” – fågel flyger 

Power!! ”KRACK” - slag 

 
4.1 Gemensamma tolkningar av ljud (frågeformulär) 

 

Svaren som presenteras i texter här nedan utgår från data som samlades in under de tre veckor 

som det undersökande frågeformuläret hölls öppet. Utifrån noga granskning skapades 

grupperingar av ord som hade likvärdig stavning. Texterna täcker de kriterier som sattes innan 

frågeformuläret skickades ut. Med detta menas att texterna tar endast upp resultat av de 

gemensamma tolkningarna av specifika ord. Tanken med detta är alltså att presentera hur ljud 

tolkas (på en gemensam nivå) vilket var en av frågeställningarna till detta arbete.  

Text ett presenterar resultatet av könsfördelningen av deltagarna i studien. Texten visar 

svaren från fråga två i frågeformuläret, det vill säga att deltagarna skulle lyssna på ett ljud 

som AKAI soundeffekts valt att döpa till BONK.  

Text två visar även på könsfördelningen av deltagarna i studien. Resultatet som presenteras 

i denna text visar svaren från fråga fem i frågeformuläret. Fråga fem bestå av ett ljud som 

AKAI soundeffekts valt att namnge SPLOOSH.   

 

Text ett BONK 

 

Av 36 deltagare valde 16 personer att skriva antingen Klick, KLICK, Tick, Click, Plick, Bick 

eller pick som svar på fråga två (BONK). Dessa 16 personer utgör 44.44% av det totala 

antalet deltagare. Sex av de 16 som valde att delta i undersökningen var kvinnor och tio var 

män. De som valde att inte ange sitt kön eller valde alternativet annat hade inga likvärdiga 

svar.  

Dessutom presenteras svaren kling, fling och Pling för att visa på att det fanns andra 

likvärdiga svar för samma fråga. Det totala antalet för dessa svarsalternativ var tre av 36 

vilket utgör 8.3%. Av dessa tre deltagare var samtliga kvinnor.  
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Text två SPLOOSH 

 

Splash, splash, SPLASH, SPLÄSCH och SLASCH valde totalt 13 deltagare att namnge ljudet 

på fråga fem (SPLOOSH). Detta är alltså 36.1% av det totala antalet deltagande. Av dessa 

36.1% (13 deltagare) var nio personer kvinnor och tre var män. En av dessa 13 deltagare har 

valt att inte ange sitt kön. Det antal som angav annat som svar till kön hade inga likvärdiga 

svar. 

Likt text ett presenteras andra likvärdiga svar som fanns för samma ljud (SPLOOSH). 

Totalt valde två deltagare att tolka ljudet som plask, samtliga var kvinnor (5.5%).  

 

4.1.1 Gemensamma faktorer 

 

Som tidigare nämnt utfördes även jämförelse av kön kontra ålder samt språkkunskaper. I detta 

avsnitt redogörs resultatet av denna jämförelse. I text ett granskades resultaten från ljudet 

BONK utifrån gemensamma faktorer (kön).  

De sex kvinnor vars svar blev placerade i text ett saknade tydliga likheter gällande ålder. 

De som svarade Klick, KLICK, Tick, Click, Plick, Bick eller pick var mellan 19 och 57 år 

gamla. Majoriteten av dessa var 29 eller yngre. Endast en deltagare av den äldre 

åldersgruppen (57 år) tillhörde den tidigare nämnda gruppen som svarade likvärdigt. Fem av 

sex (83.3%) av kvinnorna hade svarat ”ja” på frågan om de talade något annat språk än 

svenska. Dessa språk innefattade engelska, finska och spanska.  

Resultatet av åldersskillnaderna gällande männen (text ett) visade liknande brist på likheter 

som för kvinnorna. Yngsta deltagaren var 23 år och den äldsta var 53 år. Majoriteten av 

deltagarna var runt 20-30 år (70.0%). Inga specifika avvikelser i ålder går att upptäcka 

gällande övriga 30 % (tre deltagare). Åldern på dessa tre deltagare var 36, 45 och 53 år. Nio 

av tio deltagare svarade ”ja” på frågan om de talade något annat språk än svenska. Detta utgör 

90.0% av resultatet. Engelska, Åländska och Tyska valdes som annat språk. 

Ingen av de som valde vill ej ange eller annat som kön blev placerade i text ett för de 

saknade gemensamma svar.  

 

Text två utgick från ljudet SPLOOSH. De nio kvinnor som svarade alternativen Splash, 

splash, SPLASH, SPLÄSCH eller SLASCH var mellan åldrarna 20 och 51 år. Större delen av 

kvinnorna, sju av nio (77.7%), var mellan åldrarna 20-25 år. De övriga 22.3% (två av nio) var 
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48 respektive 51 år. Sju av nio kvinnor (77,7%) svarade ”ja” gällande andra språkkunskaper. 

Dessa språk var engelska, fiska och franska.  

Av männen var åldrarna allt från 25-61 år. Endast tre deltagare blev placerade i text två 

(25, 28 och 61 år). Samtliga deltagare svarade att de hade kunskaper i annat språk, engelska. 

En deltagare valde att inte ange sitt kön. Denne var 14 år och hade kunskaper i engelska. 

 

Som nämnt under rubriken Metod skapades en intern undersökning där två olika ljud med 

samma namn ställdes på varsin sida (BING – fråga ett och 12, BONK – fråga två och 13, ZIP 

– fråga tio och 14) av frågeformuläret för att se om deltagarna uppfattade detta. Ingen av 36 

deltagare (0%) svarade BING på varken fråga ett eller 12. Samma resultat gällde fråga två och 

13 (BONK) samt fråga tio och 14 (ZIP).  

  

4.1.2 Bortfall och felkällor 

 

Vid granskning av resultat påträffades felaktig data i form av dubbletter. Detta ledde till att 

två inlämnade svar raderades. Totalt undersöktes alltså 36 inlämnade svar jämfört med de 38 

som inledningsvis fanns.  

Eftersom deltagarna hade full kontroll över sin anonymitet fick de alltid valet att inte svara 

på frågorna som ställdes i frågeformuläret, därav saknas en del data som kan felaktigt återge 

giltig fakta. Att använda Google formulär medför eventuella risker så som dubbletter och 

förlorat resultat. Dessutom kan frågorna feltolkats och därför framfört felaktiga resultat. 

BONK och SPLOOSH är de två ljud som tas upp i resultatet trots att deltagarna fick tolka 14 

ljud i frågeformuläret. Detta gjordes för att visa på de ljud där deltagarna faktiskt hade 

gemensamma tolkningar. För detta kandidatarbete betyder det att 12 av 14 ljud inte visade på 

likvärdiga förståelser och tolkningar.  

Resultat gällande ljudet WOBBLE visade på gemensamma faktorer så som liknande 

yttryck av ordet, det vill säga att resultaten var likvärdiga till sättet men inte till stavning. 

Exempel på detta är wowOWOWAWawawo, Wowaowoaowoa, Wuwuwuwawawawu och 

Wawawawawa. Trots att 12 av 18 män (66.66% av männen) och sju av 16 kvinnor (47.75% 

av kvinnorna, totalt män och kvinnor 52.7% av 36 deltagare) visade på gemensamma element 

valdes detta att inte presenteras i text för att de ändå skiljde så pass mycket jämfört med 

BONK och SPLOOSH (text ett och text två). 

 

 



	

	 16	

4.2 Resultat gestaltning 

 

Som tidigare nämnt var det i syfte att gestaltningen skulle knyta samman tidigare och aktuell 

forskningen med svar från frågeformuläret. Detta resulterade i en interaktiv bok. Med hjälp av 

en mobilapplikation, Aurasma, är det möjligt att få bilderna att spelas upp som ljudsekvenser. 

Genom att föra kameran på sin mobil över en av bilderna i boken kan mobilapplikationen 

registrera bilden och spela upp den specifika ljudsekvensen som passar till just den bilden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3A7t7GZA1Cs 

Gestaltning 5/9 2016 

 

Förutom bilder i boken (se bilder nedan) presenterad även fem utvalda svar från 

frågeformuläret som kan visa på hur gemensamma kontra olika tolkningar kan vara på 

onomatopoetiska ord. Dessa svar är personligt utvalda och behöver därför inte vara korrekt 

beskrivande av det resultat som kom in gällande frågeformuläret.  
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Diskussion 

 
I detta kapitel är det meningen att tidigare text ska diskuteras, jämföras och redovisas. Den 

tidigare och aktuella forskningen ska ställas mot eller med de resultat som generades från 

frågeformuläret samt den skönlitterära undersökningen. Dessutom formuleras en större 

diskussion av resultatet kring frågeformuläret. En diskussion om gestaltningen framförs i 

slutet av detta kapitel under rubriken Diskussion gestaltning.  

 

5.1 Diskussion undersökning skönlitteratur. 

 

Onomatopoetiska ord tycks vara lämpliga i serietidningsvärlden. Detta kan bero på de visuella 

begränsningarna. Enligt den undersökningen som gjordes för att ge exempel på hur 

onomatopoesi används i skönlitteratur förekommer ljudhärmande oftast i kontrast med en 

visuell bild. Högst troligt är det att onomatopoetiska ord och uttryck används för att förstärka 

bildernas innebörd och förmedling av känslor som annars inte visar sig lika tydligt i enbart 

bilder. Personliga erfarenheter av skönlitterära böcker där enbart text används har inte visat 

några tydliga tecken på onomatopoesi för att förklara händelse eller liknande. 

 Att ljudhärmande ord har funnits länge inom skönlitteratur råder det inga tvivel om när 

man läser texter från Grettve (2004) och Bejerot (1981). Så att säga att onomatopoesi är ett 

nytt begrepp håller inte. Att det däremot inte utförts fler undersökningar och forskning inom 

ämnet är oförståeligt. Intressanta ståndpunkter för forskning är användandet av onomatopoesi 

i skönlitteratur, vem/vilka bestämmer dessa ord och hur tolkas dessa ord.  

 

5.2 Översikt av frågeformulär 

 

Att de svar som generades blev både likvärdiga och olika kan ESL (2016) förklara som de 

olika talljud som används i språk. Om detta innefattar skilda språk eller olikheter i språket 

(svenska eller andra språk) nämns inte i texten från ESL (2016) hemsida. Resultaten visar på 

att en del tolkningar av ljuden går att fastställa som relativt gemensamma. Där likheterna var 

som tydligast (BONK och SPLOOSH, se text ett och text två) var variationen på 

språkkunskaper stor. Exempel SPLOOSH visade på kunskaper i engelska, finska och franska. 

Önskat resultat hade visat ett tydligt samband så som enbart ett språk, exempelvis engelska. 

När variationen blir så pass framstående med tre olika språk går det inte att fastställa en 
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koppling mellan gemensamma tolkningar och språkkunskaper. Tre av tio deltagare (samtliga 

var kvinnor) gällande exemplet SPLOOSH hade svarat att de inte hade kunskaper i andra 

språk än svenska. ESL (2016) förklarade också denna skildring i tolkning av ljud som ett icke 

logisk fenomen – slumpen.  

UR (2011) visade i sin video på skillnader i språk i form av uttal och val av ord för att 

förklara djurläten. Att utesluta kulturella skillnader är därför inte möjligt men samtidigt inte 

en relevant faktor då arbetet har fokuserats mer på onomatopoesi i skönlitteratur och inte i 

språk och kultur. 

 

5.2.1 Diskussion av resultat från frågeformulär 

 

Utifrån de svar som lämnades in från deltagarna (36st) visade svaren ändå på en viss 

gemensam förståelse av ljud. De resultat som valdes att presenteras under rubriken Resultat 

var de som stod för den mest gemensamma tolkningen av ett specifikt ljud. Huruvida dessa 

två ljud (BONK och SPLOOSH) bildar en total gemensam uppfattning eller ej går inte att 

fastställa. Dessa två ljud skiljde sig från de andra 12 ljud som presenterades i frågeformuläret 

som inte visade lika starkt på gemensamma tolkningar. Oftast förekom likvärdiga ord hos 

kvinnorna men inte hos männen och vise versa med undantag från de som svarade annat eller 

vill ej ange som kön. Endast BONK och SPLOOSH hade gemensamma tolkningar hos både 

män, kvinnor och annat. Denna tolkning var som tydligast på dessa två ljud och valdes därför 

att presenteras i texter. Att säga att män och kvinnor tolkar ljud på olika eller gemensamma 

sätt går ej att bevisa på enbart denna undersökning. De ljud som hade en gemensam tolkning 

står för en bråkdel av alla de ljud som deltagarna fick lyssna på. Det går inte heller att säga det 

inte finns gemensamma tolkningar då frågeformuläret i sig kan ha missuppfattats eller tolkats 

fel. Många faktorer kan ha bidragit till missvisande data och kan därför inte visa på en korrekt 

sanning.  

Om vi å andra sidan väljer att se resultatet av frågeformuläret från en annan synvinkel där 

resultatet som kommit in är 100% korrekt (utan missförstånd eller andra felaktigheter) visade 

inte åldern någon markant tydlighet. De flesta som deltog var under 30 år. Den åldern 

representerade därför också en större del av de som svarat likvärdigt på ljuden BONK och 

SPLOOSH. Intressant var dock att alla åldrar representerades i båda ljuden. För att få ett mer 

önskvärt och ett mer jämförelsebart resultat hade fler svar varit uppskattat där åldern varierat 

mer.  
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En spännande del i undersökningen var att se hur tolkningarna av ljuden ställde sig 

gentemot hur Sony och Andrew Quinn valt att namnge ljuden. Ingen av deltagarna hade 

skrivit BONK eller SPLOOSH så som Sony och Andrew Quinn hade gjort i sina 

ljudbibliotek. Detta leder till frågan om Sony och/eller Andrew Quinn valde rätt benämning 

på ordet från första början. Med all ovisshet kring deras val och undersökningar kring detta 

går frågan om vad som är rätt eller fel inte att besvara. Istället kan vi enbart se på vad 

resultaten från denna undersökning visar.  

Eftersom ingen valde att benämna ljuden med de ord som Sony och Andrew Quinn valt att 

benämna ljuden, varken BONK, SPLOOSH eller ZIP, besvarades den interna undersökningen 

som utfördes. Deltagarna kunde inte avgöra att BING (fråga ett) och BING (fråga 12) utgick 

från samma namn även om ljudet inte var det samma. Det samma gällde BONK och ZIP. En 

av anledningarna till denna avsaknad av likvärdiga tolkningar mellan BING och BING kan 

bero på ljudets karaktär. Exemplet BING visade på gemensamma tolkningar bland deltagarna 

men inte gentemot ljudbiblioteket. En konsekvens till detta är att ljudläggare som använder 

sig av ljudbiblioteken inte hittar just det specifika ljudet som denna söker efter. Samtidigt 

visar resultaten från frågeformuläret på en stor variation i tolkningar och att benämna ett ljud 

utifrån en gemensam tolkning tycks vara svårt.   

 

5.3 Diskussion gestaltning 

 

Magnus (2001) nämnde i sin text om ljudens olika betydelser beroende på vilket kontext det 

sätts i. Detta är precis det som testas i gestaltningen – hur appliceras ljudhärmande ord i en 

interaktiv bok? Magnus (2001) menar att exemplet bamp inte alltid står för samma typ av 

händelse eller situation utan ändras beroende på sammanhanget. Det samma gäller 

gestaltningen. Beroende på vilket typ av gestaltning som produceras kan ordets tolkning och 

betydelse ändras. Om bilden som visas i gestaltningen (boken) ändats eller varit annorlunda 

än vad den visar idag hade innebörden av det onomatopoetiska ordet också ändrats.   

En intressant del i processen kring gestaltningen var att utgå från de ljud som deltagarna i 

frågeformuläret fick tolka. Utifrån dessa ljud skapades alltså en fiktiv historia som skulle 

innefatta dessa onomatopoetiska ord och uttryck. Att själv tolka och spekulera i situationer då 

dessa ljud kunde inträffa var mycket givande och spännande. Vid det tillfället blev det tydligt 

att även jag som forskare hade möjlighet att tolka ljuden efter mina egna erfarenheter, likt 

deltagarna i sina svar.  
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En mycket spännande del av gestaltningen var att se övergången från det analoga (boken) 

till det digitala (mobiltelefon och mobilapplikation). Själva konceptet att scanna in en bild 

med en mobilkamera och låta mobiltelefonen spela upp ett ljud som en ljudbok känns relativt 

nytt. Efter positiva reaktioner på gestaltningen är detta helt klart en idé att jobba vidare på och 

utveckla.  
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5. Exempel Räven kommer, Church 

”Bang!” – Gås sparkar räv 

 


