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Sammanfattning 

Om ljuddesign för scenkonsten skall fortsätta utvecklas och de ljuddesigners som verkar i Sverige 

ska få samma legitima status som resterande yrkesepitet i branschen, bör vi lyfta frågan: Vad är 

ljuddesign och varför är den viktig? Denna studie har för avsikt att belysa det värde som ljuddesign 

inbringar inom scenkonsten. 

Denna rapport behandlar Examensarbetet: Vad händer med ljuddesign? En empirisk studie i hur 

ljuddesign kan användas som ett bra verktyg för att förstärka och fördjupa en skådespelares 

gestaltningsprocess. Studien innefattar även skapandet av sex ljudande verk som varit utgångspunkt 

för studien och jag har med dessa sökt svar på hur de påverkat skådespelare och en provpubliks 

tolkning och känslomässiga reaktioner vid uppförandet av en och samma text. Kan ljudet ändra 

textens innebörd?  

Resultatet av studien visar hur ljudet förstärker inlevelsen hos både skådespelare och publik, samt 

hur vi  med hjälp av ljuddesign kan styra mening och innehåll i en text. 

Slutsatsen efter denna studie är att ljuddesign kan ändra hur vi tolkar en text och att det väcker 

engagemang och nyfikenhet. Ljudet är ett direkt medium som har stor del i hur upplevelsen av ett 

uppförande på scenen uppfattas och tolkas. 
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1 - Introduktion 

” Din fantasi har någonting att börja spinna på, och då förhåller du dig till 
det och då kan det vara skönt att någonting redan finns, som du måste 
förhålla dig till. Där tänker jag att ljud skulle kunna  spela en mycket 

viktigare roll än vad det gör nu..”  

- Louise Löwenberg, skådespelare och lärare i karaktärsskådespeleri vid Stockholms 
Dramatiska Högskola.  1

I mitt arbete som skådespelare har jag ofta känt att jag vill ha något mer att arbeta med i men 

gestalltningsprocess, något som ger mig en knuff in i min karaktär och till mina känslor. När jag nu 

utbildar mig till ljuddesigner och upptäcker ljudens oändliga potential, går mina funderingar på 

huruvida ljud därför borde ta större plats i det kreativa arbetet vid skapande av scenkonst inom 

teatern?  

Jag undersöker därför om vi med hjälp av ljuddesign kan utveckla skapande processer och med det 

öka inlevelsen och stärka överenskommelsen mellan skådespelare och publik? För att visa hur det 

skall gå till ställer jag frågan: Hur mycket kan vi styra skådespelarens och publikens förutsättningar 

för tolkning av en scen bara med hjälp av ljudet?  

Jag hoppas att med större kunskap om hur ljudet påverkar oss kan öka statusen och intresset för 

ljuddesign och med det skapa fler och större sammanhang för utforskade och tydligare 

implementering inom teatern. 

Jag undersöker därför min tes - Ljuddesign är ett gott verktyg för att förstärka och fördjupa en 

skådespelares gestaltningsprocess samt för att ge publiken fler perceptiva förutsättningar för 

tolkning och inlevelse. Därför bör ljuddesign behandlas på samma sätt som resterande konstnärliga 

grepp inom scenkonsten. 

Utifrån dessa funderingar har jag skapat sex ljudande verk som jag i min studie skall använda för att 

kunna undersöka om dessa kan skifta de medverkandes tolkning av en och samma text.  

 Lövenberg Louse. 2018. Citat från transkriberad intervju. 1
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1:1 Bakgrund  

” Many professional theatre sound designers will have stories to tell of how 

directors and producers have eather misunderstood ore simply not 

understood at all, what sound design is.”  2

Ljuddesign för scenisk gestaltning är fortfarande en het potatis gällande yrkesmässig 

legitimitet och är ett av de nyaste titlarna inom scenkonstens yrkeskategori. Titeln 

ljuddesigner ligger långt ner i hierarkin och förväntas ofta vara ämnat inom ljudteknik. Som 

yrkeskategori har ljuddesigners till exempel ännu inget eget kollektivavtal , vilket visar på det 3

stora frågetecken som ofta uppstår vid kontraktsskrivning och löneförhandlingar. Även om 

ljuddesigners borde få samma självklara upphovsrättsliga medvetenhet som regi, kostym, ljus 

design och scenografi får idag, är det inte alltid vad som sker. 

Sveriges nationalteater DRAMATEN har i sin repertoar 2019 ej namngivit vem som gjort 

ljuddesignen i listan på medverkande i 17 av 22 produktionsbeskrivningar. Ljusdesignern står 

namngiven i 21 av 22, lika flitigt scenografi design, kostym design och mask design.   4

Detta vill branschen givetvis ändra på och därför behövs mer forskning och riktlinjer på vad 

som förväntas av en ljuddesigner och vad ljuddesignern kan förvänta sig av branschen.  

Teatern har djupt sittande traditioner om hur en process skall frambringa en föreställning och 

dessa kan vara svåra, men verkligen ej omöjliga att förändra. Jag upplever att en anledning till 

att ljuddesign ibland fortfarande anses som en ofärdig yrkeskategori är den snabba tekniska 

utvecklingen. Historiskt har olika akustiska element, fått publiken att höra ljudande effekter 

från exempelvis regntunnor, vindmaskiner och plåtar som skakade fram åska. Alla framförda 

av särskilda effekttekniker.  På senare tid kan dock den snabba utvecklingen av digital teknik 5

och elektroakustik erbjuda oändliga möjligheter för teatern att skapa teatermagi.  

Brown Ross. (2010). Sid 112

 Källa: Teaterföbundetes webbsida. https://teaterforbundet.se/kollektivavtal/3

 Detta svar fick jag efter att jag själv uppsökt Dramatens hemsida: Källa:  https://www.dramaten.se/repertoar/  01-20194

 Brown Ross. (2010). Kapitel 25
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Branschen har absolut adapterat och omslutit alla dessa tekniska möjligheter, men för själva 

ljudskaparen har ljuddesign ännu inte fått en legitim plats som konstform. Kanske just på 

grund av det, att det fortfarande anses vara ett tekniskt yrke då det krävs stort tekniska 

kunnande för att klara av uppgiften.   

1:2 Perception 

”Sound can literally make one feel the drama” 

”The sound is speaking strait to the adrenal gland and other internal organs 

through the physical interactions of air, flesh and bone.”  6

Ljud får oss att reagera instinktivt och är kopplat till dels vår erfarenhetsbank och vårt 

emotionella system, det limbiska systemet.  När ljudet når vårt öra tar det 0,146 sekunder  för 7 8

oss att reagera utifrån våra tidigare erfarenheter av ljudet. Vi sätter ljudet i en kontext och 

associerar till det utifrån det vi lärt genom livet. Du behöver inte se en klocka för att känna 

igen ljudet av det, lika lite som att du instinktivt hoppar år sidan om du hör en bilmotor 

komma nära. Detta limbiska system styr vår puls, vårt blodtryck, vårt minne, vår 

koncentrationsförmåga och våra känslomässiga reaktioner.  

Men det är inte bara vår hjärna som reagerar med ljud. Hela kroppen är i sig en stor 

resonanslåda. Det är väl känt att både högfrekventa och lågfrekventa ljud kan skapa både 

förvirring, yrsel och illamående och är även använt som hemligt vapen i krigsmakter. Mellan 

4 -5 Hz resonerar hela kroppen, om du står upp. Huvudet resonerar vid 20-30Hz, Ögonen 

mellan 40 - 60 Hz och bröstkorgen vid 60Hz.    9

Om det inte finns kunskap om detta när ljudet skapas och framförs kommer det direkt skapa 

problem i produktionen. Många regissörer räds audiella inslag då ljuden, om de spelas upp 

fel, tar fokus och skapar förvirring, är för tydliga och skriver publiken på näsan, eller i värsta 

 Brown Ross. (2010). Sid 1356

 Psykologilexikon: Källa:  https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=auditiv7

 Deiorio Victoria. (2018) Sid 19.8

 Brown Ross. (2010). Sid 134 - 1359
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fall stör eller förstör det som förmedlas på scenen, just på grund av att publiken får fel 

associationer. Detta skapar ofta ett väl försiktigt närmande av ljuddesignen i många 

produktioner. Men tänk vilka möjligheter det kan ge!  

I många teoretiska skolböcker om ljuddesign påminns den blivande ljuddesignern om vikten 

om att noga överväga hur och när de först skall redovisa sina ljudans idéer i den konstnärliga 

processen. Det är av stor vikt att vara säker på att det finns en klar och tydlig sammanhållen 

tolkning i det konstnärliga teamet.  I Victoria Deiorios (Ljuddesigner, kompositör för teater 

och film, samt huvudlärare i ljuddesign vid The Theatre School at DePaul University, Chicago 

USA ) bok The art of theatrcal sound design, vill hon förbereda den blivande ljuddesignern på 

kommande yrkesmässiga utmaningar med följande råd:  

”When you have a director who may not understand what you are trying to 
say, asc to”try it” in teck. Do not fear asking this; it´s part of the 

process…”  ”… you wont know if you don't ask the question. However 
asking too many questions should bee avoided. It may appear as if you 
don't know what you are doing, ore that you will accommodate any whim 

that is suggested.”  10

Det kan tyckas ängsligt men det är ett försvarbart råd då ljudet påverkar oss direkt och lika 

snabbt skapar någon form av reaktion. Det är alltså ofta beroende på hur du framför ett ljud 

för andra, som kommer avgöra om huruvida de tycker det är passande eller inte. Kanske en så 

enkel sak som volymnivå kan avgöra om regissören tycker ljudet passar en scen eller ej.  

Detta är en viktig faktor i en ljuddesigners arbete som kräver stort kunnande, att med hjälp av 

ljud styra känslorna hos de som deltar i en föreställning. Om du inte besitter denna kunskap är 

det nog en stor orsak till att ljudet ofta får kliva åt sidan.  

 Deiorio Victoria. (2018). Sid 182.10
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1:3 Ljuddesigner 

” The primary differens between art and design in general, is that design is 
art limited by a funktion other on its own. The designer as an artist is not 

free to enter into a state of engeged perception with just any set of 
possibilities in space and time.”  

”The objekt to which the theatrical designer´s creative engagement is 
directed, is the idea ore ideas epressed in the playwright´s script together 

with the directors interpretation..”    11

En ljuddesigner för scenkonst skall vara en del av den kollektiva processen som den 

plattform teatern erbjuder. Genom att skapa ljud och/eller musik utifrån ett manus, en idé, en 

regissörs tolkning samt tillsammans med scenografi och kostym, skall ljuddesignern bidra till 

att förhöja upplevelsen av en föreställning eller performance som sker live framför en publik. 

Utöver den rent tekniska kunskapen i hur man fångar, återskapar och formar ljudet för att 

sedan kontrollerat och schematiskt spela upp det i ett ljudsystem via specifika dataprogram, 

skall en ljuddesigner även förstå hur ljud och musik kan påverka oss och använda den 

kunskapen och sin konstnärliga intuition för att styra hur publiken tolkar det som sker och 

deras känslor inför det. Jag återger dessa fem formuleringar, fritt översatta från Ross Browns: 

Sound: A reader in practise, för att förtydliga vad Ljuddesign innebär:  

Att göra det möjligt för pjäsen att kunna uppföras som tänkt; erbjuda ljudande lösningar 

som hjälper uppförandet, känslan och förståelsen för föreställningen. 

Tillhandahålla ett flöde mellan det som sker i scenen; Ljuden och musiken skall vara 

lämpligt placerade i, relevanta för och överlappa varandra smidigt med det som sker på 

scenen. 

Tillhandahålla och skapa en fysisk ”verklighet” för produktionen;  I huvudsak att genom 

ljudet skapa en sammanhängande logisk värld, verklig eller imaginär, för föreställningen att 

existera i. Definiera den plats som pjäsen utspelar sig och dess omgivning. 

Kontextualisera; Förstärka djupet och meningen i föreställningen. 

Förstärka atmosfär och stämning; Genom musik och/eller ljud förstärka valda partier för 

att förhöja den känslomässiga stämningen.  12

 Brown Ross Brown Ross. (2010). Sid 4111

 Brown Ross Brown Ross. (2010). Sid 43-4412
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2 - Problemformulering / Frågeställning  

Kan ljuddesign styra skådespelarens och publikens reaktioner och tolkning av en text?  

Kan en experimentell undersökande studie som denna vara till gagn för att nå nyttiga svar gällande 

min fråga huruvida ljuddesign skall få en högre status inom scenkonsten? 

2:1 Översikt  

Denna studie krävde olika element för att kunna utföras. 

• Text  

• Ljudande element 

• Skådespelare 

• Testpersoner 

• Scen 

• Enkäter  

• Workshop  

• Dokumentation 

Först fick jag en dramatiker att skriva en kortare text efter mina behov som jag skickade till 

skådespelarna för inlärning, och jag började formulera min enkät allt eftersom mina 

funderingar kring min frågeställning växte. Samma text utgick jag från när jag där efter 

började skapa de sex ljudande verken som skådespelarna skulle få arbeta med. 

2:2 Mitt bidrag  

Mitt bidrag till denna studie har främst varit att skapa de sex ljudande verken med intentionen 

att dessa skall verka som underlag i studien om vad som händer med ljuddesign. Jag har 

arbetat utifrån dels min tidigare kunskap och erfarenhet inom scenkonsten och dels utifrån 

viss facklitteratur. Jag har sökt att nå en bred diversetet av ljudkvalitet, tonalitet, och 

intensitet. Dessa har jag sedan, tillsammans med två skådespelare framfört inför en 

provpublik. 
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3 - Teori  

Det finns inte mycket forskning i ämnet men dock ett antal hand och faktaböcker som leder den 

intresserade genom konsten att designa ljud och använda musik för teater scenen. De flesta 

skrifterna söker att täcka skapandet av ljuddesign från ax till limpa, och benar upp hela kedjan, från 

att ljuddesignern blir tillfrågad till hens implementering i processen mot det färdiga resultatet.  

För att skapa ljuddesign behövs alltså  inte bara en teknisk kunskap, utan även kunskap i fysik 

(akustik och el-lära), musikologi, psykoakustik och ett sinne för det konstnärliga greppet. Det gäller 

alltså att söka föra dessa samman för att se en helhet och det fattas inom forskningen. Jag kommer 

dock i kapitel 3:2 nämna hur ljuddesign för film och teater har hamnat i fokus för forskningen inom 

SID (Sonic Interaction Design ), då de söker nya sätt för det digitala ljudet att interagera med 13

människan via de rådande tekniska möjligheterna, ämnat att föra fram information, betydelse och 

mening, samt estetiska och känslomässiga kvaliteter.  14

3:1 Ljuddesignens funktioner 

Det finns några olika formuleringar kring i viken omfattning och vilka funktioner som 

ljuddesign för teater skall uppbära. Jag har använt mig av Deena Kaye och James Lebrecht 

bok: Sound and music for the theatre, the art & technique of design,  för att i detta kapitel 15

formulera ljuddesignens grundläggande kategorier. 

• Framing Cues: Det ljud som spelas när publiken kliver in i salongen fram tills att ridån 

öppnas. Ljudet förbereder alltså publiken inför föreställningen genom att smyga in 

information. Många regissörer använder denna funktion för att etablera en specifik tidsålder, 

en plats eller en viss stämning. 

• Underscoring: Bakgrundsmusik, som i film kallas icke diegetisk musik , dvs karaktärerna  16

hör ej musiken. Även på teatern använder man sig av detta för att skapa och förstärka 

 Integration Design (ID) är utformning av interaktionen mellan användare och produkt. Interaktionen mellan en användare och en 13

produkt involverar ofta element som estetik, rörelse, ljud, utrymme och många fler. Och givetvis kan alla dessa element involvera 
ännu mer specialiserade områden, som ljuddesign, för att skapa ljud som används i användar- interaktioner. Källa: https://
www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design

 Pauletto Sandra (2014) Källa:  https://doi.org/10.1080/14626268.2012.752754 (01-2019)14

 Kaye Deena, Lebrecht James. (1992) Sid 20 - 2915

 Dykhoff Klas (2002) Kap 6. (E-bok)16
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känslor hos publiken. Denna kan användas på olika sätt och många skapar någon form av 

tematik i bakgrundsmusiken, exempelvis kan de olika karaktärerna få sina specifika 

”signatur” (ex: ljudbild eller melodi) varje gång de skall göra entré eller på annat sätt få 

fokus i föreställningen. 

• Transitional Soundscore Music: Övergångsmusik/Ljud vars funktion är att fungera som en 

brygga mellan två olika scener. Det finns ofta en kontext i detta ljud för att underlätta 

följandet av föreställningens kronologi. Även här används ofta en tematik, för att belysa 

viken karaktär som kommer att framträda vid nästkommande scen.  

• Specific Cues. Punktljud vars primära funktion har ett informativt syfte. Dessa specifika 

ljud kan delas upp i fem olika områden. Required music. Musik som manuset kräver eller 

som regissören bestämt skall finnas i en viss scen. Skådespelarna skapar ofta någon form av 

koreografi som skall följa musiken. Musiken har en informativ funktion.  Spot Effects. 

Punktljud effekter som kan användas för att förstärka känslan av realism, eller som komisk 

funktion. Åska, regn, hundskall, telefoner och explosioner för att nämna några. Ambiance. 

Ett atmosfärljud/ambiens som skall verka i bakgrunden och vars funktion är att placera 

publiken på en specifik plats, tid eller känsla. Den kan vara i förgrunden med en 

övergångsfunktion eller fungera som bakrund, vara både diegetisk och ickediegetisk, enkla 

eller komplexa. Exempel på enklare atmosfärljud är ljudet av vågor, vind, fågelsång och ljud 

från trafik. Mer komplexa atmosfärer kan söka skapa en olustkänsla i publiken genom att 

exempelvis låta ett lågfrekvent ljud resonera med rummet och de som sitter där. Voiceover. 

En röst som inte kommer från scenen, utan spelas upp från högtalare. Har en informativ 

eller framåtdrivande funktion samt en specifik plats i en scen. Denna används ofta som ett 

stilistiskt grep. 

3:2 Tidigare forskning 

Sandra Pauletto forskar inom interaktiv ljuddesign och gjorde en studie där hon sammanförde 

forskare inom SID tillsammans med erfarna ljuddesigners inom film, teater och datorspel. Jag 

valde att belysa denna studie för att den påminner om den studie jag ämnat utföra.  
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Paulette ville visa och undersöka sin idé om att den samlade kunskapen inom dessa olika 

ljuddesigner- fällt kunde frambringa nya sätt att arbeta och tänka kring SID. Hennes studie 

visar dock inte minst vad som kan hända med ljuddesign. 

Detta experiment gick ut på att en skådespelare skulle framföra en kort scen som var beroende 

av ljuddesign. Scenen innehöll alltså en variation av interagerande till olika objekt. De 

undersökte på olika sätt vad ljudet, som förändrades under tidens gång, gjorde med 

skådespelaren, publiken och den faktiska scenen som visades. Det framgick att ljuddesignen 

påverkade inte bara hur dom tolkade scenen, utan även förståelsen om varför ljuden uppstod, 

dess mening.  Med ljuddesign blev det tydligt hur vi kan ändra uppfattning och hur våra 

känslor påverkas, även hur deras känsla av tid och rum förändrades. Under samma workshop 

provade de även att skapa en scen med start utifrån ett ljud, att låta ljudet agera både 

dramatiker och regissör.  

”One strength of this method for sketching and exploring sonic interactions  
is its ability to supportrich discussions among stakeholders. The overall design 

process, in this case, was collaborativeand the points of view of sound 
designer, theatre director and actor were all representative of thisprocess. 

Their roles were ambivalent as they could experience creation, observation 
andexecution of action (in the case of the actor).” 

”The director found the process of creating the scene starting from sounds 
innovative and liberating. She found that non-verbal sounds suggested actions, 

gesture and meaning that influenced the creation of the action on stage. She noted 
that choosing actions to literally describe predesigned sounds could have 

diminished the larger potential of meaning that sounds afford.”  17

4 - Metod  

Detta kapptitel berör de bärande elementen för studien, den metod som använts i studien och hur jag 

implementerat dessa i workshopen.   

4:1 Material 

Enkät 

För att få ut data från undersökningen formulerade jag en enkät. Enkätens fokus vilar på 

åskådarnas upplevelser av de olika ljudverken, hur skådespelarnas arbete tillsammans med 

 Pauletto Sandra (2014) ) Källa:  https://doi.org/10.1080/14626268.2012.752754 (01-2019) 17
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ljudverken har fångat intresse, inlevelse och tolkning. Svarsalternativen innehåller både 

poänggirande kryssrutor och frågor som kräver egen formulering. 

Manus 

Denna studie har utförts med hjälp av en dramatiker som på uppdrag skrivit en kort dialog på 

fri hand.  Jag ville inte styra manusets innehåll då denna studie skall spegla det verkliga 18

sättet att arbeta. Utöver detta ville jag ville pröva om mina ljudande verk höll för ändamålet, 

alltså att se om de förändrade åskådarnas tolkning och skådespelarnas förhållningssätt.   

Ljudande verk 

För att kunna utföra denna studie skapade jag sex ljudande verk. Jag tolkade manuset med sex 

olika intentioner som jag innan inspelning först skrev ner som ”regianvisningar”. Detta för att 

tydligare se om det gick att nå en så stor bredd som möjligt. 

• Tystnad: Inget ljud och skådespelarna ser vad som händer med texten.  

• Vemod: Intentionen var att se om det rent musikaliskt och tematiskt gick att skapa en tid, 

en plats och en känsla som speglade den känslomässiga tonen i musiken.  

• Galenskap: Intentionen med detta verk vara att skapa empati för den ena karaktären, 

placera hen på en institution och göra hen ”galen”. Subjektiva inre diegetiska ljud, 

fragmentariska svepningar, Noice. Subtila meddelanden. Diegetiska yttre ljud: Rum 

Ambience. Fläkt. Pip. Emotiv icke- diegetisk musik för att förstärka känslointrycket.   

• I väntan på regnet: Intentionen med denna ljudbild var att skapa ett lugn men med en 

viss spänning. Ute på verandan. Varmt. Torrt. Ambiens: Lätt bris. aningens regnsmatter 

mot veranda taket. Punktljud: Åskmuller på avstånd. Förlösande Regn. Musik: Hoppfull 

enkel. 

• Hjärtat talar: Intentionen med denna var att förflytta oss i tid och skapa en 

kärleksdissonans. Ett fint rum. Emotiv Musik. Lite gulligt Vemodigt. Bakrundsmusik. 

Stråkar och piano.  

• Invadors: Intentionen med detta verk var att skapa stress, höja pulsen och öka inlevelsen 

hos både åskådarna och publiken. Jag ville skapa en dystopi som innefattar en 

 Se bifogat dokument i Bilaga 118
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mördarfabrik. Ambiens: Industriell. Hårt metalliskt slutet. Punktljud: Maskinella ljud. 

Rädda människor som skriker. Bakgrundsmusik: Elektroniskt och suggestivt. SUB.  

• Helvetet: Intentionen med denna var att skapa en ”burlesk” plats. Båda karaktärerna hör 

ljuden, men den ena förnekar det för att förvilla. Jag ville ta det så långt jag kunde för att 

genom ljuden placera scenen i ett limbo. Ambiens: Stor katedral. Suckar. Knak och 

knäpp. Reversed cello. Punktljud: Bakvända Böner. Piskrapp. Suckar.  

4:1.1 Analysmodell 

När jag skapade verken tog jag hjälp av Victoria Deiorios, The art of teatrical sound design .  19

Hennes analysmodell tydliggör ändamålet med ljuden och dess relevans.  

• Var? Denna fråga omfattar aspekter gällande de rumsliga, geografiska samt kulturella 

kontexterna. 

• När? Detta kan omfatta när i historien, vilken tidpunkt på dygnet, eller en händelse i 

livet. 

• Varför? Denna fråga omfattar valet av tematik i ljudbilden. 

• Hur? Dvs, hur skall detta åstadkommas?  

• Tolkning. Detta kan omfatta dramatikerns, regissörens, designerns, karaktärernas och 

publikens perspektiv. 

• Intärna händelser. Den känslomässiga tillståndet inom produktionen, karaktären, och 

händelsen. 

• Externa händelser. Det känslomässiga tillståndet hos observatören. 

• Stil. Vilken genre skall användas och dess metod. 

• Konventioner i utförandet av designen. Hur skall du praktiskt nå din intention med 

ljuddesignen. 

• Känslouttryck skapade av artisten.  

• Känslointryck hos publiken. 

 Deiorio Victoria. 2018 sid: 63-6419
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4:2 Försökspersoner 

Skådespelare  

Två professionella skådespelare. En man 39 år och en kvinna 38 år. Båda har godkänt att 

studien dokumenteras och exponeras i utbildande syfte. Deras uppgift var att arbeta till 

ljudverken. 

Åskådare  

Tolv personer med olika erfarenhet av teater. Deras yrken var en blandning av skådespelare, 

musiker och pedagoger inom lärande. Deras uppgift var spegla deras upplevelse av studien 

genom att fylla i enkäten och delta i ett efterföljande samtal. Alla har godkänt att deras svar 

sparas i studiesyftet. 

4.3 Procedur 

Vi samlades vid en teater  för att utföra studien och för utom skådespelare och publik var 20

även en som filmade processen. Jag förberedde publiken genom att dela ut enkäterna och 

förklarade hur de skulle fylla i dem. Jag förklarade även hur studien kommer gå till och att de 

skall bevittna ett utforskande av hur ljudet kan påverka skeendet i en gestaltnings process. 

Varken skådespelarna eller publiken hade tidigare hört ljuden, detta för att inte föregå min 

intention att se vad som händer med ljuddesign, alltså om jag kan byta kontext på texten och 

skådespelarnas, och publikens reaktioner. 

Åskådarnas uppgift var alltså att efter varje omgång fylla i en enkät, där de med kryssrutor 

och egna formuleringar speglade sina upplevelser. Skådespelarna hade fått i uppgift att lära 

sig texten utantill. Under vissa uppföranden fick skådespelarna korta instruktioner. 

Exempelvis: ”Du kan höra punktljuden, du kan inte höra punktljuden.” Min intention med 

dessa korta instruktioner var att skapa mer spänning och dynamik. De skulle alltså låta ljuden 

leda dem in i deras gestaltning och vara öppna för vad som skedde. Både om det gav dem 

någon input eller ej.  

 Teater Galeasen. Skeppsholmen. Stockholm.  20
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Första omgången fick skådespelarna gestalta texten helt utan ljud. Där efter tog vi en liten 

paus så testpersonerna fick fylla i frågorna i enkäten. Andra omgången fick skådespelarna sitt 

första ljud att arbeta med, med en efterföljande paus att fylla i enkäten, sedan fortlöpte samma 

skeende till den sista omgången och det sista ljudande verket. Efter detta hade vi ett 

gemensamt samtal om själva studien och upplevelsen av den.  

4:4 Produktion / Design 

Det praktiska arbetet rörande de ljudande verken. 

För att skapa de sex ljudande verken har jag arbetat systematiskt efter mina första 

textbaserade utkast. Inspelnings metoder har varit både på location med en zoom- 

audiodevice, och i en studio med i huvudsak en Neuman TLM 103 och ett 8ch Focusright 

Scarlet 18i20. Den DAW jag använt är Logic pro X.  

För att skapa ljuden har jag använt: samplingar och ljud från ljudarkiv, instrument som Cello, 

elgitarr, och pukor. Elektromusikaliska element har jag skapat med en Korg MS2000, en Nord 

Lead 2 samt diverse midi instrument och min egen röst.  

För att spela upp ljudet under workshopen använde jag teatern befintliga PA. För att styra 

ljuden använde jag Q-lab. Q-lab möjliggjorde att jag kunde anpassade de olika ljudverken 

efter hur och när jag ville implementera dem i skeendet. Till några av dessa verk separerade 

jag alla olika ljud spår, detta gjorde det möjligt att exempelvis sköta volym och timing på 

punktljud som åskknallar, hemliga meddelanden och musikstarter. 
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5 - Resultat 

Jag ville undersöka hur ljudet förändrade åskådarnas perception och fann att ljudverken inte bara 

ökade inlevelsen hos skådespelare och publik utan även förändrade deras känsla av tid. Det bidrog 

även till emotiva reaktioner. I denna graf ser vi hur engagemanget ökade ju mer komplex ljudbilden 

var och desto högre intensitet som den skapade. Puls och punktljud var några parametrar som gjorde 

att skådespelarna och publiken kunde leva sig in i scenen djupare, och även förlora känslan av tid.  

I dessa grafer, har jag för att visa frågan ”Var hamnade ditt fokus?”, valt att jämföra två olika 

scener. Här kan vi kan tydligt se var fokus hamnade i den första omgången, som utfördes utan ljud,  

och var fokuset hamnade i den 6e omgången som jag kallar Invadors.  
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Tystnad

Vemod

Galenskap

I väntan på regnet

Hjärtat talar

Invadors

Helvetet

0 12,5 25 37,5 50

- Hur var din upplevelse av tid? 1-5.
- Blev du berörd av uppförandet? 1-5
- Kunde du leva dig in i uppförandet? 1-5

10 deltagare. Maxpoäng 50 

14 %

21 %

57 %

7 %

I Ljudbilden
Hos skådespelarna
I handlingen
Jag tappade fokus 
Annat

31 %

38 %

31 %

Nr 1 Tystnad Nr 6 Invadors



I den andra grafen som speglar Invadors, ser vi tydligt hur publiken fick ett mer gemensamt fokus 

som smälte ihop skådespelarna, handlingen och ljudbilden. Den grafen, tillsammans med den 

tidigare, visar att det var mycket effektivt att använda ljuddesign för att öka engagemanget och 

inlevelsen av scenen. 

Svårigheten med att använda bara så kallad bakgrundsmusik, vars intention är att skapa en 

känslomässig stämning, är att presentera den på rätt sätt. Det visade sig andra omgången, när 

Vemod, spelades upp och tog fokus från det som skedde på scenen.  

 

På frågan om hur jag lyckas förmedla min grundläggande intention, att styra tolkningen av 

uppförandet genom de ljudande verken, får jag olika svar.  

Galenskap, var den första omgången med en given intention. På frågan: Var utspelar sig scenen? var 

det 30% som svarade: mentalsjukhus/sjukhus, resterande svar skiftade mellan: Hemma, i en hiss, ett 

övergivet hus osv. Det tolkar jag som att jag delvis lyckades, men att det hade behövt vara mer 

tydlighet och om möjligt utesluta de fragmentariska inre subjektiva meddelandena, för att leda 

publiken närmare min intention. 

Hjärtat talar, var den efterföljande omgången och där blev väldigt tydligt att alla var införstådda på 

intentionen. På frågan: Var utspelar sig scenen? svarade 50% i hemmet och 30% Magisk 

drömvärld. Efterföljande fråga: Vad handlar scenen om? svarade 77%  någonting om  kärlek.   

I Väntan på regn, den 5e omgången svarade samtliga att scenen på något sätt utspelades utomhus, 

vilket var min intention men många misstog vinden för hav. På frågan om vad scenen handlade om 

var svaren blandade, men 37% tyckte att scenen handlade om väntan.  
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8 %
15 %

23 %

54 %

I Ljudbilden
Hos skådespelarna
I handlingen
Jag tappade fokus 
Annat

Nr 2 Vemod



5:1 Egna reflektioner 

Det jag kunde se direkt i arbetet med workshopen var hur skådespelarnas lyhördhet ökade när 

ljudbilderna tillkom. När de gick med ljudet ökande deras närvaro, när de gick emot ljudet 

skapades antingen en spänning eller en komisk effekt. Gällande den icke diegetiska musiken, 

bakgrundsmusiken, var det spännande att se hur de interna reaktionerna hos skådespelarna 

följde musiken. Det skapade dynamik och när musiken tystnade skapades ännu starkare 

närvaro. Jag kunde även märka hur skådespelarna i de mest komplexa ljudbilderna, med lite 

högre ljudvolym, kunde ge sig hän i agerandet, och det ger ju ett positivt svar på hur 

ljuddesign kan vara ett gott verktyg i gestaltningsprocessen. 

”Men det var också skönt att de var komplexa ljudbilder, för det blir på nått 
sätt.. om det bara var befintliga låtar eller så, då blir det övertydligt. Här 

var det ljud där man kunde ana sakar, det väcker ju fantasin hos både 
skådespelarna och publiken.” 
–Louise Löwenberg, Skådepelare. 

I samtalen efter workshopen framkom det att det var ett nytt och spännande sätt att arbeta på 

som ingen tidigare erfarit förut. På frågan om ljudet hjälpte skådespelarna att få impulser fick 

jag svaret:   - Från ljudet ja, gud ja jättemycket!  

6 - Slutsats 

Studien var lyckad på så sätt att den bekräftade min tes, att Ljuddesign är ett bra verktyg i 

gestaltningsprocessen. Den kan absolut gå in och styra tolkningen både för skådespelare och publik.  

Detta projekt har givit mig nya kunskaper i hur jag kan använda ljuddesign och vad jag måste tänka 

på i framtiden. Varför studien blev lyckad var till stor del på grund av min lustburna nyfikenhet och 

det engagemang som väcktes hos deltagarna. 

Resultatet från enkäten visade tydliga markörer på att ju mer komplexa ljudverken var, desto lättare 

var det att leva sig in i scenen. Skådespelarna fick ett nytt förhållningssätt till gestaltning och ljud 

och de kände att kreativiteten ökade. Som arbetsmetod tyckte alla deltagande att det var ett nytt 

spännande grepp att närma sig gestaltning på och fick många ideér kring hur det skulle kunna 

utvecklas.  

Det som hade kunnat göras bättre var dels att ha ännu djupare analyser på de verk som skapades 

inför denna workshop. Det hade även varit till stor fördel att planera in mer tid till mix och 
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ljudtekniska spörsmål på plats. Ytterligare en viktig erfarenhet jag fick av detta arbete var att 

tydligare informera provpubliken om vikten att svara på alla frågor. Jag måste dra slutsatsen att jag 

inte varit tydlig nog i min information och att jag borde ha gjort en enklare enkät. Detta visade sig i 

efterhand då jag upptäckte att vissa deltagare struntade i att fylla i vissa frågor i enkäten, eller ej 

förstod frågan.  

7 - Diskussion  

Detta sätt att närma sig ljuddesign på ett konstnärligt experimentellt sätt var givande och skapade 

engagemang. I de efterföljare diskussionerna blev det tydligt att det behövs mer fokus på detta och 

att det kan vara ett bra sätt att utveckla scenkonsten i framtiden. 

Om ljuddesign för scenkonst skall fortsätta utvecklas och de ljuddesigners som verkar i Sverige ska 

få samma legitima status som resterande yrkesepitet i branschen, bör vi lyfta frågan: Vad är 

ljuddesign och varför är den viktig?  

Denna studie har jag alltså delvis gjort för mitt eget lärandes skull men även för att belysa det värde 

som ljuddesign inbringar inom scenkonsten. Jag ser detta som en startgrop för att kunna visa 

scenkonstproducenter i Sverige att ljudkonst kan skapa djupare kontext till ett uppförande som i sin 

tur gör större avtryck hos åskådaren och därför i längden teatern mer attraktiv för den nya publiken. 

Förhoppningsvis kommer det väcka intresse och leda till mer forskning i ämnet, skapa fler 

arbetstillfällen och ge tydligare riktlinjer i branschen.  

Teater är ett liveframträdande. Det skapas en magi i den tysta överenskommelsen mellan 

skådespelare och publik. De personer som går på teater gör detta för att berika livet. Ljudkonsten 

blir därför kanske extra viktig, för ljud är det första vi reagerar på instinktivt och som vi kan känna 

rent fysiskt. Det handlar om att få branschen att förstå hur ljudet kan både förhöja och fördjupa en 

föreställning eller ett uppträdande. 
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BILAGA 1 Manus  
Författare Jani Lohikari 

1  
Ingenting är som det brukar vara. 

2 
Vad menar du?  

1 
Tyst. 
Lyssna på mig... 
Hör du? 

2. 
Nej.   
Vad är det? 

1 
Nu då? 

2 
Vänta. 
Vilket? 

1 
Nu. 
Lyssna nu. 

2 
Jag hör inget. 
Nej. 
Ingenting. 

1 
Men du anstränger dig inte. 

2 
Jo. 

1 
Försent 
Nu är det borta. 

Paus. 
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1 
Jag ville dela det här med dig. 
Jag ville att du skulle höra.  
Jag ville visa det för dig.  
Jag tänkte du om någon skulle förstå.  
För det kan inte bara vara jag som vet.  
Jag vill inte vara ensam att bära på detta.  
Det går inte. 

2 
Förlåt. 

1 
Det orkar jag inte. 

Paus 

2 
Så vad gör vi nu? 

1 
Jag vet inte. 
Jag har ingen aning. 
Väntar. 
  
2 
Vi väntar. 

paus 

2 
Vi väntar. 
Om det kommer tillbaka? 
Det kan komma tillbaka. 
Det kommer komma tillbaka.. 
Det måste komma tillbaka. 
Det gör det alltid. 
Det säger du ju. 
Och då är vi här  
för vi har väntat. 
   SLUT 
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BILAGA 2 Textuella ljudintentioner inför skapande av ljudverk 

Tystnad.  
Inga yttre eller inre ljud redovisas.  
Karaktär 1 
Karaktär 2 

Vemod 
Ingen specifik intention med ljudet. Inga scenanvisningar.  
Karaktär 1 
Karaktär 2 
  
Galenskap.  
Inre ljudvärld. Subtila meddelanden.   
Diegetiska yttre ljud: Rum Ambience. Fläkt. Sjukhus. pip. 
Subjektiva inre ljud, fragmentariska svepningar, Noice. 
Karaktär 1 Hör ljuden. Ljuden vill berätta något viktigt. 
Karaktär 2 Hör inte ljuden.  

Väntan på regnet.  
Ute på verandan. Varmt. Torrt. Träigt.   
Diegetiska yttre ljud Regn. Lätt bris. Torrt knaster. Koklockor. Folkton. Åskmuller på avstånd. 
Karaktär 1 Hör regnet komma. 
Karaktär 2 Hör inte regnet förrän på slutet då det öser ner.  

Hjärtat talar. 
Ett fint rum. Emotiv Musik. Lite gulligt Vemodigt. Bakrundsmusik. Stråkar och piano.  
Karaktär 1 Vill att 2 ska lyssna på 1´s hjärta.  
Karaktär 2 Irriterad, besvärad.  

Invadors.  
I ett slutet rum. Stegrande Puls. Fara. Hög volym. 
Diegetiska ljud: Maskinella ljud. Upprörda rädda Människor som talar och rör sig  
utanför.  
Ickediegetiska ljud: Stegrande Puls. Bakgrundsmusik: Mycket SUB    
Elektroniskt och suggestivt. 
Karaktär 1 Har hittat den hemliga platsen. 
Karaktär 2 Vill veta vad som händer.  

Helvetet.  
Stort ytrymme. Suckar. Knak och knäpp. Fiol i Reverce. Boom´s. 
Diegetiska ljud: Bakvända Böner i en kyrka. Gnyende. 
Karaktär 1, Hör de bakvända bönerna.  
Karaktär 2, Hör de bakvända bönerna..    
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BILAGA 3.  

Transkriberad intervju med skådespelare Louise Löwenberg och Erik Magnusson. 

T = Theresia Billberg. E = Erik Magnusson L = Louise Löwenberg  

T: Hur kändes det? 

E: Det var kul! 

L: Det var roligt! 

T: Förstår ni intentionen om att låta ljudet regissera texten? 

L: Jag förstår din intention, Har du en uppsättning så har det ju så mycket att göra med text, 

uppsättning, regissör osv.  

T: Nu var jag regissör.. 

L: Jag tänker, Ofta som skådespelare så har jag inte när jag har varit med i uppsättningar, jag har 

inte jobbat så mycket jobbat med ljud, men där emot när ljud el musiken kommer in, på samma sätt 

som när ljus kommer in, det höjer någonting, att man får mycket hjälp av det. 

E: Absolut! 

L: Sen tycker jag att teatervärlden har så mycket idéer om ljud.. att man inte får gå med ljudet tex. 

vilket man ofta vill göra, det är ju härligt att gå med ljudet, varför får man inte göra det? 

E: Fast ibland gör man ju det ändå. Det roliga är ju att, den där människan som säger , regissören 

som säger det, att man inte ska gå med ljudet, märker ju inte det. Jag tror inte att det är .. Det är 

möjligt att om man ska leta efter något i att ljudet och skådespeleriet skall gå emot varandra så blir 

det väl så, men annars ser jag inte poängen med det. Jag har upplevt att när ljudet kommer att det 

verkligen blir det en annan föreställning. Precis som jag kan uppleva när man får en ny kostym.  

T: att man får en annan karaktär? 

E: Ja! Exempel är en föreställning vi gjorde.. Vi hade en uppfattning om de här karaktärerna, sen 

fick vi kostymer och då blev det, i alla fall för mig verkligen omvänt. Så tycker jag det kan bli med 

ljud också! Man har en tydlig bild av det här tysta rummet, man tänker inte på att det är tyst när man 

repar, jag tänker såhär: ”ja det blir skönt när ljud och ljus kommer så blir det bättre, då blir det något 

att se, i alla fall för det här är skit.”  Det är nog mest när jag mår dåligt i repetitioner som jag längtar 

efter ljud och ljus. Annars kan det vara som att jag har bara en uppfattning att det är det här, och sen 

när det kommer så blir det som en liten kamp i mig , eller så älskar jag det från början, eller så 

måste jag bara brottas lite med det, fast det är bra med den brottnings matchen tycker jag. 

T: Så då skulle det vara en positivt sak om ljud kom in tidigare, Åtminstone att få arbeta med? 
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L: Jag tänker att det skulle vara någonting som skådespelarna fick vara med och ”tycka” om. Så det 

inte är som att, nu är det en vecka kvar och då lägger vi till ljud och ljus som regissören har beställt 

får då hinner man inte, då har man inte arbetat med ljudet. Om det kommer in tidigare kan det ju 

vara som du pratar om, att ljudet är med som en reggisörstyrande faktor. 

T: Tror ni att ljud skulle kunna hjälpa att hitta de äkta känslorna, när man ska agera den känslan. 

Ibland är det ju svårt att hitta den.. (.. Mina erfarenheter)  

L: Absolut. Det är ju omöjligt att inte blir berörd av ljud eller musik.  

E: Det är en konstig tradition inom teatern, att regissören sitter och är lite hemlig. Regissören vet ju 

allt och sitter och har samtal med ljud och ljus och det konstnärliga teamet, men det har man efter 

att skådespelarna gått. Jag fattar inte varför skådespelarna aldrig är med på det? Skådespelarna är ju 

lite, vi är ju typ lite som barn, att vi betraktas lite som halv retarderade, som barn på ett dåligt sätt. 

Att vi har för mycket känslor, åsikter och skit.. Får jag för mig.. 

L: I vissa uppsättningar har det verkligen varit så. Där tänker jag att alla typer av samarbete, ju mer 

samarbete det är, att det är en kollektiv konstform, om ljud och ljus är med tidigare och att dom 

också får vara med och titta, så det inte är sista veckan det läggs något som de bestämt på ett möte 

själva.  

E: Ja det är konstigt att de inte är med på repetitioner så mycket heller. Det kan hända att de 

kommer in en eftermiddag.. Det är ju faktiskt en kollektiv konstform i alla led, det är inte bara en 

samling på scen som, för det är ju den som vi skådespelare uppfattar oss som väldigt mycket. Sen 

pratar man med någon i ljud och ljus på premiärfesten. Det är konstigt. 

L: Det är ju som någon sa i publiken, det bästa ljud är sånt som man på ett sätt inte tänker på. Jag 

har sett vissa föreställningar eller filmer när man stör sig på att ljudet målar en på näsan hela tiden. 

Har ni sett den här: Death Cirk, ett slag andra världskriget, jättestark ljudbild. Ljudbilden återger 

ljuden ovanifrån fast som man hör dem under vattenytan. det är en jättestor del av filmen och som 

jag tänkte på efter ett  tag. Jag kom på att det här är briljant, men jag tänkte inte på det alls från 

början.. 

E: Anekdot om När lammen tystnar, syrsorna, som kopplas till fjärilarna på slutet. 

T: Väcktes det någonting i er, om ni jämför den första omgången utan ljud och den direkt efter? 

L: Ljuden hjälpte ju för det sätter en typ av riktning och en stämning… och att texten handlade om 

att lyssna. Man ser ett rum på grund av ljuden tycker jag. Och om det är psykotiska ljud som jag hör 

själv eller om det är ljud som är på riktigt? Då var det roligt eftersom det var improvisation i 

reaktionerna, att få gå med ljudet, där jag tänker att många regissörer säger att jag skall gå emot 

det.. 
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E: Jag tycker det var kul att göra den första med ljud. Det blev något flummigt ljud och du sa ”gå 

med det här som kommer.” Då var det som att det gav väldigt mycket för att jag kände att jag inte 

alls hade tänkt på det. Och sen var det någon annan där, då vi var så upprörda, så kändes det som 

om vi var två knarkare som ville ha heroin, det kändes väldigt brännande. I den fick jag en inre 

dramaturg, nu måste jag tagga ner lite för att få det sköna svänget i det, Man vet ju att är jag bara 

här uppe eller där nere så blir det ingen flex i det, där kunde jag nog känna att jag blev lite våldfört 

av ljudet lixom. 

T: Ja, den är ju väldigt pang på, jag ville prova hur det skulle vara att sätta.. Jag har jobbat på ett sätt 

med hybris. Hybris skapar ett rum, kostym och ljus först och placerar karaktären direkt det. 

 Att få arbeta fram en karaktär utifrån en plats som redan existerar är för mig en dröm. Jag tror att 

ljud kan göra samma sak, och det väckte min idé med detta projekt, att få göra samma sak fast med 

ljud. 

L: Jag tänker att i allt konstnärligt skapande behöver någon typ av begränsning för att kunna bli 

kreativ. Om någon säger gör en föreställning, om vad som helst så är det skitsvårt. Men om någon 

säger, du har det här ljudet, eller de här byxorna.. Allt som är, man kan säga förutsättning, om 

begränsning låter tråkigt. 

T: Det kan väcka en kreativitet för resten kan vila? 

L: Din fantasi har någonting att börja spinna på, och då förhåller du dig till det och då kan det vara 

skönt att någonting redan finns, som du måste förhålla dig till.. Där tänker jag att ljud skulle kunna  

spela en mycket viktigare roll än vad det gör nu.. 

E: Det är ju roligt, om man skulle göra en föreställning utifrån ljudet, slutprodukten om den skulle 

bli annorlunda? Om man som publik skulle uppfatta det? Det är jätte intressant.  

L: Det skulle vara roligt i repsituationer att ha olika typer av ljud,ungefär som vi gjorde idag, att det 

är samma text och så får man olika ljud för att se vad som händer med skådespelarna. 

E: Absolut! 

T: Det behöver ju inte vara så komplexa ljudbilder som jag har gjort.. 

L: Men det var också skönt att de var komplexa ljudbilder, för det blir på nått sätt.. om det bara var 

befintliga låtar eller så, då blir det övertydligt. Här var det ljud där man kunde ana sakar, det väcker 

ju fantasin hos både skådespelarna och publiken. 

T: Det blev tydligt i ”i väntan på regnet.”   

E: Där tyckte jag det var roligt för egen del, för att jag kom på det under scenens gång, att jaha det 

här var en frigörelse lixom, det här regnet, vilket ju inte var i regianvisningen. Det var ju bara att jag 

hör regnet, när det kommer.14.39 
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T: Eftersom jag inte pådyvla egentliga känslor, jag ville akta mig för det. Förutom när jag ville 

skapa.. som i den när du E, när du ville döda Louise och Louise älskar dig och vill berätta det.. där 

ville jag skapa en spänning mellan er i det där glittriga ljudet.. ( En kärlekshistoria ) 

L: Det var jätte obehagligt! jag märkte väldigt snabbt att du var avig 

E: Jag trodde du var en äcklig sagofigur eller nått.. Haha! 

T: I den har jag lagt en dissonans i slutet av musiken, som skall vara den där känslan, och då skulle 

det vara mer intressant om jag inte hade gett så specifik regi, för då  är det ljudet som talar om för 

publiken att han tycker inte samma sak.. Vad händer nu?  

L: Jag tänker för dig som både är ljuddesigner och skådespelare, hur tänker du, när du står på scen, 

hur tänker du kring ljud? Har du varit i föreställningar där du känt att ljuden har hjälp eller förstört?  

T: Ja det har jag ju. Jag älskar när det kommer in en till dimension. Man får hjälp även om det 

kanske tas bort.. Vissa ljudeffekter kan förstärka. ( Drar en anekdot) När jag har sett på teater tycker 

jag att det borde fått ta mer tid.  

E: Man jobbar ju väldigt traditionellt med teatern. Det är någonting med teater i huvud taget, kan 

jag känna att, undra hur länge det kommer vara nu? Det känns som om det är i slutet på en cirkel. 

Tittar man ut i salongen så ser man vilka som sitter där, och det är ju samma gäng som var där på 60 

talet. Jag tror inte teatern kommer dö, men jag tror man måste, det behövs en injektion av något 

slag. Det skulle behöva vara ganska radikalt skulle jag tro, det kanske är nått sånt här att man skulle 

jobba mer med de här komponenterna, kostym och ljud, att det skulle få ta mer plats. Det skulle bli 

mer intressant.  

Det finns nått i teatern som är väldigt mycket, det här känns inte så svenskt! Jag tror att teatern i 

sverige fortfarande är borgerlig. Jag känner väldigt tydligt att när jag går på teater med min 

mamma.. Härmar mamman ”Dom har så fina kläder och..” Härmar sig själv ”Men vad tyckte du om 

själva berättelsen då?” I Tyskland känns det som att dom blir förbannade om det inte är något som 

rör mig, vad är det härförnått, och så går dom om det är som på museum. Här är det så mycket 

show,  ”Vin i pausen” att det är det som är grejen här. 

L: Jag tycker det är roligare när teatern verkligen arbetar med kollektiva processer på riktigt. att det 

är som jag har förstått med susanne osten unga klara, att alla fick vara med på repetitionerna, även 

de som inte hade konstnärliga funktioner på kontoret. Att alla fick vara med och tycka. Det är 

roligare än en demonregissör. 

Om man tänker in att alla konstnärliga funktioner är jätte kunniga personer, alla är konstnärer och 

alla kan. 
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T: Skådespela är ju en konstform i sig som kräver sitt, som har varit väldigt upphöjd. Och då kanske 

man inte vill förstöra den, med massa dutt.  Då har man gärna en blackbox en pall, ett glas vatten 

och texten.. 

E: Det har ju sin plats också, men man kan ju göra vad som helost ju, det är ju detman kan göra vad 

man vill.. 

L: Ofta tycker inte jag att det är så mycket ljud i teater, utan mer såhär, då är det antingen befintlig 

musik eller inspelade telefonsamtal typ eller ljudeffekter mer. Men det är inte så ofta en ljudbild 

som en ljuddesigner har skapat, det tycker jag inte är så ofta. Ljudet kommer oftast in när saker ska 

slätas över, i en förflyttning eller byte av scen.     
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BILAGA 4  

Transkribering av samtal med deltagande försökspersoner 

- Jag)Jag skulle vilja veta lite snabbt  vad ni tyckte, rent spontant om denna studie, om att vara  

 försökskaniner, öron.. 

-  Jätteroligt,  

- Spännande,  

- Verkligen jättes spännande 

- Har ni gjort någonting liknande? 

- (Alla): Nej 

- Hur brukar ni tänka på ljuddesign över lag? Tar man det för givet eller tänker man på det när 

man.. Nu tänker jag, främst scenkonst, men även film. 

- (Maria) När jag tänker på film, är den bästa musiken den som man inte märker.. Har jag hört, att 

man liksom får en känsla, om man börjar irritera sig på ett ljud så rycks man ju ur stämningen. 

Vet inte om det bara är jag som känner så eller.. Vad tycker ni? 

- (Sandra) Jag var också inne på det.. Det är när det bygger handlingen och inte tar över den, som 

det blir bra, och det blev tydligt här ett par gånger, att det tar över. 

- Petra) Men det är också häftigt när man känner att det är det som driver och ger impulser.. Det 

tycker jag är jättehäftigt, det såg ut så i alla fall! Haha 

- Jag) Hur kände ni, kunde ni få impulser?  

- Louise) Från ljudet ja, gud ja jättemycket. Vi har ju inte hört de här ljuden innan heller, så det var 

ju lite så här, ibland hade man typ tur att det kom precis samtidigt 

- Jag) Jag har ju jobbat mycket efter filmljudets principer och termen. Digesteiska och icke 

digestetiska ljud. Inner och yttre ljud, den enda regi de fick var att du hör ljuden och du hör dem 

inte. Och Du är kär och du vill döda henne.. för att skapa en spänning.  

- Ellen) var det så i alla ? 

- Maria) Så det viskade du det till dom?  

- Jag) Varför jag ville ha denna studie är för att jag tror, eller jag börjar bli mer övertygad om att  

att man kan gå snabbare in i processen. Att skapa ett rum, att regissören och ljuddesignen borde  

börjar jobba mycket tidigare med att skapa rum och atmosfärer, även om de inte är med i 

slutändan, för att hitta det man vill åt i energi, karaktärer och hur man med enkla medel.. det är 

ofta man tragglar på och hittar inte vem man är i projektet, karaktärsmässigt då.. Då kan en sån 

här workshop hjälpa ganska mycket! 
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- Ellen) Jag tycker det skulle vara spännande å se samma sak med en annan text också, som inte 

handlade om ljud. Var det en instruktion till Jani? 

- Jag) Han fick faktiskt lite fria händer. För jag ville jobba så. Jag har en dramatiker som blir lite 

som en regissör.. eller (syftar till att få en text i handen)  - Jag har en text ska vi jobba med den? 

Man får ju en text, som jag inte i min roll (som ljuddesigner) kan ändra på, men givetvis, det 

hade ju varit intressant. Jag har tänkt den tanken, men sen så skulle det vara så mycket mer jobb 

för alla inblandade 

- Men det blev ju väldigt intressant eftersom texten handlade om ljud, Lyssna på mig, det är ju 

underförstått, det är ju två meningar i den meningen, och sen vet man inte vilka ljud du hör eller 

vilka ljud som du hör.. Det vet man inte riktigt, om alla ljud kanske finns i dig.. 

- Ellen), det skulle vara spännande att se med annat material också..  

- Det skulle vara kul att fördjupa studien.. .. 

- Maria) En sak till, eftersom  jag jobbar ju mycket med improvisation i musik bara, utan text. I det 

här sammanhanget blev ljudet som en tredje person, musiken blev som en tredje person som ni 

fick impulser ifrån.. Det hade man ju kunnat gjort utan den här texten också, bara som en helt fri 

improvisation. Slutet rum. 
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Bilaga 5 Enkät  

NAMN: ________________________  Epost: __________________________ 

Person Nr: (Ej 4 sista) ______________ 

-Var utspelar sig scenen? 

  

-Vad handlade scenen om? 

  

-Vilka är karaktärerna, vad vill dom?  

Karaktär 1  

Karaktär 2 

-Var hamnade ditt fokus? Hos skådespelarna / I Ljudbilden / I handlingen / Jag tappade fokus 

/ Någonting annat, i så fall var eller på vad?   

-Hur var din upplevelse av tid?  1   2    3   4    5    
1) Jag var medveten om tiden  5) Jag förlorade mig i tiden. 

  

-Blev du berörd av uppförandet?  1   2   3   4   5     
1)Inte alls.  5) Mycket berörd 

  

-Kunde du leva dig in i uppförandet?  1   2   3   4   5    

1)Inte alls.  5)= Mycket  

  

-Väcktes din sympati till någon av karaktärerna, I så fall vilken?  

Karaktär 1   Karaktär 2.  

  

Kan du minnas någon specifik upplevelse / känsla / iakttagelse av scenen, vilken som helst?

  

Förändrades din känsla av scenen under själva uppförandet, i så fall hur?  
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