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Sammandrag 
Denna studie handlar om oskarp filmdialog: filmdialog där orden inte kan uttydas auditivt. 
Sådan dialog kan konstruera ett publikperspektiv genom att antingen ge eller neka tillgång till 
filmens fiktiva händelser (se bl.a. Kozloff 2000, Horton 2013). Syftet med denna studie är att 
undersöka hur filmdialog görs oskarp och hur denna filmdialog styr publikperspektivet. I och 
med detta ansluter sig denna studie till tidigare forskning som undersöker filmpublikens 
förhållande till filmdialog (se bl.a. Bubel 2008, Alvarez-Pereyre 2011, Dynel 2011).  

Teori och metod tillhörande forskningsdisciplinen conversation analysis används selektivt för 
att undersöka detta ur ett publikperspektiv. Erving Goffmans ramverk för deltagande (1981) 
används även som förklaringsmodell. Forskningsmaterialet består av 56 excerperingar ur 11 
svenska spelfilmer, utgivna mellan år 2008 och 2020. Resultaten visar att den existerande 
typologin över oskarp filmdialog behöver utökas med en ny kategori (primad oskärpa) samt 
att en och samma filmscen kan innehålla ett dynamiskt och föränderligt publikperspektiv som 
en konsekvens av hur filmdialogen är konstruerad. 

Filmdialog demonstreras därmed vara fullt kapabel till att styra publikperspektiv självständigt 
från övriga cineastiska resurser. Utöver detta uppmärksammar studien hur språkvetenskap 
arbetar tvärvetenskapligt och hur CA-verktyg kan användas för att representera icke-ratifierade 
deltagares perspektiv.  

Nyckelord: filmdialog, dieges, publikperspektiv, point of audition, lyssnarplats, voice-out, 
conversation analysis, CA, samtalsanalys, ramverk för deltagande, participation framework, 
priming 
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Termlista 

Audio-visuell. Bestående av ljud och bild. 
 
Audio-logo-visuell. Bestående av ljud, språk och bild. 
 
Bottom-up (kognitionsprocess). När separata beståndsdelar bygger upp en helhetsbild. 
 
Conversation analysis. CA. Ibland kallat samtalsanalys. En forskningsdisciplin – med 

tillhörande teori och metod – som undersöker mänskligt tal-i-interaktion. 
Forskningsmaterialet består traditionellt av vardaglig, inspelad interaktion. 

 
Deltagarperspektiv. I CA innebär deltagarperspektivet att analysen utgår från hur 

interaktionen – innehållsmässigt, sekventiellt och kronologiskt – uppfattas av deltagarna in 
situ. 

 
Dieges. I en film är diegesen filmens fiktiva värld. 
 
Diegetisk. Tillhörande fiktionen. I en film innebär det allt som ingår i den fiktiva världen som 

filmen konstruerar.   
 
Diegetisk filmdialog. Filmdialogen som den upplevs, inom diegesen, av rollpersonerna. 
 
Filmdialog. Samtal mellan två eller flera rollpersoner. Existerar parallellt i två former: 

diegetisk filmdialog och icke-diegetisk filmdialog. 
 
Flerledad samtalstur. En samtalstur innehållande fler än en (1) turkonstruktionsenhet. 
 
Icke-diegetisk. Utanför filmens fiktiva värld. Till exempel är dramatisk musik under en 

känslosam filmscen ofta icke-diegetisk eftersom den endast hörs av filmpubliken och inte 
av rollpersonerna i filmen. 

 
Icke-diegetisk filmdialog. Filmdialogen som den upplevs av filmpubliken – utanför filmens 

och rollpersonernas värld. 
 
Icke-ratifierad deltagare. En icke erkänd deltagare i en interaktion. Benämningen används 

ofta i samband med Goffmans ramverk för deltagande. Ett exempel på en icke-ratifierad 
deltagare är en tjuvlyssnare. 

 
Intersubjektivitet. En delad förståelse mellan personer. 
 
Ljudmatta. Ett konstant ljud utan relevanta distinkta inslag. Till exempel, en ljudmatta av 

människoröster innebär ett sorl utan distinkta röstinslag. 
 
Lyssnarplats. Ljudmotsvarigheten till visuellt perspektiv. Lyssnarplatsen är den plats inom 

diegesen som ljudupplevelsen konstrueras från. 
 
Maskinfonetik. En av två grundläggande metoder för fonetisk analys. Kallas även för 

instrumentell fonetik. I maskinfonetik använder man externa hjälpmedel för att registrera 
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fonetiskt material, till skillnad från hur det genomförs i öronfonetik. Metoden klassas som 
objektiv. 

 
Närhetspar. I interaktionssammanhang är det en sekvens innehållande två led där det första 

ledet normerar vilken typ det andra ledet ska vara. Till exempel, en fråga (förstaledet) 
normerar ett svar (andraledet); en hälsning (förstaledet) normerar en hälsning tillbaka 
(andraledet). 

 
Objektivt perspektiv. Inom film är det ett perspektiv som inte ansluter sig till en speciell 

rollperson (eller övrigt animat element) i diegesen. 
 
Oskarp filmdialog. Filmdialog där orden inte kan uttydas auditivt. Det är en ny term för denna 

studie. Ibland hänvisar jag till "oskärpan" – i sådana fall menar jag det innehåll (eller de 
orden) av filmdialog som inte kan uttydas auditivt. Ibland hänvisar jag till "oskarp" – i 
sådana fall menar jag att orden inte kan uttydas auditivt. En "oskarp replik" innebär därmed 
en replik där orden inte kan uttydas auditivt. 

 
Priming. Ett kognitivt fenomen där tidigare exponering för ett stimuli (positivt eller negativt) 

påverkar framtida förhållning till ett annat stimuli. 
 
Progressivitet. I interaktionssammanhang innebär det att interaktionen kontinuerligt fortgår 

och utvecklas. 
 
Ramverk för deltagande. Goffmans participation framework som kartlägger olika 

deltagarroller i vardaglig interaktion. 
 
Ratifierad deltagare. En erkänd deltagare i en interaktion. Benämningen används ofta i 

samband med Goffmans ramverk för deltagande. Exempel på ratifierade deltagare är en 
talare eller en lyssnare/mottagare. 

 
Reflektionsfelslutet. På engelska kallas det för the reflection falllacy. Den felaktiga idén om 

att konst eftersträvar autenticitet (oavsett om innehållet eller genren antyder det). 
 
Reparation (inom interaktion). När intersubjektiviteten eller progressiviteten hotas i en 

interaktion initieras vanligen en reparation för att lösa det interaktionella problemet. Till 
exempel behöver en samtalstur repareras om mottagaren inte hörde vad som sades. 

 
Rollperson. Karaktär. Rollfigur. En individ inom filmens dieges. 
 
Samtalstur. En avgränsad enhet som bidrar till samtalet. Kan bestå av en (1) eller flera 

turkonstruktionsenheter. 
 
Skarp filmdialog. Filmdialog där orden kan uttydas auditivt. Det är en ny term för denna 

studie. Ibland hänvisar jag till "skärpan" – i sådana fall menar jag det innehåll (eller de 
orden) av filmdialog som kan uttydas auditivt. Ibland hänvisar jag till "skarp" – i sådana fall 
menar jag att orden kan uttydas auditivt. En "skarp replik" innebär därmed en replik där 
orden kan uttydas auditivt. 

 
Subjektivt perspektiv. Inom film är det ett perspektiv som ansluter sig – direkt eller indirekt 

– till en speciell rollperson (eller övrigt animat element) i diegesen. 
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Tal-i-interaktion. Conversation analysis forskningsintresse. Det är inte strikt samtal som 

undersöks, utan samtalet i den större interaktionen. En CA-analys intresserar sig därför ofta 
av interaktionstillfället i dess helhet inklusive de multimodala elementen. 

 
Teatral filmdialog. Filmdialog vars huvudsakliga funktion är att framföra ett narrativ eller 

förmedla känslor till publiken. Är alltid skarp. 
 
Textuell filmdialog. Filmdialog som används som komplement till det visuella, ofta i form av 

berättarröst. 
 
Top-down (kognitionsprocess). När en helhetsuppfattning skapar en förväntan på nytillkomna 

element och därmed påverkar uppfattningen av dem. 
 
Tur. Se samtalstur. 
 
Turkonstruktionsenhet. TKE. En beståndsdel inom samtalsturen som är fullständig när den 

är syntaktiskt, pragmatiskt och prosodiskt komplett.  
 
Utspridd filmdialog. Antiteatral filmdialog som inte nödvändigtvis är skarp. Utspridd 

filmdialog bidrar inte till filmens narrativa kärna. 
 
Visuellt perspektiv. Det publikperspektiv som konstrueras med hjälp av filmskapandets 

visuella resurser. Exempel på sådana resurser är kameravinklar, kontinuitet, bildredigering, 
och bildkomposition. 

 
Öronfonetik. En av två grundläggande metoder för fonetisk analys. Kallas även för klassisk 

fonetik. I öronfonetik är det människan/forskaren som registrerar fonetiskt material, till 
skillnad från hur det genomförs i maskinfonetik. Metoden klassas som subjektiv. 

 
Överlappande tal. Tal som genomförs samtidigt som annat tal. 
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1. Inledning 

I Sofia Coppolas film Lost in Translation (2003) möter vi, som filmpublik, rollpersonerna Bob 
och Charlotte. Båda är alienerade amerikanska turister i Tokyo som träffar varandra eftersom 
de bor på samma hotell. Tokyo porträtteras som en drömsk stad där Bob och Charlotte utvecklar 
en stark och svårdefinierbar relation. Filmpubliken får bevittna formandet av en kärlek som 
sällan porträtteras på film. I filmens slutscen ska Bob åka hem till USA. I taxin på vägen till 
flygplatsen skymtar han Charlotte i folkhavet på Tokyos promenadgator. ”Let me out”, säger 
han och lämnar bilen. Han går ifatt henne. Charlotte vänder sig om och ler när hon ser Bob. De 
håller om varandra. I omfamnandet viskar Bob i Charlottes öra. Vi hör viskande ljud men kan 
inte uttyda ett enda ord förutom ett avslutande ”okej”. 

Vad viskade Bob till Charlotte? Det är ett mysterium. När filmskaparna frågas om det – femton 
år senare – svarar de att det är något privat mellan Bob och Charlotte (Sharf 2018). ”Det är 
mellan älskare”, har regissören svarat (Bland 2018). De fiktiva personerna Bob och Charlotte 
har därmed fått en egen existens med egna hemligheter, separerade från filmpubliken. 
Slutscenen i Lost in Translation fungerar eftersom filmdialog existerar på två plan – ett 
diegetiskt plan (inom den fiktiva världen) och ett icke-diegetiskt plan (utanför den fiktiva 
världen och i den verklighet som filmpubliken befinner sig i). När Bob viskar något som 
publiken inte hör är det filmdialog där orden är diegetiskt tydbara – i filmens fiktion hör 
Charlotte vad Bob viskar – men icke-diegetiskt otydbara. Filmpubliken har fått följa Bob och 
Charlotte under hela filmen, men i dess slutscen stängs den ute från något som blir privat mellan 
rollpersonerna. Filmdialog har därmed en tydlig förmåga att styra publikens tillgång till filmens 
händelser. Detta är denna studies ämne. 

Jag hade först tänkt forska om filmdialogens autenticitet i relation till vardaglig interaktion. 
Forskningsdisciplinen conversation analysis har sedan 1960-talet empiriskt demonstrerat olika 
mänskliga interaktionsmönster och jag tyckte det skulle vara intressant att se hur dessa 
reproduceras i fiktion. Jag insåg relativt snart att mitt material gav upphov till större frågor och 
att filmdialogens komplexitet är intressant. Att filmdialog gör avkall på autenticitet för 
konstnärliga syften är relativt väletablerat (se bland annat Ryan och Granville 2020, Alvarez-
Pereyre 2011). I detta pågår en större diskussion gällande filmdialogens natur. Min position är 
att filmdialog mest passande klassas som pseudo-språk. Detta skulle sociologen Erving 
Goffman antagligen hålla med om eftersom han skrev följande om teaterdialog: 

what goes on upon the platform is only incidentally—not analytically—talk (Goffman 1981:139) 

[It is] not, analytically speaking, a feature of speech events […], but stage events (ibid.) 

Filmregissören Christopher Nolan kallar filmdialog för en ljudeffekt. I filmbranschtidningen 
The Hollywood Reporter intervjuas han om sin film Interstellar (2014): 

I don’t agree with the idea that you can only achieve clarity through dialogue (Christopher Nolan 
i Giardina 2014) 

"Clarity" – klarhet – syftar på filmdialog som är verbal, språklig och tydligt framför ett narrativ. 
Nolan fortsätter säga: 
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We made carefully considered creative decisions. There are particular moments in [my] film 
where I decided to use dialogue as a sound effect, so sometimes it’s mixed slightly underneath 
the other sound effects or in the other sound effects to emphasize how loud the surrounding noise 
is (Christopher Nolan i Giardina 2014, min kursivering) 

Filmdialog verkar därmed kunna användas för olika syften. I Lost in Translation blockeras 
publiken från att uttyda orden och mystik uppstår. I Interstellar görs orden medvetet otydbara 
för att demonstrera hur starka de omgivande miljöljuden i filmscenen är. Det som genomförs 
är en manipulation av det språkliga tecknet – ett avspråkande för att uppfylla andra cineastiska 
syften. I detta blir filmdialog språk och ljudeffekt samtidigt. Denna studie kommer att utforska 
detta mera.  

Effekten av sådan här filmdialog är rapporterat kraftfull. I filmprofessorn Sarah Kozloffs bok 
(2000) beskriver hon hur det kan bli obekvämt för publiken när orden i filmdialog inte kan 
uttydas. 

[The audience’s] failure to hear or comprehend continually throws in our face that we are outside 
this gang; the characters are pals and equals, and we are not included. […] Whereas almost all 
other film dialogue is designed for the comfort of the eavesdropper, these films pretend not to 
give a flying fuck about our comfort. (Kozloff 2000:216). 

Filmdialogen stänger ute publiken och nekar insyn. Publikperspektivet blir styrt. Horton (2013) 
skriver om hur filmpubliken tar för givet att orden i filmdialog ska kunna uttydas: 

few cinematic conventions are as doggedly adhered to as the insistence on clarity of speech. 
Audiences, it seems, can tolerate fractured chronology, ellipses, or narrative irresolution, but the 
withholding or occlusion of the voice is experienced as an unusual and unsettling disruption. 
(Horton 2013:4) 

Filmdialog verkar därmed vara både ett outforskat och kraftfullt verktyg för att skapa en effekt 
hos filmpubliken. Jag börjar med att introducera en ny benämning som kommer vara central 
för hela studien: oskarp filmdialog. 

1.1 Oskarp filmdialog 
Min studie kommer att utgå från en central benämning: oskarp filmdialog. Benämningen är ny 
med betydelsen "filmdialog där orden inte kan uttydas auditivt". Begreppet är etablerat sedan 
tidigare men jag anser att de benämningar som hittills har använts inte är tillräckligt bra. En 
mer vardaglig benämning skulle kunna vara "ohörd filmdialog" men oskarp filmdialog hörs 
även om orden inte kan uttydas. Därför blir "ohörd" inte ett passande adjektiv. En annan 
benämning är "förlorade ord" (Chion 1990/1994:170, min översättning) men orden är 
närvarande även när de inte kan uttydas. Horton (2013) skriver om detta begrepp men använder 
sig av benämningen "voice-out". Jag har även invändningar mot denna benämning eftersom 
rösterna faktiskt kan uppfattas även i oskarp filmdialog. I typexemplet från Lost in Translation 
hör filmpubliken viskande s-ljud – rollpersonernas röster är fortfarande närvarande. Oskarp 
filmdialog anses därför vara en passande term. 
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Som en konsekvens av att oskarp filmdialog existerar, existerar även skarp filmdialog med 
betydelsen "filmdialog där orden kan uttydas auditivt". Skärpan i filmdialogen syftar därmed 
på huruvida orden kan uttydas eller ej. I denna studie kommer jag att hänvisa till filmdialogens 
skärpa och med detta menar jag till vilken utsträckning orden kan uttydas auditivt i dialogen. 
En ytterligare fördel med termen är att den indirekt kommenterar relationen mellan en films 
visuella och audiella aspekter. Filmteoretisk forskning om publikperspektiv har till 
övervägande del fokuserat på filmens visuella resurser (se Chion 2003/2009:294; Murch 
2001:72).1 I filmers visuella språk är bildskärpa ett element; en bild ur fokus är svårare att 
uttyda än en bild i skärpa. Att tala om skärpa i relation till filmljud blir därmed en antydan om 
att även det audiella kan fokusera och därmed konstruera perspektiv.2 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt studiesyfte är att visa hur filmdialog görs icke-diegetisk oskarp och styr filmpublikens 
specifika perspektiv in i filmen. I detta kommer jag använda mig selektivt av metod och teori 
från forskningsdisciplinen conversation analysis (CA).3 

Publikperspektiv förstås genom det filmteoretiska begreppet lyssnarplats (se avsnitt 2.3). Att 
filmdialog har potentialen att vara oskarp är en av studiens förutsättningar, uppbackat av bland 
andra Kozloff (2000), Giardina (2014) och Thomas Flight (2021). I detta vill jag understryka 
att även oskarp filmdialog är kommunikativ. Via ord är självfallet inte det enda sättet att 
kommunicera på, och oskarp filmdialog – precis som samtliga cineastiska resurser – förmedlar 
något till filmpubliken. 

Studien omfattar följande forskningsfrågor:  

1. Hur är oskarp filmdialog genomförd i spelfilmerna? 
a. Kan alla exempel på oskarp filmdialog kategoriseras inom Hortons typologi 

(2013) eller finns det former av oskarp filmdialog som denna typologi inte 
inkluderar? 

2. Fastställs filmpublikens perspektiv av den oskarpa filmdialogen? 
a. Kan lyssnarplatsen identifieras i detta? 

Filmteoretikern Michel Chion (1990/1994:185) skriver att filmanalys ofta är grundforskning 
som genomförs för att förbättra filmskapande och filmförståelse. Jag kommer visa hur 

 
1 Exempelvis kameraplacering, fotografi, samt redigering. 
2 En nackdel med termen är att den potentiellt (om än osannolikt) bryter mot den funktionella språknormen 
eftersom adjektivet skärpa i kombination med ett substantiv relaterat till ljud redan är ett etablerat begrepp: "ett 
skarpt ljud" är ett högfrekvent och starkt ljud; "en skarp vissling" är en högfrekvent och stark vissling. Eftersom 
även filmdialog är relaterad till ljud skulle ”skarp filmdialog” därmed möjligen kunna uppfattas som ”högfrekvent 
och stark filmdialog”. Jag anser däremot att sannolikheten för detta är liten, delvis eftersom benämningen "skarp 
filmdialog" inte är laddad med betydelse ännu. 
3 Svenska översättningar kan vara samtalsanalys (Broth & Keevallik (red.) 2020:449), eller etnometodologisk 
samtalsanalys (Norrby 2014:33). Jag anser att ingen tillfredsställande svensk översättning existerar, vilket gör att 
jag kommer använda mig av conversation analysis eller förkortningen CA. 
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conversation analysis kan bidra till en sådan filmvetenskaplig utveckling. Ett sekundärt syfte 
med min studie blir därmed att visa hur CA kan användas för andra syften än dess traditionella. 

Min förhoppning är att studien belyser språkvetetenskapens tvärvetenskapliga arbete och hur 
en detaljerad språkanalys kan uppmärksamma en relativt outforskad användning av filmdialog. 
Jag har också en förhoppning att denna studie kan uppmärksamma att filmdialog existerar i 
gränslandet mellan språk och ljudeffekt. 

Min studie är unik ur ett flertal aspekter. För det första, svenska spelfilmer har aldrig utgjort 
ett forskningsmaterial i ens liknande studier. För det andra, ett flertal texter har skrivits om 
filmdialogens relation till publikperspektiv (se Alvarez-Pereyre 2011, Welles & Bogdanovich 
1992:89, Thomas 2013, Ryan & Granville 2020, Dynel 2011, Clark 1996:359, Kozloff 2000, 
Bubel 2008, Richardson 2010, Short 1989). Horton (2013) har arbetat fram en typologi över 
oskarp filmdialog och är därmed närmast ansluten denna studie. Däremot har inga av dessa 
studier redogjort för hur oskarp filmdialog konstrueras i detalj – vilket denna studie gör. För 
det tredje, Horton (2013:13) samt Lastra (2000:138 ff.) nämner att publikperspektivet som 
konstrueras på grund av oskarp filmdialog är dynamiskt men beskriver inte hur detta genomförs 
i detalj – vilket denna studie gör. För det fjärde, i studierna som jag nämner ovan används aldrig 
metoder tillhörande CA-disciplinen. CA-metoder är mikroorienterade och analysen är 
kronologisk utifrån ett deltagarperspektiv. Det är genom dessa metoder jag kan beskriva hur 
filmdialogen kontinuerligt konstruerar och varierar publikperspektivet. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är upplagd enligt följande: I kapitel 2 presenteras forskning som har gjorts om 
filmdialog och det publikperspektiv som dialogen konstruerar. Kapitlet har en 
språkvetenskaplig vinkling. Kapitel 3 består av en sammanfattning av conversation analysis 
med speciellt fokus på dess transkriberingsmetod och analysverktyg. I kapitel 4 redogör jag för 
studiens material och metod. Resultat och analys presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras 
studiens resultat, öron- och maskinfonetik, tänkbar vidare forskning, samt om CA var en 
effektiv metod för denna studie. En transkriptionsnyckel finns efter referenslistan, på sidan 57. 

2. Filmdialog, det oskarpa, och lyssnarplatsen 

Detta kapitel sammanfattar forskningen gällande filmdialog och framförallt oskarp filmdialog 
med en avgränsning till vad som är relevant för denna studie. Avsnitt 2.1 handlar om vad 
filmdialog är och hur den existerar på två parallella plan. Avsnitt 2.2 handlar om den oskarpa 
filmdialogen och hur det innebär en relativisering av språket. Avsnitt 2.3 handlar om den så 
kallade lyssnarplatsen. Lyssnarplatsen konstruerar publikperspektiv via ljud och kan 
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kategoriseras i ett antal olika typer. Avsnitt 2.4 sammanfattar hur denna forskning blir relevant 
för min studie. 

2.1 Vad är filmdialog? 

Filmdialog som cineastisk resurs är ett potentiellt kraftfullt verktyg i filmskapande. Vi kan 
enkelt blunda för att undvika att se oönskade saker men det är svårare att blockera ljud i en 
biosalong (Connor 2000:16 f.). Bild kan selektivt uppfattas (Chion 1990/1994:182) men ljud 
kan inte filtreras ut. Med andra ord går det inte att rymma från ljud vilket gör att dess potential 
att påverka en filmpublik är stor (se även Horton 2013:7). 

Filmteoretikern och kompositören Michel Chion har skrivit om relationen mellan ljud och bild 
i film (1984, 1985, 1990/1994, 1995, 2003/2009, 2016, 1998/2018). Film som en audiovisuell 
konstform – bestående av ljud och bild – är en bristande benämning, enligt Chion. Istället 
menar han att filmkonsten är audio-logo-visuell eftersom språk är en grundläggande cineastisk 
resurs (2009:468). Filmanalys blir därmed inte komplett utan att analysera språket. 

Filmdialog innefattar den diegetiska kommunikation som sker mellan rollpersoner i filmen. 
Den är också en produkt skapad för konsumtion av en publik. Den skapas av ett 
produktionsteam i en lång process som påverkas av bland andra ”finansiella, tekniska, 
artistiska, sociala, politiska, relationella [och] etiska” faktorer (Alvarez-Pereyre 2011:49, min 
översättning). Eftersom den är ämnad att konsumeras görs innehållsanpassningar som 
resulterar i att filmdialog blir skiljt från generellt vardagligt språk (se Alvarez-Pereyre 2011, 
Welles & Bogdanovich 1992:89, Thomas 2013, Ryan & Granville 2020, Dynel 2011, Clark 
1996:359, Kozloff 2000, Bubel 2008, Richardson 2010, Short 1989). Dialogen är ”skriven att 
bli framförd som icke-skriven” (Gregory & Caroll 1978:42 ff., min översättning) vilket innebär 
att filmdialog aldrig blir autentisk utan som mest endast pseudo-autentiskt (Kozloff 2000:14 
f.).4 

En av mottagaranapassningarna5 som görs i filmdialog är elimineringen av ansedda 
distraherande språkdrag (se Ryan & Granville 2020); ”karaktärsdragen i vardagligt språk [blir] 
utplanade” (Alvarez-Pereyre 2011:59, min översättning). Detta innebär att språkets autenticitet 
bortprioriteras till förmån för publikförståelse. Herman (1995:77) skriver att fiktionsdialog 
innebär ”manipuleringen och exploateringen av [interaktionens] ’regler’ och konventioner av 
dramatiker för dramatiska syften” (min översättning). När publikanpassning är en del av 
filmdialogens konstruktion uppstår frågor om filmpublikens deltaganderoll i filmupplevelsen; 
filmpublikens närvaro erkänns inte diegetiskt men ändå är filmens innehåll anpassat för 
publikens konsumtion och förståelse. Publikens roll hamnar därmed i en gråzon: den är dels en 
osynlig och oerkänd betraktare, dels den som filmen har skapats för. I essäsamlingen Forms of 

 
4 Det är inte heller säkert att filmdialog strävar efter autenticitet. Androutsopoulos (2010) skriver att det är ett 
feltänk att anta att filmdialog (oavsett genre) är tänkt att reflektera autentiskt, vardagligt språk. 
5 Engelska: recipient design (en term från Sacks m.fl. 1974). Det uttrycket är vanligen reserverat för vardaglig, 
autentisk interaktion (Bubel 2008:66). Ett liknande uttryck – främst använt för att analysera nyhetsspråk – är 
audience design (Bell 1991). 
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Talk (1981) skrev sociologen Erving Goffman om interaktionsrollerna som samtalsdeltagare 
får. Han introducerade ett ramverk för deltagande6 som kategoriserar rollerna som existerar i 
vardagsinteraktioner. Utifrån detta ramverk har filmpublikens deltagarroll i filmupplevelsen 
diskuterats (se Dynel 2011, Kozloff 2000, Bubel 2008, Richardson 2010, Short 1989). Att 
använda Goffmans ramverk i analysen av filmdialog bör ske med försiktighet eftersom 
filmdialog inte är egentlig interaktion.7 Men ramverket demonstreras däremot vara flexibelt 
och kan därmed anpassas för sammanhang som endast är relaterade till språk (se Goffman 
1981:154).  

Den forskning som använder ramverket för att analysera filmdialog ställer intressanta frågor 
om till vilken grad publikens närvaro erkänns. Goffman (1981:9 f.) kallar en erkänd deltagare 
för ratifierad. För en ratifierad deltagare kan anpassningar göras i samtalet. För en icke-
ratifierad deltagare (till exempel en dold tjuvlyssnare) görs det inga anpassningar. Att 
filmpubliken är ratifierad i filmdialog är en egentlig självklarhet: filmdialog är skapad för en 
filmpublik så anpassningar har därmed gjorts (Richardson 2010:44 samt ovan nämnda Ryan & 
Granville 2020, Alvarez-Pereyre 2011). Men inom filmens dieges –filmens fiktiva värld – 
existerar inte filmpubliken. Det är rollpersonerna som existerar i diegesen medan filmpubliken 
bevittnar den utifrån, i den icke-diegetiska verkligheten.8 Filmpubliken blir parallellt en icke-
diegetisk ratifierad mottagare och en diegetisk icke-ratifierad tjuvlyssnare. Filmdialog existerar 
därför på två parallella plan: ett diegetiskt plan och ett icke-diegetiskt plan. Diegetisk filmdialog 
är filmdialogen som den kommuniceras mellan rollpersonerna inom filmen. Icke-diegetisk 
filmdialog är filmdialogen som den kommuniceras till publiken utanför filmen. Filmdialog 
behöver anpassas till – och fungera på – båda planen parallellt.9 

 

 

Figur 1. En visuell representation av filmdialogens dubbla plan. 

 
6 Engelska: participation framework. Svensk översättning från Broth & Keevallik (red.) 2020:448. 
7 Goffman (1981:139) skrev om teaterdialog som scenhändelser istället för talhändelser. 
8 I detta finns undantag när filmer har mer originella berättargrepp. Till exempel när rollpersoner bryter fjärde 
väggen och tilltalar publiken direkt. 
9 Dessa två plan beskrivs av Herman (1998), även om termen dieges inte används i förklaringsmodellen. 
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Den icke-diegetiska filmdialogen är den enda versionen som filmpubliken kan ta del av 
audiellt. Den diegetiska filmdialogen förstås endast teoretiskt av filmpubliken. Den diegetiska 
filmdialogen kan även skilja sig från den icke-diegetiska. Exemplet i inledningen – från filmen 
Lost in Translation – är ett tydligt exempel på detta. I den diegetiska filmdialogen hör 
rollpersonerna vad som viskas och dialogen är skarp. I den icke-diegetiska filmdialogen är 
viskningarna oskarpa. Chion (2003/2009:470) kallar detta för en audiell uppdelning:10 ”när vi 
inte kan höra vad några rollpersoner hör eller när de inte hör allt som vi hör” (min översättning). 
Filmskaparna kan därmed skilja på filmdialogens diegetiska och icke-diegetiska plan.11 

 

Figur 2. En visuell representation av en audiell uppdelning. 

Vid sammanförandet av dessa tre insikter – filmdialog existerar på två parallella plan, en audiell 
uppdelning kan göras mellan dessa två plan samt filmdialog används både som språk och 
ljudeffekt – blir Karl Bühlers (1934/2011) organonmodell hjälpsam. Jag använder modellen 
heuristiskt för att förklara språkmanipuleringen som sker i filmdialogens dubbla natur. 
Organonmodellen är en modell för språkande som symboliserar kommunikation i talform 
(Bühler 1934/2011:xxi). Enligt Bühler består språkande av tre likvärdiga faktorer: en 
uttryckande avsändare, en reagerande mottagare samt ett begrepp eller en idé som 
representeras.                           

  

 
10 Engelska: auditory compartmentalization. 
11 Tobin (2017) beskriver detaljerat ett speciellt exempel på audiell uppdelning, från filmen Avlyssningen (Ford 
Coppola 1974). I den filmen får den icke-diegetiska filmdialogen till och med ändrad prosodi i sista akten. 
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Figur 3. En förenklad version av organonmodellen, modifierad utifrån Bühler 1934/2011:xxi. 

Avsändaren eller talaren yttrar något audiellt, detta ljud representerar ett begrepp,12 och 
mottagaren tar emot ljudet och reagerar. Cirkeln i mitten av modellen är ljudet som yttrandet 
uttrycker sig i, medan triangeln bakom är kommunikationsprocessen. Cirkeln och triangeln är 
inte totalt överlagrade eftersom kommunikationsprocessen stundtals delvis brister (Bühler 
1934/2011:34). Ett teoretiskt exempel på detta är om talaren skulle säga ordet (som skriftligt 
uttrycks på svenska) ”kristallglas”. Det ordet kan representera många versioner av faktiska 
kristallglas – med skillnader i glasens design, höjd, eventuella mönster och så vidare. Det 
kristallglas som mottagaren föreställer sig och baserar sin reaktion på är inte nödvändigtvis 
samma som det kristallglas som avsändaren tänkte på. Trots detta är begreppen oftast 
tillräckligt lika varandra för en lyckad kommunikationsprocess. På grund av detta är cirkeln 
(ljudet) och triangeln (kommunikationsprocessen) endast till en övervägande del överlagrade. 

I konventionell filmdialog återskapas denna modell i en dieges. Den diegetiska filmdialogen 
består av avsändande och mottagande rollpersoner, men de är icke-diegetiskt konstruerade av 
filmskaparna. Hela modellen blir därmed inkapslad och totalstyrd av en större avsändare. 
Filmskaparna ansvarar även för en audiell uppdelning, där det diegetiska ljudet kan förvanskas 
för icke-diegetiska öron. Ljudet – som språkligt tecken – manipuleras därmed i processen från 
diegetiskt yttrande till icke-diegetiskt filmljud. Det är i denna process jag påstår att filmdialog 
går från att vara språk till att bli ljudeffekt. 

 

 
12 Likt de Saussares signifiant (i detta fall: ljudet) och signifié (i detta fall: begreppet eller idén). 
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Figur 4. En visuell representation över en audiell uppdelning av filmdialog, baserad på Bühler 
1934/2011:xxi. 

När en audiell uppdelning leder till en icke-diegetisk oskarp filmdialog blir dialogen endast 
språk på ett föreställt plan. Filmpubliken föreställer sig att Bob viskar ord till Charlotte i slutet 
av Lost in Translation; filmpubliken föreställer sig att rollpersonerna säger ord trots att de 
omgivande miljöljuden överröstar filmdialogen i Interstellar. För filmpubliken blir den 
oskarpa filmdialogen ett föreställt språk maskerat i en faktisk ljudeffekt. Detta beskrivs 
ytterligare i nästa avsnitt. 

2.2 Den oskarpa filmdialogen 
Ljudfilm är röstcentrerad och till och med verbalcentrerad (Chion 2003/2009:233, Horton 
2013:4).13 Detta innebär att film audiellt prioriterar det verbala och skarpa (se även Altman 
1992a:25). Röster har därmed en speciell status i filmens ljuddesign (Chion 1990/1994:5). 

Chion (1990/1994:171 ff.) delar in all filmdialog i tre typer: teatral filmdialog, textuell 
filmdialog och utspridd filmdialog. Teatral dialog har en ”dramatisk, psykologisk, informativ, 
och affektiv funktion” (Chion 1990/1994:171, min översättning) där alla ord är skarpa. Textuell 
dialog kompletterar det visuella och används sparsamt i filmer, ofta genom berättarröst (Chion 
2003/2009:495). Utspridd dialog går ofta obemärkt förbi eftersom den är ”antilitterär och 
antiteatral” (Chion 1990/1994:177, min översättning). Chion fortsätter: 

Emanation speech [utspritt tal, min översättning] is speech which is not necessarily heard and 
understood fully, and in any case is not intimately tied to the heart of what might be called the 
narrative action. (Chion 1990/1994:177, min kursivering) 

Utspritt tal innebär en relativisering av språket – att filmskaparna gör (partier av) filmdialogen 
icke-central och icke-avgörande för filmen. Språket bidrar istället till en känsla och filmens 
helhetsupplevelse (Chion 1990/1994:178). Vid en dynamisk relativisering – när filmdialogen 
kontinuerligt skiftar mellan skarp och oskarp – uppstår det som kallas verbal klärobskyr (Chion 

 
13 Engelska: vococentric respektive verbocentric.  
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2003/2009:497).14 Likt måleritekniken klärobskyr som innefattar starka konstraster mellan ljus 
och skugga, skiftas publiken mellan olika skärpa i filmdialogen. Det finns olika cineastiska 
tekniker för att åstadkomma denna språkliga relativisering, bland annat att låta omgivande 
ljudeffekter vara starkare än filmdialogen till den grad att den blir oskarp (Chion 
1990/1994:181, Giardina 2014). En annan teknik innefattar att låta filmrepliker överlappa 
(Chion 1990/1994:179 f.). 

Överlappande tal i filmdialog används begränsat just för att det riskerar filmdialogens skärpa 
(Kozloff 2000:216). Thomas (2013:126) skriver att ”film föredrar den konsekventa 
alterneringen mellan talade repliker, som garanterar begriplighet” (min översättning).15 När 
överlappande tal i spelfilmer ändå förekommer är det med en tydlig publikanpassning. 
Överlappning görs med noggranna kreativa avväganden. Manusförfattaren kan erbjuda 
metainstruktioner för hur överlappningar i dialogen ska genomföras (Herman 1995:112). 
Överlappningar kan vara konstruerade så att varje stavelse hamnar i rätt position (Welles & 
Bogdanovich 1992:89). Överlappande tal i spelfilmer – där filmdialogen bibehåller en skärpa 
– uppnås därmed genom att noggrant planera exakt var överlappning ska ske (Kozloff 
2000:216), samt genom att låta de överlappande partierna av replikerna bestå av utfyllnadsord 
som inte bär på viktig narrativ information (Thomas 2013:127). 

Eftersom teatral filmdialog per definition är skarp och eftersom textuell filmdialog alltid 
används som en komplettering till det visuella, så kan oskarp filmdialog via uteslutningsmetod 
endast klassas som utspridd filmdialog enligt Chions modell. På grund av detta brister modellen 
eftersom oskarp dialog potentiellt kan vara starkt förknippat till den narrativa kärnan.16 Chions 
uppdelning av olika filmdialogstyper behöver därmed utvecklas. Detta gör Horton (2013) när 
han föreslår en mer utförlig typologi av oskarp filmdialog. Han kallar förekomsterna av oskarp 
filmdialog för voice-outs. Hortons typologi (2013:13 ff.) är tänkt att användas heuristiskt (s. 
24) och är uppdelad i sex huvudkategorier med totalt tio typer av oskarp filmdialog: 

1. Oskarp filmdialog på grund av tekniska begräsningar. 
a. Stumfilm innebär att dialogen är totalt oskarp – skärpan är icke-existerande 

precis som allt övrigt diegetiskt ljud i en stumfilm.17 
2. Oskarp filmdialog på grund av att den övriga kontexten är tillräcklig. 

a. Inbäddad oskärpa18 innebär att den oskarpa dialogen existerar på ett djupare 
diegetiskt plan. Ett exempel skulle vara att rollpersonerna lyssnar på en radio. 
Radioprogrammet blir en dieges inom diegesen. En inbäddad oskärpa skulle 
innebära att dialogen från radioprogrammet var oskarp. 

 
14 Engelska: verbal chiaroscuro. 
15 Detta blir en överdrift eftersom även ordnad filmdialog – utan något överlappande tal – inte garanterar 
förståelighet utan snarare ökar sannolikheten för det. 
16 Till exempel i Lost in Translation där den oskarpa viskningen är filmens mest omtalade händelse. 
17 Stumfilm är inte alltid en konsekvens av tekniska begränsningar. Det finns moderna filmer som hade tillgång 
till ljudinspelningsteknologi och där stumfilmspresentationen var ett artistiskt val, exempelvis The Artist 
(Hazanvicius 2011). 
18 Engelska: nested voice-out. Horton 2013:14. 
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b. Anti-överflödig oskärpa19 innebär att dialogen skulle vara överflödig i skarp 
form. I en högljudd actionscen är en skarp filmreplik som ”nu tar vi dem!” 
potentiellt överflödig. Huruvida en sådan replik är skarp har ingen riktig 
betydelse för publikförståelsen eftersom det är tillräckligt att publiken förstår 
känslan av vad som sägs. 

3. Oskarp filmdialog på grund av audiell realism. 
a. Spridd oskärpa20 innebär att oskärpa konstrueras för att skapa en känsla av 

spridd (och möjligen kaotisk) filmdialog. Ett exempel är en fest med ett 
mingelljud. 

b. Autentisk oskärpa21 innebär att dialog görs oskarp för att förmedla en 
autenticitet. Skärpans bräcklighet demonstreras eftersom audiella distraktioner 
gör den oskarp. Ett exempel skulle vara en filmreplik som blir oskarp för att en 
biltuta plötsligt överröstar den. Detta för att skapa audiell realism.22 

4. Oskarp filmdialog på grund av viskningar. 
a. Viskningar. Diegetiska viskningar kan variera i skärpa, men eftersom en 

viskning är tyst även i vardaglig bemärkelse är det svårt att fastställa vilken typ 
av oskärpa som används i en filmscen med viskningar (se Horton 2013:23). 
Därmed hamnar viskningar i sin egen kategori. 

5. Oskarp filmdialog på grund av ett subjektivt perspektiv. 
a. Subjektiv oskärpa23 innebär att oskärpa konstrueras för att publiken delar en 

rollpersons audiella upplevelser. Till exempel om en rollperson lämnar ett rum 
där en radio spelas och den radion därmed hörs svagare för rollpersonen, så 
innebär subjektiv oskärpa att publiken delar denna audiella upplevelse och 
också hör radion svagare. 

b. Fri indirekt oskärpa24 är en subjektiv oskärpa som genomförs utan att publiken 
ansluter sig till en rollpersons faktiska audiella upplevelser. Detta grepp kan 
därmed ta större artistiska friheter än den subjektiva oskärpan. Ett exempel på 
fri indirekt oskärpa skulle vara om en rollperson är i chock och att det förmedlas 
till filmpubliken genom att göra filmdialogen förvrängd. Detta skulle inte vara 
den chockade rollpersonens faktiska audiella upplevelser utan 
röstförvrängningarna skulle istället vara ett artistiskt sätt att kommunicera 
chock via icke-diegetisk filmdialog. 

6. Oskarp filmdialog på grund av kreativa val. 
a. Den guidande oskärpan25 innebär att ljudnivåer och andra ljudinställningar 

kontinuerligt anpassas för önskad skärpa. Ett exempel skulle vara en filmscen 
på en nattklubb där musiken ger företräde till dialogen i vissa partier men 
överröstar dialogen i andra partier.  

 
19 Engelska: anti-redundant voice-out. Horton 2013:14 f. 
20 Engelska: proliferative voice-out. Horton 2013:15 f. 
21 Engelska: verisimilar voice-out. Horton 2013:16 f. 
22 Det är ett sådant här grepp som Nolan pratade om i inledningen: ljudeffekter mixas starkare än ljuddialogen för 
att förmedla audiell realism och därmed blir filmdialogen oskarp. 
23 Engelska: subjective voice-out. Horton 2013:17. 
24 Engelska: free indirect voice-out. Horton 2013:17 f. 
25 Engelska: the escorted voice-out. Horton 2013:18 ff. 
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b. Övergivet ljud26 innebär att allt ljud – inte endast filmdialogen – försvinner 
totalt, i en film som annars innehåller ljud. 

Horton (2013:24) välkomnar förslag på ytterligare typer av oskarp filmdialog. Att se om alla 
excerperingar i denna studie passar in i Hortons typologi blir därmed explicit välkomnat.  

2.3 Lyssnarplatsen 
Filmteoretisk forskning om publikperspektiv är ofta relaterad till filmens visuella aspekter (se 
Chion 2003/2009:294, Murch 2001:72). Filmfotografen Joseph V. Mascelli (1965) skriver om 
fem grundläggande resurser inom filmfotografi: kameravinklar, kontinuitet, redigering, 
närbilder och komposition. Alla dessa resurser är relaterade till det visuella och hur resurserna 
används avgör huruvida publiken beviljas ett subjektivt eller objektivt perspektiv in i filmen. 
Den grundläggande skillnaden mellan dessa perspektiv är att det subjektiva perspektivet 
ansluter publiken till en eller flera rollpersoner medan det objektiva perspektivet inte ansluter 
publiken till någon specifik rollperson. Chion (2003/2009:294) skriver att konceptet 
publikperspektiv – utifrån det visuella – är grundligt utforskat i filmvetenskapen, men att den 
audiella motsvarigheten inte har fått samma uppmärksamhet. Denna motsvarighet kallas för 
point of audition på engelska.27 Ingen svensk översättning har hittills existerat. Jag har valt 
termen lyssnarplats. 

Lyssnarplatsen är svårdefinierad. Den ska vara ett begrepp som framhäver audiella cineastiska 
resurser men det har ändå argumenterats för att lyssnarplatsens existens är för beroende av dess 
visuella motsvarighet (Altman 1992b:60, Langkjær 2000:135). Uppfattningar går också isär 
om vad lyssnarplatsen egentligen borde innebära (Høier 2018, Chion 1990/1994:89). Altman 
(1992b:60) definierar lyssnarplatsen som det ljud som filmpubliken konstrueras att höra från 
en position inom diegesen. Chion (2003/2009:485 f.) skriver att lyssnarplatsen antingen kan 
vara spatial eller subjektiv. En spatial lyssnarplats relaterar till vilken position som ljudet hörs 
från inom diegesen. Denna position kan vara identisk med den visuella positionen 
(kameraplaceringen) men den är inte beroende av det visuella och kan därmed vara någon 
annanstans inom diegesen. En subjektiv lyssnarplats används om filmpubliken delar den 
audiella upplevelsen med någon rollperson. I en filmscen som inkluderar en viskning – likt den 
från Lost in Translation som beskrivs i inledningen – skulle lyssnarplatsen enligt Chion 
(2003/2009:485 f.) innebära följande: 

• Vid en spatial lyssnarplats: Om rollpersonerna viskar till varandra och lyssnarplatsen 
är konstruerad långt från rollpersonernas diegetiska position skulle viskningarna vara 
oskarpa för filmpubliken. Om lyssnarplatsen istället konstrueras vid en spatial position 
tätt intill rollpersonerna är det rimligt att viskningarna skulle vara (i alla fall delvis) 
skarpa. 

 
26 Engelska: abandoned sound. Horton 2013:20. 
27 Jämför med point of view som är den visuella motsvarigheten. 
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• Vid en subjektiv lyssnarplats: Om viskningarna skulle vara totalt skarpa för 
filmpubliken (att varje viskande ord kan uttydas klart och tydligt) har antagligen en 
subjektiv lyssnarplats konstruerats. Filmpubliken delar rollpersonernas audiella 
upplevelse. 

Utifrån detta går det att säga att en spatial lyssnarplats är jämförbar med det objektiva 
perspektivet, medan en subjektiv lyssnarplats är jämförbar med det subjektiva perspektivet. 
Lyssnarplatsens existens som begrepp antyder hur det audiella har en förmåga att avgöra 
publikens perspektiv. Oskarp filmdialog kan styra vilken tillgång publiken får till filmens 
händelser.  

Däremot är det svårt att avgöra exakt varifrån man hör ett ljud inom diegesen eftersom ljud är 
rundstrålande. Chion (1990/1994:91) skriver om en fiolspelare. Genom att endast höra ljudet 
av fiolen går det inte att veta exakt var man befinner sig i relation till spelaren. Ens spatiala 
position blir däremot enklare att fastställa om det även finns visuell information. Om man hör 
en fiol och samtidigt ser var fiolspelaren befinner sig är det självklart enklare att identifiera 
ljudkällan. När alla komponenter i det audio-logo-visuella samverkar ökar därmed 
sannolikheten att kunna fastställa perspektiv. Detta får stöd av semiotikern Roland Barthes 
(1977/1982:16 f.) som skriver att det visuella behöver kompletteras med något annat (till 
exempel ljud eller språk) för att förtydligas. Kozloff (2000:35) kallar detta att ”förankra”.28 
Chion (1990/1994:5) kallar detta att ge ”ökat värde”.29 

Chions uppdelning av en lyssnarplats som antingen spatial eller subjektiv gör den potentiellt 
svåranalyserad. Att viskningar är skarpa kan antingen bero på att en spatial lyssnarplats är 
placerad oerhört nära rollpersonerna eller att en subjektiv lyssnarplats är ansluten till 
rollpersonerna. Ljudresultatet blir detsamma oavsett vilken typ av lyssnarplats som har 
konstruerats. Høier (2018) utgår från Chions uppdelning av lyssnarplatsen som spatial eller 
subjektiv, men föreslår att den ändras och utökas enligt följande: 

• Den observerande lyssnarplatsen (spatial) innebär att lyssnarplatsen ger begränsad 
tillgång till diegesens ljud. I en filmscen med viskningar blir de oskarpa eftersom 
lyssnarplatsen konstrueras utanför viskningarnas audiella omfång. 

• Den aktiva lyssnarplatsen (spatial) innebär att lyssnarplatsen prioriterar skärpa. I en 
filmscen med viskningar blir de skarpa eftersom lyssnarplatsen prioriterar och 
maximerar skärpa. 

• Den individuella lyssnarplatsen (subjektiv) innebär att filmpubliken hör ljud som är 
kopplat till en (1) rollpersons fysiska eller psykiska situation. I en filmscen med 
viskningar skulle detta till exempel kunna innebära att filmpubliken hör viskningarna 
skarpt men dovt – om lyssnarplatsen anslöt sig till en rollperson med lock i öronen. 

• Den personliga lyssnarplatsen (subjektiv) innebär att filmpubliken hör ljud kopplat 
till en (1) rollpersons djupare psykiska upplevelse. I en filmscen med viskningar skulle 

 
28 Min översättning. Engelska: anchor. 
29 Min översättning. Engelska: added value. 
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det till exempel kunna innebära att viskningarna är skarpa men att publiken även hör 
en rollpersons inre monolog i form av berättarröst. 

Høiers utökade typologi av lyssnarplatsen inkluderar ett sätt att analysera ljud utifrån 
rollpersonernas psyke och fantasi. Den utgår också från det audiella resultatet – vad och hur 
mycket är skarpt – istället för att försöka avgöra huruvida lyssnarplatsen klassas som spatial 
eller subjektiv (likt Chions uppdelning). 

2.4 Inför den kommande analysen 
När vi inte kan blockera ljud eller selektivt välja vad vi lyssnar på i biosalongen blir det en 
kraftfull resurs för filmskaparna att använda (se Connor 2000:16 f., Chion 1990/1994:182, 
Horton 2013:7). Oskarp filmdialog innebär en relativisering av språket. Att termen verbal 
klärobskyr existerar antyder att filmdialogen har möjlighet att skifta mellan skärpa och oskärpa 
kontinuerligt och därmed konstruera ett dynamiskt publikperspektiv. Detta åstadkoms genom 
att språket manipuleras av filmskaparna – för publiken är det den icke-diegetiska filmdialogen 
som uppfattas medan den diegetiska filmdialogen endast existerar teoretiskt. 

När filmdialog görs oskarp sker ett avspråkande. Men eftersom oskarp filmdialog ändå har en 
teoretisk effekt i samspelet med skarp dialog är det ändå något som kan språkvetenskapligt 
analyseras. Omformulerat innebär detta att oskarp filmdialog är svår att språkanalysera på en 
intranivå, men att det borde vara givande att analysera den på en internivå i dynamiken med 
omgivande skarpa repliker. Eftersom conversation analysis och dess olika metodverktyg mäter 
effekt bland sammankopplade samtalsturer är det ett potentiellt passande tillvägagångssätt att 
angripa detta forskningsämne. Conversation analysis beskrivs mera i följande kapitel. 

3. Conversation analysis 

Jag kommer undersöka oskarp filmdialog i svenska spelfilmer med hjälp av viss teori och 
metod tillhörande conversation analysis. Det finns ett flertal svenska studier som har använt 
CA för att analysera fiktion. Anne-Marie Londen (1989) har analyserat talspråk och dialog 
inom fiktion delvis med hjälp av CA. Marie Sörlin (2008) använde sig av CA i forskningen om 
konfliktscener i svensk dramadialog. Hanna Söderlund (2016) använde CA för att undersöka 
tv-dialog i det svenska humorprogrammet Parlamentet.  

Med detta sagt är denna studie inte en CA-studie på grund av två anledningar. För det första, 
filmdialog är varken samtal eller interaktion. Jag anser att CA med försiktighet kan användas 
för att analysera icke-autentiskt material och därmed bryta mot tradition. Kendrick (2017) 
menar till och med att samtalsforskare är speciellt lämpade att arbeta med konstruerat icke-
autentiskt språkmaterial. Men eftersom jag anser att filmdialog är pseudo-språk – mer likt 
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”scenhändelser” än ”talhändelser” (Goffman 1981:139, min översättning) – kan jag inte påstå 
att denna studie är en CA-studie även i icke-traditionella bemärkelser. För det andra, mitt 
forskningsintresse ligger inte i att undersöka interaktionen inom filmerna – mitt 
forskningsintresse ligger i att analysera filmdialogens parallella diegetiska och icke-diegetiska 
plan samt hur oskarp filmdialog konstruerar publikperspektiv. Kortfattat blir mitt 
forskningsintresse att analysera konsekvenserna av den oskarpa filmdialogen utifrån ett 
perspektiv på utsidan. Det min studie kräver är en empirinära forskningsmetod som mäter 
effekten bland sammankopplade samtalsturer. Metoden behöver även ha ett transkriberingssätt 
och ett analysförfarande som är detaljerat nog att representera filmdialog sekventiellt. CA-
verktygen erbjuder en effektiv och passande lösning på allt detta. 

3.1 En kort beskrivning av conversation analysis 
Conversation analysis (CA) är en forskningsdisciplin från 1960-talet utvecklad av Emanuel 
Schegloff, Harvey Sacks och Gail Jefferson. Den undersöker kommunikationssätt för mänsklig 
interaktion. Disciplinen uppstod ur en reaktion på att inga vetenskapliga metoder ansågs kunna 
representera den vardagliga interaktionens egentliga genomförande (Norrby 2014:33). 
Maynard (2013) beskriver CA som sprunget ur ett flertal forskningssammanhang. Den uppstod 
ur etnometodologi med dess intresse att undersöka människors vardagssystem och normer. Den 
uppstod ur sociologi, speciellt Goffmans mikrosociologi som hade fokus på vardaglig 
interaktion. Men den inspirerades även av lingvistik, etnografi, antropologi samt filosofi. 
Maynard beskriver därför CA som en disciplin som blev större än dess komponenter – ur ett 
flertal inspirationer uppstod något nytt.  

CA använder sig traditionellt av inspelad autentisk vardagsinteraktion som forskningsmaterial. 
Inspelningarna excerperas, transkriberas detaljerat, och analyseras för att upptäcka 
”vanligheterna som sker [i interaktion] och mekanismerna som ligger till grund för sådana 
vanligheter” (Herman 1995:78, min översättning). Transkriptionen strävar efter att 
representera inspelningarna så mycket som möjligt och passande – där till exempel 
mikropauser och andetag skrivs ner. 

Inom CA är det tal-i-interaktion som undersöks. Forskningsintresset ligger därmed inte 
exklusivt på det verbala i samtalen utan snarare den multimodala interaktionen i helhet. I tal-i-
interaktion har det empiriskt visats att kompetenta samtalsdeltagare följer en organisation och 
ett system (se bland annat Sacks m.fl. 1974). Detta system är inte deterministiskt men 
samtalsdeltagare orienterar sig kontinuerligt mot att följa systemet utifrån två drivande 
principer: i ett samtal ska en gemensam förståelse – intersubjektivitet – upprätthållas (se bland 
annat Heritage 1984:259) och i ett samtal ska deltagarna sträva efter att samtalet ska fortgå och 
utvecklas – progressivitet (se bland annat Stivers & Robinson 2006). En CA-forskare är 
materialnära i sin analys och tillskriver inte deltagarna något annat än det som orienteras till i 
interaktionen. Därmed antas ett deltagarperspektiv där analysen strävar efter att återskapa och 
analysera interaktionen utefter samtalsdeltagarnas upplevelse (se bland annat Pallotti 2009:38 
f.). 
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Sacks, Schegloff och Jefferson beskriver ett samtals turtagningssystem i artikeln “A Simplest 
Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation” (1974). En samtalstur är 
en avgränsad enhet som bidrar till samtalet. Turer och hur de konstrueras samt fördelas utgör 
grunden för samtal (Sidnell 2010:36). Varje tur består av en eller flera turkonstruktionsenheter 
(TKE:er). En TKE kan till exempel vara uttalandet ”det var kul”30 som svar på frågan ”hade 
du det bra igår?”. ”Det var kul” blir en fullständig TKE eftersom varianter som ”det” eller ”det 
var” eller ”det var ku” inte blir pragmatiskt kompletta. En samtalstur kan bestå av enbart 
uttalandet ”det var kul” och därmed innehålla endast en (1) TKE, men talaren kan också säga 
”det var kul och jag ser fram emot att göra det igen” vilket skulle innebära en samtalstur med 
två TKE:er.31 En samtalstur bestående av ett flertal TKE:er kallas för en flerledad samtalstur.32 
Huruvida en TKE är komplett är även kontextberoende eftersom ett uttalande endast bestående 
av ordet ”det” är pragmatiskt komplett om det till exempel skulle vara svar på frågan ”vad heter 
den där Stephen King-boken om en clown?”. Beroende på kontext och position i interaktionen 
kan därmed en TKE bestå av enstaka ljud, enstaka ord, enstaka satser eller ett flertal satser.33 

En TKE är demonstrerad fullständig när den är syntaktiskt, pragmatiskt och prosodiskt 
komplett (se bland annat Ford & Thompson 1996:170, Sacks m.fl. 1974:720 ff.). Utöver detta 
finns det ytterligare strategier för att markera att en samtalstur är över. Exempel på sådana 
strategier är till exempel att konstruera en samtalstur som normerar ett specifikt svar (se Sidnell 
2010:63 ff.) eller att explicit nominera nästa talare när samtalsturen är över (Schegloff 
2000:42f.).  

3.2 Transkriberingsmetod och sekventiell analys 
Transkriptioner inom CA strävar efter att spegla komplexiteten i interaktion (Hepburn & 
Bolden 2013:57): 

to get as much of the actual sound as possible into [the] transcripts, while still making them 
accessible to linguistically unsophisticated readers (Sacks m.fl. 1974:734)  

Total representation är ett ouppnåeligt mål eftersom transkriptionen förlitar sig på 
samtalsforskarens subjektiva uppfattning. Även den mest rutinerade forskaren behöver vara 
selektiv i vad som hamnar i transkriptionen (se Broth, Musk & Persson 2020:51, Hepburn & 
Bolden 2013:57, Ochs 1979:44). Transkriptioner kan därmed aldrig jämställas med den 
faktiska empirin men är en ”aide-mémoire” (Sidnell 2010:35) som anses vara tillräckligt 
representativ för forskningssyftet. 

En traditionell CA-transkription behöver ta hänsyn till ett flertal aspekter (se Hepburn & 
Bolden 2013:58): den visuella utformningen; att kunna representera leverans, uttryck och olika 
typer av ljud; samt att kunna förmedla metakommentarer och tidsangivelser. Om 

 
30 En exempelfras direkt hämtad från Sidnell 2010:36. 
31 Första TKE: det var kul Andra TKE: och jag ser fram emot att göra det igen. 
32 Engelska: multi-unit turn. Svensk översättning från Broth & Keevallik 2020:446. 
33 I en multimodal analys kan en TKE även vara icke-verbal och endast bestå av till exempel en nickning eller 
axelryckning. 
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transkriberingen görs multimodal behövs det också tas hänsyn till hur icke-audiella aspekter 
av samtalet (blickriktning, gestikulering, etc.) ska representeras. 

Varje textrad är numrerad för att underlätta hänvisningar i analysen. En talarbeteckning 
bestående av tre versaler är utskriven där talare specificeras. Ett icke-proportionellt typsnitt 
används för att grafiskt kunna positionera texten med exakt precision.34 Talet representeras i 
en speciell ortografi som positioneras mellan skriftspråk och fonetisk skrift (Hepburn & Bolden 
2017:6), där tanken är att den ska vara relativt lättillgänglig även för icke-lingvister (Sacks 
m.fl. 1974:734). Denna CA-ortografi ska representera tal som det låter in situ (Hepburn & 
Bolden 2013:58).35 

Ljudande som inte består av ord kan transkriberas på två olika sätt: antingen som 
metakommentar eller detaljerat. Till exempel, när en samtalsdeltagare skrattar kan det antingen 
uttryckas som metakommentaren ((skrattar)) eller som heh=heh=heh (om skrattljudet låter 
så). Eftersom mänsklig interaktion har demonstrerats vara minutiöst organiserad (se bland 
annat Sacks 1984:22) finns det ett potentiellt värde i att vara så detaljerad som möjligt i 
transkriberingen av allt ljudande, speciellt eftersom CA menar att ingenting är irrelevant a 
priori (Heritage 1984:241).36 Däremot är transkriberingsval även beroende av forskningssyfte. 
Forskaren har därmed befogenheten att göra medvetna transkriberingsval utifrån vad som 
passar hens presentation av materialet (se Ochs 1979:44 f.). 

Transkriptionerna uttrycker även en kronologi i interaktionen.37 CA-forskning har 
demonstrerat hur samtalsdeltagare minutiöst koordinerar och tidsanpassar interaktion 
(Jefferson 1973, 1984a, 1986, 1989; Sacks m.fl. 1974; Schegloff 2000). En transkriptions 
hantering av tid och sekvens behöver därmed bland annat innefatta markeringar för 
överlappande tal, omedelbar övergång mellan samtalsturer samt perioder av tystnad. Men 
framförallt behöver transkriptionerna kunna representera interaktion med sekvenser och 
sammankopplade samtalsturer där en analys ur ett deltagarperspektiv kan genomföras. Detta 
bär uppenbara liknelser med hur min analys behöver anta ett publikperspektiv i hur 
filmdialogen levereras replik för replik. 

I samtalets kronologi existerar sekvenser som samtalet är organiserat i. En av flera sådana 
sekvenstyper är ett så kallat närhetspar (se Sidnell 2010:63 ff.).38 Ett närhetspar är en sekvens 
där första delen i paret normerar vilken typ andra delen ska vara. En fråga behöver mötas av 
ett svar för att närhetsparet ska slutas, en hälsning behövs mötas av en hälsning tillbaka, etc. 
Närhetsparens existens visar att samtal inte bara är sekventiella utan även kräver social 
kompetens (se Hutchby & Wooffitt (1998:38 f.) där de skriver om ”sequential” och ”inferential 
order”). Utifrån detta definieras de tidigare nämnda drivande principerna: ett samtals 

 
34 Med icke-proportionellt menas att varje grafiskt tecken tar upp lika mycket bredd. Typsnittet som används är 
vanligen Courier. 
35 Ortografiska friheter kan göras om talaren uttrycker sig i annat språk än modersmålet. Beroende på 
forskningssyfte kan sådana talare transkriberas mer likt skriftspråk (Hepburn & Bolden 2017:53 f.). 
36 Jefferson har till exempel ett flertal studier som handlar om hur skrattljud är högst organiserade och därmed 
kräver en noggrann transkribering: 1984b, 1984c, 2004b. 
37 Detta uttrycks på ett västerländskt rotat sätt: uppifrån och ner, vänster till höger. Se Ochs 1979. 
38 Engelska: adjacency pair. 



 21 
 

progressivitet blir länkat till det sekventiella; ett samtals intersubjektivitet blir länkat till den 
sociala kompetensen. 

Ett annat verktyg inom CA är sekventiell bevisföring. Det är starkt kopplat till hur CA mäter 
faktisk effekt av uttalanden inom interaktioner. Sekventiell bevisföring innebär att den 
efterföljande turen bekräftar den föregående turens orientering. Med andra ord, ”den 
efterföljande turen används som en analytisk resurs för att förstå den föregående turen” 
(Arminen 1999:252, min översättning). Om forskaren är osäker på huruvida förstaledet i ett 
närhetspar kan definieras som en fråga kan det bekräftas om andraledet är ett svar; den 
efterföljande turen har bidragit till definitionen av den föregående turen. Den sekventiella 
bevisföringen blir därmed starkt kopplat till CA:s empirinära deltagarperspektiv. Det är inte 
avsikten bakom ett yttrande som spelar roll. Det är effekten som yttrandet fick i interaktionen 
som styr. 

Ett annat verktyg som möjliggör samtalens fortlöpande är så kallade reparationer. CA-
forskning visar att när ett uttalande hotar intersubjektiviteten bland ratifierade samtalsdeltagare 
initieras vanligen ett reparationsarbete (se bland annat Schegloff m.fl. 1977, Kitzinger 2013). 
I dess allra enklaste form kan detta reparationsarbete bestå av att mottagaren säger ”vad sa du?” 
varpå den ursprungliga talaren upprepar sig. I denna studie blir icke-närvaron av reparationer i 
anslutning till oskarp filmdialog ett sätt att antyda att en audiell uppdelning har skett. Jag 
utvecklar detta i nästkommande avsnitt. 

3.4 Inför den kommande analysen 
Jag ser paralleller mellan det som min studie kräver och CA:s erbjudna möjligheter. 
Forskningsfrågorna kräver att jag antar ett publikperspektiv och återskapar publikens audiella 
filmupplevelse i analysen; CA möjliggör en kronologisk analys där dess deltagarperspektiv blir 
synonymt med publikperspektivet. Chion (2003/2009:499) skriver att det audiella ibland 
existerar på en skymd nivå; CA:s transkriberingsmetod är tillräckligt detaljerad för att 
synliggöra det som vanligen går obemärkt förbi (se Sidnell 2010:197). En filmanalys borde 
beskriva ”den utvecklande och föränderliga naturen av ljud och bild i tid” (Chion 
1990/1994:196, min översättning); CA:s kronologiska och sekventiella analys utforskar just 
utvecklingen över interaktionens tid. Forskning inom filmdialog har visat hur filmdialog är 
minutiöst genomtänkt för att öka sannolikheten för publikförståelse (Welles & Bogdanovich 
1992:89, Kozloff 2000:216, Thomas 2013:127); CA:s mikroorienterade analys kan 
uppmärksamma denna noggranna organisation av dialog. Och i min analys har jag frågat mig 
”varför händer detta just nu?” – denna guidande analysfråga är direkt hämtad från CA-filosofin 
(se Hutchby & Wooffitt 1998:202). 

Filmpublikens förståelse av filmens händelser (inklusive dialog) är beroende av en gemensam 
världsuppfattning – filmens värld måste utgå från samma grund som publiken (se bland annat 
Bubel 2008:63 f.). Detta innebär att en spelfilm behöver uppvisa relaterbara diegetiska 
interaktionsfenomen (eller göra en poäng av att de inte är relaterbara). Om filmpubliken hör 
oskarp filmdialog är det teoretiskt möjligt att den även är oskarp på det diegetiska planet – 
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rollpersonerna kanske inte heller kan uttyda orden som sägs. Men om ingen rollperson inleder 
en reparation är detta en antydan att det som var oskarpt för publiken var skarpt för 
rollpersonerna. Förekomsten av diegetisk reparation blir därmed ett tecken på huruvida en 
audiell uppdelning har skett eller ej. 

Den sekventiella bevisföringen kommer potentiellt ge en inblick i den oskarpa filmdialogens 
effekt. Innehållet i en replik som är diegetisk skarp men icke-diegetisk oskarp kommer 
möjligen antydas i efterföljande replik. Med andra ord, i ett scenario där förstaledet är oskarpt 
för publiken och andraledet är skarpt för publiken, kan andraledet möjligen ge ledtrådar om det 
oskarpa förstaledets innehåll och natur. Conversation analysis erbjuder därmed ett flertal 
verktyg och arbetssätt som möjliggör ett utforskande av oskarp filmdialog. 

4. Material och metod 

Detta kapitel beskriver mitt arbete kronologiskt. Jag inleder däremot med en materialöversikt. 

4.1 Materialöversikt 
Forskningsmaterialet består av elva svenska spelfilmer. Filmernas totala spellängd är 19 
timmar och 46 minuter. Ur filmerna gjordes totalt 56 excerperingar av varierande längd. Total 
längd för samtliga excerperingar är cirka 46 minuter. En excerperings genomsnittliga längd är 
49 sekunder. En detaljerad lista med alla excerperingar finns i bilaga 1. 

En av filmerna – Hotell (2013) – valdes efter intuition när mitt syfte var att undersöka graden 
av vardagslik autenticitet i filmdialog. Efter den pilotstudien ändrades forskningssyftet när jag 
insåg att Hotell istället demonstrerade att filmdialog styr publikperspektiv. Därmed blev det 
mitt nya forskningsfokus. 

Resterande filmer är de filmer som har fått bäst kritikerbetyg från och med år 2007 till och med 
år 2021 (Svenska Filminstitutet u.å., Stål 2021).39 Ur denna topplista exkluderas filmer som 
klassas som dokumentärer i Svenska Filminstitutets databas,40 filmen Vem (2010) eftersom den 
är monologisk med endast en (1) berättarröst, och filmerna And Then We Danced (2019) samt 
Clara Sola (2021) eftersom dialogen inte är på svenska.41 De filmer som återstår blir därmed 
dessa: 

 
39 Topplistan är sammanställd av Svenska Filminstitutet, efter ett betygsindex. För att en film ska få ett 
betygsindex krävs ”[m]inst fem källor, som recenserat filmen senast på premiärdagen” (Svenska Filminstitutet 
u.å.). 
40 Exkluderade dokumentärer är Searching for Sugar Man (2012), Palme (2012), Belleville Baby (2013), Tusen 
bitar (2014) och Rekonstruktion Utøya (2018). 
41 Även Maria Larssons eviga ögonblick (2008), Sameblod (2017) och The Square (2017) innehåller andra språk 
än svenska i stor utsträckning – men inte till den grad att de behöver exkluderas från studien. 
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Tablå 1. Översikt över studiens material. 

Titel Regissör År 

Maria Larssons eviga ögonblick Jan Troell 2008 

Apflickorna Lisa Aschan 2011 

Play Ruben Östlund 2011 

Call Girl Mikael Marcimain 2012 

Återträffen Anna Odell 2013 

Hotell Lisa Langseth 2013 

Tjuvheder Peter Grönlund 2015 

Sameblod Amanda Kernell 2017 

The Square Ruben Östlund 2017 

Gräns Ali Abbasi 2018 

Spring Uje spring Henrik Schyffert 2020 

Alla filmer i studien anses vara produkter skapade och tillgängliga för offentlig konsumtion. 
Spelfilmernas dialog är inte synonym med den skrivna dialogen som finns i filmmanusen. 
Norrthons samtalsanalys av teaterarbete påvisar att ett manus inte är ”ett partitur” (2020:39) 
utan snarare en utgångspunkt: ”Deltagarna orienterar sig mot både överlapp och hög ljudvolym 
genom hela repetitionsprocessen, men inte nödvändigtvis vid de ställen i manuset där de 
signalerats av författaren” (ibid.). Kozloff (2000:33) skriver att filmen får ett eget liv som färdig 
produkt. Med andra ord är varken filmmanus eller transkriptioner studiens material, utan endast 
filmdialogen uttryckt i ljud. 

4.2 Inklusionskriterier och avgränsningar 
Innan jag granskade spelfilmerna behövde jag operationalisera vad jag skulle söka efter. Detta 
gjordes genom att formulera inklusionskriterier och avgränsningar. 

Jag arbetade efter följande inklusionskriterier: 

• En excerpering med oskarp filmdialog behöver vara minst 15 sekunder lång och bestå 
av både skarpa och oskarpa filmrepliker.42 Detta är ett kriterium eftersom min analys 
handlar om dynamiken mellan det skarpa och oskarpa – den så kallade verbala 
klärobskyren. 

• Excerperingen behöver vara inom samma filmscen, där den valda definitionen av 
filmscen är medvetet bred dock filmteoretisk: ”The term [’scene’] is used in its 

 
42 15 sekunder anses vara tillräckligt långt för att excerperingen ska uppvisa verbal klärobskyr. Denna tidsgräns 
bekräftades som rimlig efter att ha granskat de tre första filmerna. 
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theatrical sense, to refer to distinct phases of the action occurring within a relatively 
unified space and time” (Bordwell & Thompson 2010:105). 

• En excerpering behöver alltid börja med en skarp replik alternativt en filmscens början, 
samt avslutas med en skarp replik alternativt en filmscens slut. Detta är ett kriterium 
för att jag behöver ha tydliga in- och utpunkter i excerperingarna. 

• Inom excerperingen behöver oskarp filmdialog förekomma ett flertal gånger, eller en 
(1) enstaka gång om längden på det oskarpa talet är minst två sekunder. Detta är ett 
kriterium för att jag vill undvika kortare oskarp filmdialog som skulle vara relativt 
ointressant att inkludera i en studie som fokuserar på verbal klärobskyr. 

• Inom excerperingen får eventuella pauser inte överskrida fem sekunder. En paus 
innebär att varken skarp eller oskarp filmdialog hörs. 

Utöver detta har jag formulerat avgränsningar. Studiens främsta avgränsning är att 
spelfilmernas visuella aspekter bortses från i största möjliga mån. Detta är ett medvetet 
ställningstagande från min sida. Film är ett media där ljud, bild och språk samverkar för en 
totalitet (Chion 2003/2009:461) men i detta har filmens visuella aspekter historiskt fått en 
överrepresenterad uppmärksamhet (Murch 2001:72,43 Chion 2003/2009:294). Även begreppet 
lyssnarplats – ett audiellt fenomen – har kritiserats för att vara överdrivet förlitande på det 
visuella (Altman 1992b:60, Langkjær 2000:135). Också, ljud beskrivs ofta som ett tillägg till 
det visuella (se bland annat Kozloff 2000:35). Att jag endast fokuserar på filmdialogen är 
därmed både en praktisk avgränsning men även en möjlighet att visa hur filmdialogen är 
tillräckligt kapabel att konstruera publikperspektiv självständigt från andra cineastiska resurser. 

En annan avgränsning är exkluderandet av vissa ljud. Alla icke-diegetiska ljud bortses från. 
Exempel på icke-diegetiska ljud kan vara berättarröster eller filmmusik som inte existerar inom 
filmens dieges. Jag exkluderar även diegetiska ljud av folkmyller där det inte går att urskilja 
distinkta individuella röster. Detta grundas i att det skulle vara överflödigt för forskningssyftet; 
folkmyller utan distinkta människoröster är en tydlig ljudeffekt som inte kräver en vidare 
analys i denna studie. Diegetiskt oskarpa elektroniska röster anses också vara överflödiga för 
forskningssyftet. Exempel på sådana kan vara ljudmeddelanden som ropas ut via 
högtalarsystemet på en flygplats eller en tv som står på i bakgrunden. Sådana oskarpa 
elektroniska röster förmodas fylla en funktion som bakgrundsljud och exkluderas därmed från 
excerperingen. Undantaget är elektroniska röster i diegetiska telefonsamtal; sådana röster 
inkluderas i excerperingen eftersom de ingår i direkt dialog med rollpersoner – därmed kan de 
potentiellt ingå i en verbal klärobskyr. Med detta sagt anser jag att samtliga ljud har förmågan 
att påverka publikperspektiv. Samtliga cineastiska resurser (audiella, språkliga och visuella) 
har en potentiell förmåga att styra publikperspektivet (se Clark & Van Der Wege 2003:779), 
men alla resurser är inte fokus för denna studie. 

Fördelen med mina inklusionskriterier och avgränsningar är att jag får fram tydliga exempel 
som potentiellt demonstrerar en verbal klärobskyr: skiftningar mellan skarp och oskarp dialog. 
Det är i dessa exempel som ett publikperspektiv via lyssnarplats potentiellt kommer kunna 

 
43 Filmredigeraren Walter Murch (2001:72) skriver att filmredigering ensamt kan möjliggöra att publiken ”hänger 
sig själva till filmen” (min översättning). 



 25 
 

identifieras. Nackdelen är att vissa exempel på oskarp filmdialog möjligen exkluderas. Dessa 
exempel hade inte uppvisat ett dynamiskt publikperspektiv men de hade möjligen bidragit till 
ytterligare kvantitativ data för Hortons typologi (2013) (relaterat till forskningsfråga 1a). 

4.3 Arbetsprocess 
Samtliga spelfilmer fanns att tillgå för offentlig konsumtion via olika kommersiella 
streamingtjänster. Det var via de tjänsterna som jag granskade dem. Varje film har behandlats 
enligt följande. Efter att ha sett filmen i sin helhet en (1) gång44 och antecknat tidskoder för 
samtliga excerperingar, har jag granskat excerperingarna upprepade gånger. Jag har växlat 
mellan att granska excerperingarna audio-visuellt och endast med ljud – detta är en 
rekommenderad analysmetod (Chion 1990/1994:187 ff.).  

Varje excerpering har kategoriserats – när möjligt – in i Horton typologi (2013). I detta fanns 
det två excerperingar som inte passade in i typologin. Jag föreslår därmed att utöka typologin 
och skapar ett nytt begrepp: primad oskärpa. Varje excerpering har placerats in i denna utökade 
typologi över oskarp filmdialog. När kategoriseringen inte har kunnat bedömas med enkelhet 
har den bästa möjliga bedömningen gjorts, i alla sådana fall har problematiken legat i att det 
fanns flera kategorier som potentiellt kunde passa för excerperingen. Sådana tveksamma fall 
har däremot varit högst ovanliga och oftast har kategoriseringen varit självklar. Ibland har ett 
flertal typer av oskarp filmdialog uppvisats i en och samma excerpering. Detta har i så fall 
tillåtits och har resulterat i att det finns fler förekomster av oskärpa än vad det finns 
excerperingar. Kategoriseringsarbetet beskrivs mer detaljerat i avsnitt 5.1.  

Varje excerpering har inte transkriberats. Efter upprepade granskningar av excerperingarna 
kunde jag identifiera ett antal teman som behövde analyseras ytterligare i denna studie. 
Excerperingar som var passande att använda som exempel i dessa analyser transkriberades. 
Totalt har jag transkriberat tretton excerperingar varpå tio inkluderades som exempel i den 
slutgiltiga analysen. 

Jag har främst transkriberat enligt Gail Jeffersons CA-standard (2004a), med vissa element 
hämtade från Hepburn & Bolden 2017 samt Schegloff 2000. En transkriptionsnyckel finns på 
sida 57. Det generella transkriberingsarbetet beskrivs även i avsnitt 3.2. Jag definierar mina 
transkriptioner som relativt enkla. De reflekterar inte mer än vad forskningssyftet kräver. En 
sådan selektivitet är nödvändig för att inte göra transkriptionerna onödigt komplicerade, men 
grunderna för transkriberingsbesluten behöver vara tydliga (Ochs 1979:44). Transkriptionerna 
är inte multimodala, dels som en passande avgränsning men också för att undvika att det 
visuella tar för stor plats i analysen. Om visuella händelser har behövts beskrivas har det gjorts 
med metakommentarer. Pauser och tystnader mättes med hjälp av en videomjukvara.45 Skratt, 
skrik och andra icke-verbala ljud har ibland transkriberats detaljerat och ibland med 
metakommentarer – detta har berott på vilka aspekter jag har velat framhäva i analysen. Jag 

 
44 Denna initiala granskning krävde att jag upprepade gånger pausade och återsåg partier för att avgöra om de 
skulle excerperas eller inte. 
45 Videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. 
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har även behövt färgkoda vissa transkriberingar för ökad tydlighet. När detta har gjorts påpekas 
det när ett sådant exempel presenteras i resultatkapitlet (kapitel 5). 

Jag har även anordnat en så kallad datasession (se Sidnell 2010:29, ten Have 2007:140 ff.). En 
datasession är ett kollaborativt inslag inom CA-forskning där ett flertal forskare analyserar och 
diskuterar forskningsmaterialet i grupp. Tanken är att olika perspektiv och infallsvinklar stärker 
studiens kvalitét och reliabilitet. I mitt fall innebar datasessionen att en utomstående individ 
fick se en specifik excerpering för att bekräfta att den transkribering jag redan hade gjort stämde 
någorlunda med den personens audiella upplevelser. Avsnitt 5.2 förtydligar varför detta var 
nödvändigt. 

4.4 Materialkritik 
I denna studie vill jag undersöka hur publikperspektiv konstrueras via oskarp filmdialog. I detta 
består mitt forskningsmaterial av filmerna med högst genomsnittligt kritikerbetyg. Det skulle 
vara en rimlig invändning att påpeka att en studie som handlar om publikperspektiv blir mer 
relevant om den analyserar filmer med högst publiksiffror istället för högst betyg. Men denna 
studie mäter inte den faktiska effekt som filmdialog har haft på publiken. Ett publikperspektiv 
antas men den faktiska effekten skulle jag inte kunna mäta utan att konkretisera och analysera 
självaste publiken. Studien handlar snarare om vad filmdialog är kapabel till. 

Att välja filmer med högst genomsnittligt kritikerbetyg grundades i tre saker: För det första var 
det ett praktiskt val då detta gav mig en tillräckligt stor samling med en acceptabel spridning 
av produktionsår. För det andra blir besökssiffror snabbt utdaterade och ofta omätbara när 
streamingtittare ser filmerna efter det traditionella biofönstret. Kritikerbetyg är däremot relativt 
konstanta. För det tredje finns det potentiellt en ökad sannolikhet för sofistikerad och kreativ 
användning av filmdialog i kritikerrosade filmer än i filmerna med högst besökssiffror. Denna 
sannolikhet kommer däremot förbli obekräftad. 

Skärpa är den avgörande faktorn i denna studie. I modernt filmskapande är det vanligt 
förekommande att spelfilmer har olika ljudmixar: en ljudmix för biografdistribution och en 
annan ljudmix för övrig distribution (tv, fysisk media, streaming, etc.). Eftersom jag har tagit 
del av de filmversioner som är ämnade att konsumeras i hemmet, har jag därmed möjligen tagit 
del av ljudmixar som inte är identiska med de som hörs i en biograf. Detta utgör däremot inget 
problem eftersom analysexemplen som tas upp är fall där filmdialogen avsiktligt har gjorts 
oskarp. Detta innebär att den är oskarp oavsett ljudversion. Jag har däremot sett till att lyssna 
på filmerna med högkvalitativa hörlurar för att utesluta att uppspelningstekniken är otillräcklig 
för att avlyssna ljudmixen (se Altman 1992a:27 f.). 

4.5 Metodkritik 
Som nämnts i kapitel 3 har CA tidigare använts för att analysera fiktiv dialog. Jag analyserar 
också fiktiv dialog men för ett annat syfte: denna studie bryr sig mindre om de diegetiska 
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händelserna och fokus handlar snarare om hur diegesen påverkar den utomstående 
filmpubliken. Mig veterligen har ingen tidigare studie använt conversation analysis för detta 
syfte. Kritiska röster kan då ifrågasätta om CA är den bästa metoden för att undersöka detta. 
Detta kommer behöva demonstreras empiriskt; om min studie och metod kan bidra med 
vetenskapliga resultat är det ett tecken på att metodvalet ändå var rimligt.  

Frågan kvarstår om metoden var den mest effektiva eller nödvändig. I detta hänvisar jag till 
avsnitt 3.4 där jag ser starka paralleller mellan denna studies metodkrav och de verktyg som 
CA erbjuder. 

Slutligen, jag som forskare är även en ytterst relevant faktor. Denna studie med tillhörande 
syfte och forskningsfrågor är något som har växt fram organiskt allteftersom omständigheter 
och material har koncentrerat min forskning. Jag började med ett brett nät men materialet 
uppmärksammade forskningsfrågor som jag kände att jag kunde besvara. Min styrka som 
forskare ligger i CA-metoden och det blir ytterligare ett argument för att det var rätt metod att 
använda i denna studie. 

4.6 Etiska aspekter 
Spelfilmerna som utgör primärmaterialet är skyddade av upphovsrätt, reglerat i 
upphovsrättslagen, och jag inkluderar därmed inga bilder från dem. Detta utgör ingen 
begränsning eftersom denna studie vill demonstrera filmdialogens kapacitet att styra 
publikperspektiv självständigt från det visuella. Transkriptionerna kan däremot inkluderas 
enligt citaträtten. 

Figur 1 och 2 är montage. Montagen består delvis av en stillbild från filmen Flickan i fönstret 
mitt emot (1942). Jag har fått godkännande från rättighetsägaren att använda mig av denna bild. 
Montaget består även av en bild på en biografpublik. Denna bild är tagen av mig själv. Att det 
inte går att identifiera några individer i biopubliken var avgörande för bildens inkludering. 

5. En språkanalys av oskarp filmdialog 

I min analys presenteras olika exempel från studiens spelfilmer. Dessa exempel är 
transkriberade enligt Jeffersons CA-standard (2004a) med vissa element hämtade från Hepburn 
& Bolden 2017 samt Schegloff 2000. En transkriptionsnyckel finns på sida 57. Varje exempel 
har kategoriserats in i typologin av oskarp filmdialog (Horton 2013 med en nytillkommen typ 
föreslagen av mig). Lyssnarplatsen kommer även att adresseras i relevanta fall.  
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5.1 Att kategorisera oskarp filmdialog 
Detta avsnitt adresserar forskningsfrågorna 1 och 1a: Hur är oskarp filmdialog genomförd i 
spelfilmerna? Kan alla exempel på oskarp filmdialog kategoriseras inom Hortons typologi 
(2013) eller finns det former av oskarp filmdialog som denna typologi inte inkluderar? 

Ur de elva spelfilmerna gjordes 56 excerperingar av varierande längd. Vissa excerperingar 
innehöll ett flertal typer av oskarp filmdialog, vilket gör att totalantalet oskarpa förekomster 
(62 stycken) är större än antalet excerperingar (56 stycken). En detaljerad lista på varje 
excerperings kategorisering finns i bilaga 1. 

Tabell 1. Fördelningen av de olika typerna av oskarp filmdialog som identifierades i materialet, 
organiserad efter den ordning som typerna presenterades av Horton (2013). 

Tillhör kategori Typ av oskärpa Antal  Fördelning* 
1. Tekniska begränsningar a. Stumfilm 0  0 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig a. Inbäddad oskärpa 0  0 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig b. Anti-överflödig oskärpa 4  6 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig c. Primad oskärpa† 2  3 % 
3. Audiell realism a. Spridd oskärpa 42  68 % 
3. Audiell realism b. Autentisk oskärpa 2  3 % 
4. Viskningar a. Viskningar 0  0 % 
5. Subjektivt perspektiv a. Subjektiv oskärpa 4  6 % 
5. Subjektivt perspektiv b. Fri indirekt oskärpa 0  0 % 
6. Kreativa friheter a. Guidande oskärpa 8  13 % 
6. Kreativa friheter b. Övergivet ljud 0  0 % 

 Totalt: 62  100 % 
*Avrundat till närmaste procent. 
† En ny typ av oskarp filmdialog som jag föreslår ska utöka Hortons typologi. 
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Tabell 2. Fördelningen av de olika typerna av oskarp filmdialog som identifierades i materialet, 
organiserad efter frekvens. 

Tillhör kategori Typ av oskärpa Antal  Fördelning* 
3. Audiell realism a. Spridd oskärpa 42  68 % 
6. Kreativa friheter a. Guidande oskärpa 8  13 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig b. Anti-överflödig oskärpa 4  6 % 
5. Subjektivt perspektiv a. Subjektiv oskärpa 4  6 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig c. Primad oskärpa† 2  3 % 
3. Audiell realism b. Autentisk oskärpa 2  3 % 
1. Tekniska begränsningar a. Stumfilm 0  0 % 
2. Övrig kontext är tillräcklig a. Inbäddad oskärpa 0  0 % 
4. Viskningar a. Viskningar 0  0 % 
5. Subjektivt perspektiv b. Fri indirekt oskärpa 0  0 % 
6. Kreativa friheter b. Övergivet ljud 0  0 % 

 Totalt: 62  100 % 
*Avrundat till närmaste procent. 
† En ny typ av oskarp filmdialog som jag föreslår ska utöka Hortons typologi. 

Vissa kategorier ur Hortons typologi fanns inte representerade i materialet. Oskärpa på grund 
av stumfilm existerade inte för en självklar anledning: ingen stumfilm ingick i materialet. 
Inbäddad oskärpa förekom i spelfilmerna men mötte inte inklusionskriterierna. Inbäddad 
oskärpa är ofta oskarp för att den är underordnad rollpersonernas dialog. Till exempel en 
diegetisk radio där radiorösterna görs svaga och oskarpa för att rollpersonernas dialog ska få 
företräde och vara skarp. Eftersom jag intresserar mig för verbal klärobskyr mellan 
rollpersonerna var inbäddad oskärpa inte intressant för forskningssyftet; ur ett analysperspektiv 
var det inte intressant huruvida en radio i bakgrunden hade skarpa eller oskarpa röster. Inga 
oskarpa viskningar, ingen fri indirekt oskärpa och inget övergivet ljud förekom heller i 
materialet. 

Kategoriseringen kunde ofta genomföras med säkerhet men vissa scener var svårtolkade. Ett 
exempel på en svårbestämd kategorisering kommer från Maria Larssons eviga ögonblick 
(2008). Filmen utspelar sig i början på 1900-talet och i en av scenerna åker en familj häst och 
vagn längs stadsgatorna. Hästen börjar skena och en farlig situation uppstår. I vagnen är Sigfrid, 
Maria och deras barn. I början av transkriptionen har hästen börjat skena. I slutet av 
transkriptionen kommer en okänd man fram och hjälper till med att få hästen att stanna. 
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Transkription 1: Maria Larssons eviga ögonblick (00:58:32)  
SIG:  Sigfrid. 
MAR:  Maria. 
BAR:  Barn. 
MAN:  Man som hjälper till att få hästen att stanna. 
 

Diegetisk musik samt ljudet av en skenande häst är närvarande under hela excerperingen. Dessa 
ljud är inte transkriberade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I transkription 1 finns oskarp filmdialog i raderna 4, 11 och 12. Denna oskärpa är svår att med 
säkerhet kategorisera. Eftersom hästljudet är konstant närvarande och starkt kan det oskarpa 
möjligen vara en autentisk oskärpa – hästljuden är starkare än dialogen för att uppvisa hur 
högljudd och kaotisk situationen är. Eftersom raderna 11 och 12 överlappar kan det möjligen 
vara tecken på spridd oskärpa – alla i familjen har panik, pratar i munnen på varandra och den 
kaotiska känslan förmedlas via dialogen. Rad 4, 11 och 12 kan även vara icke-överflödig 
oskärpa – det är inte viktigt att veta exakt vad som sägs eftersom publiken ändå förstår att det 
förmodligen är något i stil med "stanna" (det enda ordet som uttrycks i den skarpa filmdialogen 
på rad 1, 3, 8 och 9). I detta fall bedömer jag att den sistnämnda typen – anti-överflödig oskärpa 
– är den mest troliga. Jag baserar denna bedömning på att de enda skarpa replikerna upprepar 
samma ord, vilket antyder att det är den enda skärpan som filmpubliken behöver ta del av i 
filmscenen – allt övrigt hade varit överflödigt. Detta exempel visar hur kategorisering ibland 
är beroende av att veta filmskaparnas avsikt, och i brist på detta behöver man ibland tyvärr gå 
på intuition för att avgöra vilken typ den oskarpa dialogen är av. Det finns med andra ord 
utrymme för tolkningsfrågor i kategoriseringen. 

Ibland behövdes det visuell information för att avgöra vilken dialogtyp som den oskarpa 
dialogen kunde kategoriseras som. Ett exempel från detta kommer från filmen Call Girl (2012). 
I transkription 2 får Iris en rundtur av en ungdomsvårdsskola. Iris har precis träffat 
föreståndaren Mona som nu visar henne skolans alla rum. Under rundturen ringer en av de 
allmänna telefonerna vilket gör att ett gäng ungdomar springer mot den. En av ungdomarna 
hinner först och svarar. 
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Transkription 2: Call Girl (00:08:21)  
MON:  Mona. 
IRI:  Iris. 
UNG:  Ungdom (okänt namn). 
 
I början av excerperingen hörs en svag diegetisk radio i bakgrunden. Den musiken är inte 
transkriberad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I transkription 2 finns oskarp filmdialog i raderna 7, 11 och 13. Alla dessa är repliker från den 
telefontalande ungdomen. Kategoriseringen av denna oskarpa dialog kan vara svårbedömd. 
Vid första anblick bidrar kanske ungdomens oskarpa telefonsamtal till en audiell realism och 
är därmed spridd för att bidra till ljudbilden av en skola. Men nyckeln till en rättvis 
kategorisering ligger dock i rad 10: Iris vänder sig om och tittar direkt på ungdomen. Publiken 
ansluter sig visuellt till Iris blick och fokuserandet på ungdomen, men ungdomens 
nästkommande repliker (rad 11 och 13) förblir övervägande oskarpa. Rad 10–14 demonstrerar 
därmed en visuell fokusering på ungdomen med en audiell oskärpa. Därmed behövs denna 
oskärpa kategoriseras som anti-överflödig: trots visuell fokus är det inte viktigt exakt vad 
ungdomen säger i telefon. Om ungdomens dialog är skarp eller oskarp har ingen betydelse för 
publikens förståelse av filmscenen. Istället hamnar fokus på att Iris är ny på skolan och får 
många nya intryck. Genom att syna transkriptionen rad för rad – och genom att få information 
från filmens visuella aspekter – har kategoriseringen av oskärpa kunnat genomföras. 

Generellt har kategoriseringen varit enkel och uppenbar, där transkription 1 och transkription 
2 är exempel på mer svårbedömda fall. 

Spridd oskärpa var överlägset mest förekommande i materialet. Den användes oftast 
atmosfäriskt och inte för att förmedla en kaotisk känsla. (Att förmedla en kaotisk känsla är en 
möjlighet som spridd oskärpa har, enligt Horton (2013:15 f.), men inte en nödvändighet.) 
Spridd oskärpa användes ofta för att bygga upp en autentisk ljudmiljö. Ett exempel är hämtat 
från en scen i Call Girl (2012, 00:10:02). Scenen utspelar sig vid en trottoarkant utanför en bar 
i Stockholms innerstad. Ett antal perifera rollpersoner står i kö för att komma in till baren. 
Filmpublikens fokus är på andra rollpersoner (placerade några meter bredvid kön). Dialogen 
från de köande rollpersonerna är därmed mestadels oskarp. Denna oskarpa filmdialog blir ett 
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exempel på spridd oskärpa eftersom den bidrar till att bygga upp en realistisk ljudmiljö av 
Stockholms nattliv. 

5.2 Primad oskärpa 
Detta avsnitt adresserar forskningsfrågorna 1 och 1a: Hur är oskarp filmdialog genomförd i 
spelfilmerna? Kan alla exempel på oskarp filmdialog kategoriseras inom Hortons typologi 
(2013) eller finns det former av oskarp filmdialog som denna typologi inte inkluderar? 

Vid granskningen av The Square (2017) insåg jag behovet för en ny typ av oskärpa: primad 
oskärpa. Priming är det kognitiva fenomenet där tidigare exponering för ett stimuli (positivt 
eller negativt) påverkar framtida förhållning till annat stimuli (se bland annat Trofimovich & 
McDonough 2011:3, Ingram 2007:79, 184 f.). I transkription 3 finns transkriberingen av en 
filmscen som utspelar sig utanför en tunnelbanestation i Stockholm. Förbipasserande 
rollpersoner är på väg till jobbet. Filmpubliken hör och ser även en värvare för en okänd 
organisation. Denna värvare upprepar ”vill du vara med och rädda ett människoliv?” med 
förhoppningen att fånga någon förbipasserandes intresse. 
 
Transkription 3: The Square (00:08:08)  
VÄR:  Värvare. 
PE1:  Person 1. 
PE2:  Person 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I transkription 3 finns oskarp filmdialog i rad 23. Det behövs understrykas att transkription 3 
är en detaljerad transkription över ljudet i denna scen, men den blir ändå inte representativ för 
publikens förmodade audiella upplevelse. Eftersom värvaren upprepar samma replik ett flertal 
gånger, uppfattas även repliken i rad 23 som skarp. Rad 23 blir därmed ett exempel på primad 
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oskärpa, som innebär att en replik uppfattas som skarp för att publiken har blivit exponerad för 
den tidigare – fastän den egentligen är audiellt och tekniskt oskarp.46 

Primad oskärpa är även effektiv när den är scenöverträdande. Drygt en halvtimma senare i 
filmen utspelar sig en scen på samma torg utanför tunnelbanestationen. Denna gång ser inte 
publiken värvaren i bild, utan hör värvaren bara svagt i bakgrunden. Trots detta uppfattas 
samtliga repliker som skarpa trots att de tekniskt sett är oskarpa. Eftersom jag – som granskare 
och enmanspublik – redan hade blivit exponerad för dess skarpa version (transkription 3) 
behövde jag förlita mig på externa ljudanalysverktyg för att göra transkription 4 så trogen det 
faktiskt audiella som möjligt. Min öronfonetiska upplevelse var av skarp filmdialog så jag 
behövde förlita mig på maskinfonetik för att transkribera det faktiska ljudet. Jag anordnade 
även en kort datasession där en annan individ – som inte hade sett filmen innan – fick lyssna 
på scenen i transkription 4 och bekräfta att min transkription var representativ för hens 
upplevelse. 
 
Transkription 4: The Square (00:40:38) 
VÄR:  Värvare. 
 

 

 

 

 

I transkription 4 finns oskarp dialog i raderna 1, 5, 7 och 9. Men transkriptionen blir inte heller 
representativ för filmpublikens generella upplevelse, då en publik som har sett filmen från 
början har blivit primad av den tidigare scenen (transkription 3) att uppfatta hela scenen 
(transkription 4) skarpt. Hur publikens upplevelse skiljer sig från det faktiskt audiella – med 
andra ord, hur effektiv primad oskärpa är – behöver demonstreras empiriskt. Att demonstrera 
detta ligger utanför denna studies omfång. Det denna studie däremot visar är att primad oskärpa 
existerar som cineastiskt verktyg och att den är teoretiskt effektiv. Primingen blir en del av en 
så kallad top-down-kognitionsprocess (se Davis & Johnsrude 2007); vår uppfattning beror på 
förväntningar skapade av tidigare upplevelser (de Boer m.fl. 2019:2772).47 

Top-down processes play an important role in speech perception and the perceptual learning 
involved in […] distorted speech […] Thus, cognitive expectations often determine what we hear. 
(de Boer m.fl. 2019:2772) 

Hur effektiv top-down-processen är beror på hur tydlig upplevelsen som primar är (de Boer 
m.fl. 2019:2772). I detta fall är det därmed teoretiskt rimligt att om filmskaparna 1) har 

 
46 För att transkribera rad 23 i transkription 3 var jag tvungen att analysera ljudvågorna för att avgöra vad som 
egentligen var oskarpt, eftersom jag som granskare enbart uppfattade dess skarpa form. Jag hörde "Vill du vara 
med och rädda ett människoliv?" i rad 23. 
47 Rauss & Pourtois (2013:6 f.) skriver att priming traditionellt har setts som en bottom-up-process, men 
argumenterar för att priming även kan vara en top-down-process. De menar även att dikotomin mellan bottom-
up-processer och top-down-processer kan problematiseras. Se även Davis & Johnsrude 2007. 
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presenterat repliken skarpt initialt och 2) har gjort den minnesvärd nog att filmpubliken 
kommer ihåg den en halvtimma senare, är sannolikheten större att filmpubliken uppfattar 
samtliga repliker som skarpa i transkription 4. I detta finns det ett samspel mellan top-down-
processen (där en tidigare exponerad helhet får forma en nutida uppfattning) och bottom-up-
processen (där varje detalj får bygga en helhet). Rad 1 i transkription 4 börjar med tillräckligt 
många skarpa ord för att publiken via en bottom-up-process ska aktivera minnet av den tidigare 
filmscenen. När det minnet är aktiverat startar en top-down-process där publiken kan avsluta 
replikerna i transkription 4 själva – och uppfatta det oskarpa som skarpt. I detta blir alltså 
språkförståelse ”starkt proaktivt” (Van Berkum 2010:185).48 

5.3 En orientering gentemot det teatrala 
Detta avsnitt adresserar främst forskningsfrågorna 1, 2 och 2a: Hur är oskarp filmdialog 
genomförd i spelfilmerna? Fastställs filmpublikens perspektiv av den oskarpa filmdialogen? 
Kan lyssnarplatsen identifieras i detta? 

Thomas (2013:126) skriver att filmskapare generellt föredrar en enkel ordning mellan 
filmrepliker för att maximera publikförståelse. Chion (1990/1994:171) skriver om teatral 
filmdialog som den mest förekommande. Teatral filmdialog för handlingen framåt och är total 
skarp. Spelfilmerna som inkluderades i denna studie visade den orienteringen.  

Ett tydligt exempel på detta kommer återigen från Call Girl (2012). I en av filmscenerna 
befinner sig rollpersonerna Dagmar och Sasja i samma rum, där två telefonsamtal genomförs 
samtidigt. I ena telefonen pratar Dagmar med en blivande sexköpare. I den andra telefonen 
alternerar Dagmar och Sasja att prata med den kvinna som ska sälja sex. Excerperingen nedan 
utspelar sig i vardagsrummet där Dagmar och Sasja befinner sig och genomför dessa 
telefonsamtal. 

För att demonstrera hur filmscenen orienterar sig gentemot det teatrala och skarpa trots att två 
telefonsamtal sker parallellt, har jag gjort följande: All blå text relaterar till telefonsamtalet 
med den sexköpande mannen. All grön text relaterar till telefonsamtalet med den sexsäljande 
kvinnan: Sylvia. All svart text relaterar till samtal som förs utanför telefonsamtalen, mellan 
Dagmar och Sasja i det diegetiska vardagsrummet. 

Transkriptionen inleds med att Dagmar beskriver Sylvias utseende för mannen på andra sidan 
telefonsamtalet. Transkriptionen presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

 
 
 
 
 

 
48 Studier som empiriskt visar att förutsägelse i en top-down-process påverkar språkuppfattning är till exempel 
Van Berkum 2010, Altmann & Mirković 2009, Delong m.fl. 2005, De Ruiter m.fl. 2006, Kamide 2008, 
Federmeier 2007, Federmeier & Kutas 1999, Coulson & Lovett 2010.  
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Transkription 5: Call Girl (00:19:21) 
DAG:  Dagmar. 
SAS:  Sasja. 
MAN:  Mannen som vill köpa sex. 
SYL:  Sylvia. 
BAR:  Sylvias yngre barn. Runt 1 år gammalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De enda oskarpa partierna i ovan utdrag är mannens repliker på andra sidan telefonsamtalet 
(rad 2, 8). En aktiv lyssnarplats har därmed konstruerats i det diegetiska vardagsrummet som 
Dagmar och Sasja befinner sig i, medan en objektiv lyssnarplats har konstruerats i 
telefonsamtalet mellan Dagmar och mannen – där vissa uttalanden från mannen är skarpa (rad 
2, 20) medan vissa är oskarpa (rad 2, 8). Filmpubliken blir därmed tydligt positionerad i det 
diegetiska vardagsrummet, men ansluter sig inte totalt till Dagmars audiella upplevelser i 
telefonsamtalet.  

I rad 15 svarar Sylvia i telefonen och det som efterföljer är två telefonsamtal som hanteras 
parallellt. Kozloff (2000:216) beskriver arbetet med överlappande tal och hur det kan vara 
minutiöst planerat för att all väsentlig information ska uppfattas av publiken. Detta uppvisas i 
denna filmscen där de två telefonsamtalen överlappar varandra minimalt (och på ett sätt som i 
verkligheten skulle vara osannolikt). I rad 43 har Dagmar pratat med Sylvia för att bekräfta 
klockslaget för sexköp och återvänder till telefonsamtalet med mannen. 
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Filmdialogen är genomgående skarp trots att två telefonsamtal sker parallellt. När Dagmar 
pratar med mannen är telefonsamtalet med Sasja/Sylvia tyst, och vice versa. Undantaget till 
detta är i raderna 50–53 där överlappning sker, men de är ljudmixade på ett sätt som gör att 
samtliga uttalanden är skarpa och därmed riskeras inte publikförståelsen.  

Rad 43–57 demonstrerar också en intressant användning av lyssnarplats. Filmpubliken hör 
knappt aldrig vad mannen säger till Dagmar på andra sidan telefonlinjen (förutom ett osäkert 
uttalande i rad 44), medan filmpubliken däremot hör allt som Sylvia säger till Sasja på andra 
sidan telefonlinjen (rad 45, 53). Den lyssnarplats som publiken befinner sig i skiftas därmed 
från att vara en observerande lyssnarplats (relaterat till samtalet med mannen) till att vara en 
aktiv lyssnarplats (relaterat till samtalet med Sylvia). Flera lyssnarplatser är aktiva simultant 
men är också innehållsberoende: publiken hör både Sasja och Sylvia i ett av telefonsamtalen 
(konstruerandet av en aktiv lyssnarplats) och endast Dagmar i det andra samtalet 
(konstruerandet av en observerande lyssnarplats). Lyssnarplats kan inte längre anses vara 
scenspecifik utan snarare innehållsspecifik. Vissa rollpersoner eller händelser kan få en 
dedikerad aktiv lyssnarplats som är parallellt aktiv med andra lyssnarplatser. 

Dagmar kommunicerar icke-diegetiskt till filmpubliken att en tid är bokad och bekräftad (rad 
43), att Sylvia är underbar (rad 52) och att något är skönt (rad 54). Sasja och Sylvia förmedlar 
adressen för mötet (rad 48), namnet på sexköparen (rad 50), och hur Sylvia har träffat kunden 
förut och inte tycker om honom (rad 53). Att vi – som filmpublik – får ta del av båda samtalen 
parallellt ger en potentiellt tragikomisk effekt när Dagmar enbart målar upp det kommande 
sexköpet som positivt för mannen (rad 52, 54) men positionerat emellan dessa repliker 
uttrycker Sylvia hur hon snarare är negativt inställd till det möte som ska ske (rad 53). Genom 
att få lyssna på båda samtalen – och genom att göra all dialog skarp trots parallella 
telefonsamtal – inser publiken att sexköparens njutning är på sexsäljarens bekostnad. 

I transkription 5 har därmed både den observerande och den aktiva lyssnarplatsen konstruerats 
dynamiskt och varierande. Detta har gett publiken total tillgång in i ett (1) av telefonsamtalen, 
men nekat perspektiv in i det andra telefonsamtalet. Utifrån Hortons typologi av oskarp 
filmdialog används därmed en guidande oskärpa där vissa repliker är skarpa och vissa är 
oskarpa baserat på rollperson och replikernas innehåll. 

Men transkription 5 demonstrerar även ett intressant alternativ till oskarp filmdialog: rad 10–
12 samt 14 levereras av Dagmar utan märkbar paus mellan dem, men alla Dagmars samtalsturer 
är svar på okända föregående led. I tidshoppen mellan Dagmars leveranser i rad 10–12 samt 14 
uppfattas det teoretiskt att mannen har sagt ett förstaled, men icke-diegetiskt lämnas inte 
tidsutrymmet för detta. Hans repliker blir spökrepliker där Dagmars svar vittnar om deras 
diegetiska närvaro, men de är helt raderade från filmpublikens upplevelse.  
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5.4 Fokusering via filmdialog 
Detta avsnitt adresserar främst forskningsfrågorna 1, 2 och 2a: Hur är oskarp filmdialog 
genomförd i spelfilmerna? Fastställs filmpublikens perspektiv av den oskarpa filmdialogen? 
Kan lyssnarplatsen identifieras i detta? 

Att konstruera ett publikperspektiv handlar om att fokusera och styra publikens 
uppmärksamhet. Detta kan genomföras relativt enkelt och effektivt, till exempel i Apflickorna 
(2011). I en av filmens slutscener har ett ridlag samlats innan tävling. Bilden visar fyra flickor: 
Emma, Alice, Sofia och Ida. Emma och Alice sitter tillsammans. Sofia och Ida sitter 
tillsammans bakom Emma och Alice. 
 
Transkription 6: Apflickorna (01:17:13) 
IDA:  Ida. 
EMM:  Emma. 
ALI:  Alice. 
SOF:  Sofia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån dialogen i transkription 6 kan lyssnarplatsen etableras utan att ha någon visuell 
information. Det är en observerande lyssnarplats där viss dialog blir oskarp (rad 5). Eftersom 
ingen rollperson inleder en reparation av Sofias uttalande i rad 5 kan slutsatsen dras att rad 5 
är diegetisk skarp men utanför lyssnarplatsens omfång. Med andra ord ger lyssnarplatsen 
publiken tillgång till Emma och Alice, och nekar tillgång till Sofias uttalanden. Fokus hamnar 
på specifika rollpersoner genom att göra andra rollpersoner audiellt oskarpa. 

Filmdialogens förmåga att påverka publikens perspektiv uttrycks på ytterligare ett sätt i Spring 
Uje spring (2020). I filmscenen som representeras i transkription 7a är rollpersonen Uje hos 
läkaren för att få en eventuell diagnos. Ujes unga dotter Vega är med i undersökningsrummet. 
Vega låter i bakgrunden under nästan hela scenen. När transkriptionen börjar har Uje redan 
sagt till Vega att vara lite tystare. Scenen tar en dramatisk vändning när läkaren meddelar att 
Uje har blivit diagnostiserad med Parkinsons sjukdom. Transkription 7a presenteras nedan i 
sin helhet för att visa utsträckningen av oskärpan i Veras dialog. 
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Transkription 7a: Spring Uje spring (00:14:52) 
LÄK:  Läkaren. 
UJE:  Uje. 
VEG:  Vega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdraget ovan visar hur mycket oskarp dialog som existerar i denna scen där den narrativa 
kärnan är läkarbeskedet på rad 9. I detta blir Vegas filmdialog en ljudeffekt; även när Vega 
hörs ensamt och inte överlappande med andra rollpersoner (till exempel rad 10, 19, större delen 
av 34) kan filmpubliken fortfarande inte uttyda Vegas ord. Hennes uttalanden är menade att 
vara oskarpa. Lyssnarplatsen blir observerande och konstruerad intill Uje och läkaren eftersom 
det är deras uttalanden som är icke-diegetiskt skarpa. Att scenen har konstant dialog i sig 
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maskerar att dialogen mellan Uje och läkaren egentligen innehåller många pauser. För att 
tydliggöra vilken funktion Vegas oskarpa dialog fyller gjorde jag en transkriberingsversion av 
samma filmscen där jag exkluderade all Vegas dialog. Detta blev resultatet: 
 
Transkription 7b: Spring Uje spring. Justerad version. (00:13:35) 
LÄK:  Läkaren. 
UJE:  Uje. 
VEG:  Vega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmscenen utan Vegas dialog får ett mer långsamt tempo med flera pauser i samtalet mellan 
Uje och läkaren. Oskarp filmdialog tar bort fokus från samtalspauser och skapar en mer audiellt 
tät filmscen. Dialog som ljudeffekt blir därmed demonstrerat.  

Filmdialog kan även skifta publikens fokus genom att – under scenens gång – inkludera färre 
rollpersoner i lyssnarplatsens omfång. I Sameblod (2016) finns en scen där Elle Marja pratar 
med tre vänner. De är samlade i grupp och kommenterar förbigående människors utseende när 
transkriptionen börjar. 
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Transkription 8: Sameblod (01:22:24) 
ELL:  Elle Marja. 
KO1:  Kompis 1. 
KO2:  Kompis 2. 
KO3:  Kompis 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO2 kommenterar människors utseende. I början av scenen fokuserar hela gruppen på den 
händelsen. Men när KO1 vänder sig till Elle Marja i rad 16 får lyssnarplatsen en snävare 
inkludering. Detta påvisas i rad 20 när repliken utanför Elle Marja och KO1 blir oskarp – 
publiken vet inte ens om det är KO2 eller KO3 som levererar den. Händelsefokus i scenen har 
skiftats från gruppens gemensamma aktivitet till att Elle Marja blir inbjuden till att hitta på 
något med KO1 (rad 16 och 21), och lyssnarplatsen går från att inkludera hela gruppen till att 
endast inkludera Elle Marja och KO1. Användningen av oskarp filmdialog i rad 20 har därmed 
gjort att filmpublikens lyssnarplats har blivit mindre. 

Transkriptionerna 6, 7a och 8 demonstrerar olika sätt som oskarp filmdialog konstruerar ett 
publikperspektiv. I transkription 6 antyder avsaknaden av diegetiska samtalsreparationer att 
Sofias oskarpa replik (rad 5) är diegetisk skarp; en lyssnarplats som exkluderar Sofia har 
därmed konstruerats intill Emma och Alice. I transkription 7a konstrueras en lyssnarplats intill 
Uje och läkaren, men utöver detta används Vegas oskarpa filmdialog som en ljudeffekt som 
maskerar tystnader i samtalet mellan de vuxna i rummet. I transkription 8 inleds scenen med 
en lyssnarplats som inkluderar hela gruppen, men den görs sedan snävare (rad 20) genom att 
göra en replik oskarp. Den sistnämnda transkriptionen demonstrerar därmed att 
publikperspektiv inte behöver vara statiskt inom samma filmscen, utan omfånget kan ändras. 
Detta kommer att undersökas ytterligare i avsnitt 5.5. 
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5.5 Ett dynamiskt publikperspektiv via filmdialog 
Detta avsnitt adresserar främst forskningsfrågorna 1, 2 och 2a: Hur är oskarp filmdialog 
genomförd i spelfilmerna? Fastställs filmpublikens perspektiv av den oskarpa filmdialogen? 
Kan lyssnarplatsen identifieras i detta? 

I Tjuvheder (2015) har rollpersonen Christer fått reda på att rollpersonen Minna har tagit pengar 
från honom. Han konfronterar henne och ett bråk bryter ut, där även två andra rollpersoner 
inkluderas. 
  
Transkription 9: Tjuvheder (00:55:20) 
CHR:  Christer. 
MIN:  Minna. 
MA1:  Man 1. 
MA2:  Man 2. 
 
Christer har ett genomgående luftigt och sluddrande uttal som inte har reflekterats i 
transkriptionen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenen i transkription 9 är ett exempel på en statisk observerande lyssnarplats, där viss 
filmdialog är skarp och viss är oskarp. Ingen rollperson är särskilt mer skarp än någon annan 
utan publiken är en fluga på väggen. Christers filmdialog blir oskarp i raderna 7 och 21. Minnas 
filmdialog blir oskarp i raderna 9 och 23. De andra rollpersonerna blir oskarpa i raderna 12, 26, 
29 och 31. Excerperingen ovan demonstrerar därmed ingen övertydlig design där filmdialogens 
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skärpa överrepresenteras hos någon rollperson mer än den andra. Detta kan kontrasteras mot 
en scen i Hotell (2013). I denna scen är lyssnarplatsen dynamisk och justeras kontinuerligt 
under scenens gång. I excerperingen nedan har den gravida rollpersonen Erika och hennes 
sambo Oskar åkt in till förlossningen eftersom Erikas värkar har börjat. Transkription 10 
presenteras i sin helhet i bilaga 3. 
 
Transkription 10: Hotell (00:05:34) 
ERI:  Erika. 
OSK:  Oskar. 
SJ1: Förmodad sjuksköterska/undersköterska. En av två sådana som syns 

i bild. 
SJ2: Förmodad sjuksköterska/undersköterska. En av två sådana som syns 

i bild. 
LÄK: Läkare. 
SJU: Samlingsbeteckning för oidentifierad sjukhuspersonal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rad 9 börjar sjuksköterskan förbereda för förlossningen, varpå Erika (rad 11–13) meddelar att 
de har beställt kejsarsnitt. Sjuksköterskan använder sig av fyra distinkta 
turkonstruktionsenheter för att möta Erika i detta: ”Ja” (rad 13) säger att SJ1 har uppfattat det, 
”Absolut” (rad 15) blir ett förstärkt uppfattande och också ett potentiellt svar på Oskars medhåll 
i rad 14, ”Det blir det” (rad 18) visar inte endast på uppfattande utan också på att deras 
beställning kommer att respekteras, och förklaringen i rad 20 förtydligar sjuksköterskans 
uttalande i rad 9. Dessa repliker, raderna 8–26, karaktäriseras av ett tydligt informationsutbyte 
med kompletta turkonstruktionsenheter mellan samtliga rollpersoner i rummet – och 
filmpubliken får ta del av all denna information. Den mesta filmdialogen är skarp och därmed 
teatral med en aktiv hörselpunkt som inkluderar hela det diegetiska förlossningsrummet. Den 
enda oskärpan finns i rad 19, men eftersom Oskar snabbt överger sin samtalstur till fördel för 
sjuksköterskan i rad 20, blir repliken inte av någon innehållslig relevans.  

Lite senare i scenen har däremot en annan situation uppstått. Där förekommer oskarp 
filmdialog oftare. (Alexander i rad 75 är namnet på Erikas och Oskars ofödda barn.) 
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Erikas turer (rad 64, 66–67, 74) är alla helt eller delvis oskarpa. I och med detta kan 
filmpubliken inte ha sin lyssnarplats intill Erika, eftersom samtliga av hennes samtalsturer 
skulle vara skarpa i sådant fall. Övriga talande rollpersoner i detta utdrag (Oskar och båda 
sjuksköterskorna) har också oskarpa uttalanden. På grund av detta positioneras publiken 
utanför samtliga rollpersoners upplevelser – en fluga på väggen i en observerande lyssnarplats. 
I detta prioriteras inte någon speciell rollperson märkbart framför någon annan. Erika – genom 
skrik och oskarp dialog – blir därmed ohörd av filmpubliken. Den enda information som 
publiken får ta del av är: det blir inget kejsarsnitt längre (rad 65) och Erika måste ha 
syrgasmasken (rad 72, 76).  

När en ny rollperson – läkaren – kommer in i rummet inkluderar ljuddesignen en ljudmatta av 
sjukhuspersonal. Denna ljudmatta är inte transkriberad i raderna 115–145 men består av ett 
konstant ljud utan distinkta röster och är därmed endast en atmosfärisk ljudeffekt. I raderna 
106–138 kommer ytterligare en lyssnarplats att konstrueras där publiken ansluter sig till 
rollpersonerna Erika och Oskar. 
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I raderna 106–138 börjar filmscenen ta slut, och filmpubliken har gått från en observerande 
lyssnarplats någonstans i förlossningsrummet (rad 63–76) till en aktiv lyssnarplats som 
prioriterar Oskar och Erika. Den enda informationen från sjukhuspersonalen som når fram till 
filmpubliken är: läkaren har anlänt till rummet (rad 106, 113), ”barnet måste ut nu” (rad 117), 
samt att Erika har problem med tratten (rad 136). De flesta skarpa filmreplikerna i ovan utdrag 
sker i utbytet mellan Erika och Oskar. Mot slutet av utdraget blir det till och med exklusivt 
Erika som är skarp eftersom Oskars uttalanden blir oskarpa i raderna 131 och 133. 

Scenen från transkription 10 har därmed tydligt demonstrerat att lyssnarplatsen kan ändra 
skepnad ett flertal gånger under en och samma scen. I rad 8–26 blir samma information som 
rollpersonerna får även tillgänglig för publiken – vilket innebär att en aktiv lyssnarplats har 
konstruerats som inkluderar samtliga rollpersoner i det diegetiska rummet. I rad 63–76 går 
filmpubliken miste om mycket av den generella dialogens skärpa vilket gör att en observerande 
lyssnarplats har konstruerats där filmpubliken hamnar på utsidan av samtliga rollpersoners 
upplevelser. I rad 106–138 ansluts publiken till Erika och Oskar vilket gör att 
sjukhuspersonalens repliker snarare används som ljudeffekt än för narrativ kommunikation – 
ytterligare en aktiv lyssnarplats har konstruerats men denna gång tätt intill Erika och Oskar. 
Publiken blir ansluten till dem – via filmdialogen – under en oerhört intensiv och dramatisk 
händelse i deras liv. 

5.6 Sammanfattning 
Min analys föreslår att en ny typ av oskarp filmdialog borde utöka Høiers typologi: primad 
oskärpa som innebär oskarp filmdialog som uppfattas skarpt eftersom publiken tidigare har 
blivit exponerad för dess skarpa version. Den skulle i så fall tillhöra grupp 2: Oskarp filmdialog 
på grund av att den övriga kontexten är tillräcklig. 

Utöver detta har min analys visat att ett flertal lyssnarplatser kan vara aktiva parallellt, mest 
märkbart i transkription 5. Lyssnarplatser kan även ändra sitt omfång under filmscenens gång, 
i till exempel transkription 8 men främst i transkription 10. När filmdialog används som en 
ljudeffekt kan den maskera de egentliga pauserna som sker i det skarpa samtalet (transkription 
7a). 

Analysen visade också att ett alternativ till att göra dialog oskarp är att radera det diegetiska 
tidsutrymmet som hade behövts för att leverera dialogen. Detta kan demonstreras utifrån 
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kunskapen om närhetspar: raderna 10, 11, 12 och 14 i transkription 5 är separata andraled där 
förstaledet har klippts bort. Det som återstår är spökrepliker, inte oskarpa utan helt raderade 
från den icke-diegetiska publikupplevelsen. 

6. Diskussion 
Min analys har gett varierande exempel på hur filmdialog görs icke-diegetisk oskarp i svenska 
spelfilmer. Jag har föreslagit att en ny typ av oskarp filmdialog ska utöka typologin: primad 
oskärpa. Publikens perspektiv styrs som en konsekvens av oskärpan – ibland dynamiskt och 
föränderligt inom en och samma filmscen. I fallet med den primade oskärpan styrs perspektivet 
till den grad att publiken teoretiskt kan uppfatta mer än vad som egentligen existerar – det 
oskarpa uppfattas som skarpt. Jag har även uppmärksammat ett alternativ till att göra dialog 
oskarp: att radera diegetisk tid från den icke-diegetiska upplevelsen. Istället för manipulering 
av det språkliga tecknet manipuleras den diegetiska tiden. Repliker raderas och det som återstår 
är endast en teoretisk förståelse om att de har yttrats inom diegesen. 

I diskussionen vill jag reflektera över balansen mellan öronfonetik och maskinfonetik. Detta 
uppmärksammades i transkriptionerna 3 och 4 när de blev tillräckligt representativa för det 
faktiska ljudet i filmscenerna men inte representativa för publikens förmodade upplevelse. Jag 
vill också ge några förslag på vidare forskning i ämnet. Diskussionen avslutas med reflektioner 
kring vad språkvetenskapen kan ge filmteori och vad filmteori kan ge tillbaka till 
språkvetenskapen. 

6.1 Öronfonetik och maskinfonetik 
Exemplet med den primade oskärpan uppmärksammar att en CA-transkription inte alltid kan 
representera både det faktiska ljudet och deltagarupplevelsen i en och samma samtalstur. En 
transkription ska ”get as much as the actual sound as possible into [the] transcripts” (Sacks 
m.fl. 1974:734, min kursivering) samtidigt som ett deltagarperspektiv ska antas (se bland annat 
Pallotti 2009:38 f.). Deltagarperspektivet i ett priming-fenomen kan innebära att hen uppfattar 
något som tekniskt sett inte existerar audiellt. I detta behöver CA-forskaren transkribera det 
faktiska ljudet – det är det enda sättet som CA förblir empiriskt. Konsekvensen av detta är att 
deltagarens primade upplevelse inte representeras i återgivelsen av samtalsturen. 

Detta handlar delvis om att hitta en balans mellan öronfonetik och maskinfonetik. Båda är 
begrepp inom fonetikanalys där öronfonetik räknas som subjektiv och maskinfonetik räknas 
som objektiv (Bruce 2010:38 f.). I en öronfonetisk metod avlyssnas materialet av en granskare, 
varpå den granskarens upplevelser av materialet kan imiteras, transkriberas och analyseras. 
Detta är jämförbart med CA-forskarens arbete innefattande materialgranskning, kodning, 
excerpering och transkribering. I en maskinfonetisk metod används externa hjälpmedel 
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objektivt bortkopplade från granskarens upplevelser. En forskare som arbetar maskinfonetiskt 
kan bland annat använda sig av signalanalytisk mjukvara, göra maskinmätningar av pauser, 
samt manipulera och testa olika konstruerade talvarianter. Maskinfonetik är jämförbart med 
när CA-forskaren bekräftar aspekter av materialet, till exempel för att avgöra svårbedömda 
uttalanden, bekräfta intonation eller mäta pauser till närmaste tiondels sekund. CA-arbetet 
innebär oftast att växla mellan öron- och maskinfonetiska metoder. I detta är det viktigt att 
reflektera över ens subjektivitet. När jag – som forskare och enmanspublik – blev primad till 
att uppfatta oskarp filmdialog som skarp (i transkriptionerna 3 och 4) behövde jag vara 
medveten om gränsen mellan kognition och upplevelse. Jag – som transkriberare – insåg mina 
begräsningar och behövde förlita mig på maskinfonetiska metoder för att avgöra vad det 
faktiska ljudet i transkription 3 och 4 bestod av. 

Även om det faktiska ljudet alltid transkriberas inom CA, kan primingeffekten ändå upptäckas 
via den sekventiella bevisföringen. Genom att se till efterföljande samtalsturer kan effekten av 
priming ändå demonstreras i transkriptionen. Sekventiell bevisföring blir därmed den 
potentiella nyckeln till att uppfatta om mottagaren är primad till att förstå något audiellt oskarpt 
som skarpt, och möjliggör samtidigt att deltagarperspektivet bevaras. Resultatet blir en 
transkription där förstaledet transkriberas som oskarpt medan andraledet uppvisar att 
deltagaren har uppfattat förstaledet som skarpt. CA har därmed förhållit sig till det faktiska 
ljudet samtidigt som deltagarperspektivet och primingeffekten har demonstrerats i 
transkriptionen.  

6.2 Vidare forskning 
Det är sannolikt att typologin över oskarp filmdialog ännu är inkomplett. Vidare forskning 
skulle därmed kunna fortsätta utöka kategorierna av oskarp filmdialog. I detta skulle det vara 
intressant att se om det finns geografiska eller kulturella skillnader i vilka typer av oskarp 
filmdialog som används i olika produktioner. Det kan också vara av intresse att undersöka 
andra medier än spelfilm. Dynel (2011) har tv-serier som forskningsmaterial och Horton 
(2013:5) skriver att film delar ”narrativa och stilistiska konventioner” (min översättning) med 
tv-spel.  

Som nämnts i avsnitt 5.2 behöver primingens egentliga effekt på en filmpublik fastställas 
empiriskt. Denna studie har pekat på att primad oskärpa existerar som cineastisk resurs samt 
att den är teoretiskt effektiv på en generell publik. Men den faktiska effekten behöver mätas 
och undersökas ytterligare. 

Naturliga följdstudier är också att inkludera de visuella cineastiska resurserna och undersöka 
samspelet mellan ljud, bild och språk. En intressant forskningsfråga skulle vara att undersöka 
hur det visuella perspektivet är kongruent med lyssnarplatsen. Samspelet mellan ljud och bild 
är inte att underskatta: ”bilden påverkar hur vi uppfattar ljuden medan ljuden påverkar hur vi 
uppfattar bilder” (Chion 2003/2009:231, min översättning). I en mer extrem form uppvisas 
detta i den så kallade McGurk-effekten: ett specifikt ljud parat med en specifik bild (som är 
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inkongruent med ljudet) har förmågan att skapa en auditiv illusion där ett helt nytt ljud 
uppfattas (se bland annat Nath & Beauchamp 2012). 

Utöver idéerna som jag har nämnt ovan vill jag ge speciell uppmärksamhet till två ytterligare 
forskningsspår. Dessa tankar presenteras i avsnitten 6.2.1 och 6.2.2. 

6.2.1 Filmdialog som ett mått på generell uppfattning om interaktion 

Filmdialog är konstruerat av ett flertal individer. Dynel (2011) skriver om den kollektiva 
avsändaren bestående av filmskapare i olika roller och befattningar. Ur detta uppstår en 
intressant tanke: är filmdialog resultatet av en generell metaförståelse kring interaktion? Alltså, 
avslöjar filmdialog hur människor tänker att vardaglig interaktion genomförs? Lakoff & 
Tannen (1984:139) skriver att detta är teoretiskt möjligt: ”artificiell dialog kan representera en 
internaliserad modell av ett schema för samtalsproduktion” (min översättning). Men samtidigt 
är det demonstrerat att interaktion ofta går emot den generella människans intuition om hur 
samtal fungerar (Schegloff 1996:166 ff.). Flera undersökningar av filmdialogs konstruerade 
autenticitet (likt Ryan & Granville 2020) kan möjligen vittna om människans uppfattning om 
hur vardaglig interaktion genomförs. 

I en sådan studie skulle däremot Androutsopoulos (2010) reflektionsfelslut bli aktuellt: att det 
inte kan antas att filmdialog strävar efter autenticitet trots att genren och innehållet antyder 
det.49 Ett sätt att kringgå detta är att istället undersöka hur filmskaparna gör en poäng av 
avvikande diegetiskt interaktionsbeteende. Filmskaparnas relation till filmpubliken bygger på 
en gemensam världsuppfattning (Bubel 2008:63 f.). Det är på grund av denna gemensamma 
världsuppfattning som publiken till exempel kan känna humor eller obehag när en film speglar 
främmande former av interaktion. Alltså, genom att se till diegetiska interaktionsmönster som 
speglar avvikande beteende – och hur filmskaparna gör en potentiell poäng av att beteendet är 
avvikande – kan det skönjas vilka interaktionsmönster som anses vara normer i samhället. 

6.2.2 Tecken på att oskärpa sker 

Jag ansåg att benämningen "ohörd filmdialog" inte var passande eftersom oskarp filmdialog 
faktiskt hörs. Att den hörs innebär att signaler skickas ut till publiken – signaler om att oskärpa 
sker. Oskärpa skulle inte vara oskärpa om filmpubliken inte blev medveten om dess närvaro. I 
typexemplet från Lost in Translation är det ett flertal saker som signalerar att oskarp filmdialog 
tar plats. Rollpersonerna är i kroppspositioner som påminner om viskande. Närbilder på 
Charlotte visar att hon lyssnar på något som Bob säger. Viskande S-ljud hörs fastän inga fulla 
ord kan uttydas av publiken. Charlotte svarar "okej" i slutet av viskningarna och detta signalerar 
att hon har hört vad Bob har sagt.  

Signaler att oskärpa sker kan därmed ta många skepnader där den mest uppenbara kanske är 
att läppar rör på sig trots att repliken är oskarp för publiken. Intressant forskning skulle vara att 

 
49 Engelska: reflection fallacy. 
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se hur dessa signaler genomförs. Hur förmedlas att mystik i form av oskarp filmdialog sker? I 
denna studies material har oskärpa alltid förmedlats audiellt – filmpubliken har hört audiella 
rester av ord som inte har gått att uttyda. Men studien har även demonstrerat att mystik till 
exempel kan förmedlas via filmredigering när diegetiska filmrepliker raderas (transkription 5, 
rad 10–12 samt 14). Att utforska detta ytterligare skulle vara potentiellt intressant.  

6.3 Conversation analysis som en passande metod 
I avsnitt 4.5 skrev jag att metodvalet skulle visa sig vara passande om vetenskapliga resultat 
producerades. Jag anser att det har gjorts. Men frågan kvarstår om metoden var effektiv. Vad 
ur studiens resultat kan härledas från att speciella CA-metoder har använts?  

Den generella kategoriseringen av oskarp filmdialog kunde oftast genomföras utan att använda 
CA-verktygen. Oftast räckte det att granska excerperingarna audio-visuellt (även om 
mikroorienterade analyser via CA-transkriptioner behövde göras i vissa fall, se transkription 1 
och 2). Däremot anser jag att det inte hade gått att undersöka hur oskarp filmdialog genomförs 
i detalj utan att använda sig av CA-metoder. 

• I transkription 2 kunde CA-transkriptionen enkelt tydliggöra att visuell fokusering på 
rad 10 följt av direkt efterföljande oskarp filmdialog på rad 11 konstruerade en anti-
överflödig oskärpa. Transkriptionens vertikala layout och mikroorienterade återgivning 
av filmscenen tydliggjorde en cineastisk minisekvens (rad 10–11) – detta tydliggörande 
kunde bidra till att rätt kategorisering kunde genomföras. 

• I transkription 3 och 4 kunde CA-verktygen demonstrera vad som var tekniskt audiellt 
i filmscener där publiken uppfattar mer än vad som egentligen hörs. CA:s fasthållande 
vid empiri och det faktiska ljudet uppmärksammade skillnaden mellan det tekniskt 
audiella och uppfattning. 

• CA:s styrka och fördelar som metod syntes mest i transkription 5. Transkriptionens 
innehåll och layout kunde tydligt demonstrera hur två parallella telefonsamtal 
konstruerades som skarpa genom minutiös planering i tidsorganiseringen. 
Transkription 5 kunde också tydligt visa hur ett flertal lyssnarplatser var aktiva och hur 
de prioriterade skärpa endast för vissa rollpersoner. Yttermera bidrog kunskapen om 
närhetspar till upptäckten av den icke-diegetiska raderingen av diegetiska samtalsturer; 
eftersom Dagmars repliker i raderna 10–12 samt 14 är andraled i ett teoretiskt 
närhetspar blir det tydligt att förstaledet är bortredigerat.  

• I transkription 6 bidrog kunskap om samtalsreparation till en förståelse om hur 
lyssnarplats konstruerades; eftersom rad 5 inte diegetiskt reparerades kunde jag anta att 
en audiell uppdelning hade skett.  

• Transkriptionerna 7a och 7b demonstrerade hur CA-transkriptioner enkelt kan skapa 
olika justerade textversioner av filmscener. Genom att endast radera några samtalsrader 
från transkriptionen kunde jag enkelt demonstrera hur en alternativ filmscen skulle 
utspela sig. Det arbetet skulle tagit mycket längre tid om det gjordes med det faktiska 
filmmaterialet.  
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• I transkription 8 kunde den mikroorienterade CA-analysen visa hur en lyssnarplats blir 
snävare genom att en tidigare skarpt talande rollperson (raderna 1, 3, 7 och 17) blir 
oskarp (rad 20).  

• I transkription 9 kunde jag demonstrera en statisk observerande lyssnarplats genom att 
räkna fördelningen av oskarpa filmrepliker mellan rollpersonerna.  

• Och slutligen, i transkription 10 kunde jag demonstrera ett dynamiskt och föränderligt 
publikperspektiv under en och samma filmscen. Ett inkluderande publikperspektiv med 
en aktiv lyssnarplats kännetecknades av skarp filmdialog innehållande kompletta 
turkonstruktionsenheter och fullbordade närhetspar. Senare i filmscenen kunde en 
näranalys av vilka rollpersoner som hade skarp filmdialog demonstrera var 
lyssnarplatsen hade konstruerats och hur filmpubliken exkluderades från vissa 
händelser i det diegetiska rummet.  

Sammantaget har CA inte endast visat sig vara en passande metod men också en effektiv metod 
för forskningssyftet. 

6.4 Slutord 
Eftersom denna studie är språkvetenskaplig skulle jag vilja diskutera givandet och tagandet 
mellan filmvetenskapen och conversation analysis. Vad har CA gett filmteori i denna studie? 
Vad har filmteori gett CA? I detta personifierar jag oundvikligen båda forskningsfälten samt 
denna studie.  

CA svarade på inbjudningar att utveckla en förståelse om oskarp filmdialog och demonstrerade 
därmed hur språk- och interaktionsforskning ofta arbetar tvärvetenskapligt. Som jag nämnt i 
avsnitt 6.3 så bidrog CA med disciplinspecifika metoder för att bidra till ett outforskat 
filmteoretiskt fält (se avsnitt 1.2). På så sätt kunde det demonstreras hur filmljud används 
dynamiskt och föränderligt över tid – ett tecken på den bästa sortens filmanalys enligt Chion 
(1990/1994:196). CA och studiens fokus på det audiella har också visat att filmanalyser inte 
behöver förlita sig på visuella element för att vara relevant (se Murch 2001:72, Chion 
2003/2009:294). CA har också bidragit med en analys som ser film som audio-logo-visuellt (se 
Chion 2003/2009:468). 

Jag anser att denna studie uppmärksammar intressanta frågor om språkets natur. Närmare 
bestämt tycker jag att det är intressant att tänka på var i kommunikationsprocessen som språkets 
natur bekräftas. Filmdialog går från att vara ett icke-diegetiskt pseudo-språk till ett diegetiskt 
språk tillbaka till en icke-diegetisk ljudeffekt (se figur 5). 

När filmskaparna skapar filmdialogen är den en produkt och ett pseudo-språk (se Gregory & 
Caroll 1978:42 ff., Goffman 1981:139, Kozloff 2000:14 f., Alvarez-Pereyre 2011:49). I filmen 
blir produkten ett diegetiskt språk mellan rollpersonerna. Och som denna analys har visat blir 
det diegetiska språket en ljudeffekt innan den når filmpublikens öron – denna ljudeffekt kan 
låta exakt som det diegetiska språket eller vara förvrängd till oskärpa. Filmdialog kan därmed 
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sägas existera på ett spektrum mellan språk och ljudeffekt, där dess natur ser annorlunda ut 
beroende på var i processen man fokuserar.  

 

Figur 5. En visuell representation över språkets förändrade natur under konstruerandet av filmdialog, 
baserad på Bühler 1934/2011: xxi. 

Denna studie har gett belägg för att CA-metoderna kan användas för andra syften än de 
traditionella. Sådan forskning behövs genomföras med försiktighet. Jag skulle vilja återvända 
till Goffmans ramverk för deltagande. Som jag nämnt tidigare har svensk CA-forskning 
använts för att analysera fiktionsdialog (se kapitel 3) men den forskningen har fokuserat på 
interaktionen som sker inom diegesen. Goffman kallar en dieges för "evigt sluten från 
publiken" (1981:139, min översättning). Min analys har fokuserat på vad denna slutna värld är 
kapabel till att ha för effekt på den publik som är utanför. I detta påstår jag – som nämnts 
tidigare – att publiken är en diegetisk icke-ratifierad tjuvlyssnare och samtidigt en icke-
diegetisk ratifierad huvudmottagare (se även Dynel 2011, Kozloff 2000, Bubel 2008, 
Richardson 2010, Short 1989). 

I detta blir det viktigt att poängtera att anledningen till att det ens är möjligt att konstruera 
publikperspektiv via oskarp filmdialog är för att publiken spelar sin diegetiska icke-ratifierade 
roll när detta genomförs. Med detta menar jag att publiken inte kan ha någon påverkan på 
oskarp filmdialog. Om någon i biosalongen ställde sig upp under den oskarpa viskningen i Lost 
in Translation och skrek "vad sa du?" skulle det inte ha någon påverkan på diegesen. 
Omformulerat innebär detta att min analys har undersökt hur en (diegetisk) dialog mellan 
ratifierade deltagare (rollpersonerna) kan påverka en icke-ratifierad mottagare (publiken). I 
traditionell CA undersöks hur ratifierade deltagare påverkas av den interaktion de deltar i, men 
i denna studie har CA-verktygen inte använts för att konstruera deltagarupplevelsen – 
verktygen har använts för att konstruera den icke-ratifierades upplevelser. Genom att analysera 
transkriptionerna av diegetisk interaktion har jag kunnat uttala mig om hur den icke-ratifierade 
publiken påverkas. CA-verktygen har inte endast möjliggjort ett deltagarperspektiv, utan även 
ett tjuvlyssnarperspektiv. 
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Transkriptionsnyckel  
Transkriptionerna är gjorda enligt den standard som tillhör forskningsdisciplinen Conversation analysis. Härmed 
presenteras en transkriptionsnyckel, utifrån Jefferson 2004a, Schegloff 2000 samt Hepburn & Bolden 2017. 

. Fallande intonation. 

? Stigande intonation. 

¿ Stigande intonation (starkare än , men svagare än ?). 

, Viss stigande intonation. 

↑ Tydligt stigande tonfall. 

(.) Mikropaus, under 0,2 sekunder. 

(0.5) Paus, numeriskt värde i sekunder. 

: Utdraget ljud (fler kolon innebär ännu längre utdraget ljud). 

Ord Med emfas på det understrukna. 

O:rd Utdraget ljud med tonskifte i sig. 

Or-det Upphackad leverans (stackato). 

ORD Högljutt tal. 

(O)rd En antydan om ljudet inom parantes men det är inte ljudat. 

°ord° Yttrandet sägs med tyst röst. 

[Ord Överlappande tal inleds. Om ingen given utpunkt ges, pågår överlappning så länge textraderna är 

positionerade över/under varandra. 

Ord] Överlappande tal upphör (om endast vänsterjusterad hakparentes finns är det överflödigt att markera) 

Or- Avbrutet yttrande. 

= Omedelbar övergång. Används antingen när en annan talare börjar prata omedelbart efter föregående 

(s.k. latching), eller när en talares samtalstur behöver delas upp på transkriptionsraderna och det 

behövs markeras att talaren pratar sammanhängande utan avbrott eller paus.  

<Ord> Yttrande sägs i långsamt tempo. 

>Ord< Yttrande sägs i snabbt tempo. 

>Ord Ny TKE inleds av samma talare snabbt efter föregående TKE. 

>>Ord Plötslig och hastig start. 

O(h)rd Luftigt uttal. 

he=he=he Skratt (kan varieras med ”ha”, ”hi” eller ”hö” alternativt även uttryckas via metakommentar). 

((telefon 

ringer)) 

Metakommentar. 

(Ord) Inramat yttrande är osäkert uppfattat. (Ord/Bord) innebär att yttrandet antingen kan vara ”ord” eller 

”bord”. 

(   ) Yttrandet är ouppfattat. I denna studies terminologi: yttrandet är oskarpt. 

hh Hörbar utandning. 

.hh Hörbar inandning. 

.ord Yttrandet sägs på inandning. 

.mpt Smackande ljud. 

.snih Nasalt snörvel. 

Ovan tecken kan kombineras, t.ex. ”HH” är en högljudd utandning och <<he:::j>> är ”hej” sagt väldigt långsamt 
med ett extra långt utdraget vokalljud. Varje turkonstruktionsenhet inleds med versal. 
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Bilaga 1: Lista över samtliga excerperingar  
Med tidskoder i formatet hh:mm:ss. Kategorisering enligt Hortons typologi (2013) samt eget 
tillägg (primad oskärpa). 
 
Filmtitel Tidskod (hh:mm:ss) Kategori av oskärpa 
   
Apflickorna 01:17:13 – 01:17:38 Spridd oskärpa 
   
Call Girl 00:04:45 – 00:05:50 Spridd oskärpa 
 00:08:21 – 00:08:40 Anti-överflödig oskärpa 
 00:10:02 – 00:10:17 Spridd oskärpa 
 00:19:25 – 00:20:06 Guidande oskärpa 
 00:34:25 – 00:35:34 Guidande oskärpa 
 01:34:36 – 01:35:07 Spridd samt guidande oskärpa 
 01:35:07 – 01:35:40 Spridd oskärpa 
 01:40:44 – 01:41:25 Spridd oskärpa 
   
Gräns 00:18:05 – 00:18:51 Spridd oskärpa 
 00:40:29 – 00:41:06 Spridd oskärpa 
   
Hotell 00:04:41 – 00:06:49 Spridd, autentisk samt guidande oskärpa 
   
Maria Larssons eviga ögonblick 00:17:20 – 00:17:37 Spridd oskärpa 
 00:26:27 – 00:26:44 Spridd oskärpa 
 00:41:52 – 00:42:17 Spridd oskärpa 
 00:42:30 – 00:43:05 Spridd oskärpa 
 00:58:34 – 00:58:56 Anti-överflödig oskärpa 
 01:16:52 – 01:17:45 Spridd oskärpa 
 01:21:47 – 01:22:48 Spridd oskärpa 
   
Play 00:43:21 – 00:45:29 Spridd oskärpa 
 01:12:25 – 01:13:30 Subjektiv oskärpa 
 01:41:26 – 01:41:48 Spridd oskärpa 
   
Sameblod 00:19:10 – 00:19:30 Spridd oskärpa 
 00:45:10 – 00:45:52 Spridd oskärpa 
 00:45:52 – 00:47:02 Spridd samt guidande oskärpa 
 01:22:24 – 01:22:47 Guidande oskärpa 
   
Spring Uje spring 00:00:33 – 00:00:52 Spridd oskärpa 
 00:13:35 – 00:16:02 Subjektiv oskärpa 
 00:16:45 – 00:17:03 Autentisk oskärpa 
   
The Square 00:08:08 – 00:08:34 Spridd samt primad oskärpa 
 00:17:13 – 00:17:29 Spridd oskärpa 
 00:40:38 – 00:40:56 Primad oskärpa 
 00:54:05 – 00:55:24 Spridd oskärpa 
 01:06:50 – 01:07:05 Spridd oskärpa 
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 01:39:28 – 01:39:55 Spridd oskärpa 
 01:50:37 – 01:51:00 Anti-överflödig oskärpa 
 02:08:14 – 02:10:39 Spridd oskärpa 
 02:14:23 – 02:14:55 Guidande oskärpa 
   
Tjuvheder 00:25:44 – 00:26:26 Spridd oskärpa 
 00:44:37 – 00:44:58 Subjektiv oskärpa 
 00:55:22 – 00:57:13 Spridd oskärpa 
 01:22:53 – 01:24:04 Spridd oskärpa 
   
Återträffen 00:02:23 – 00:02:45 Spridd oskärpa 
 00:04:08 – 00:04:32 Spridd oskärpa 
 00:05:03 – 00:06:03 Spridd samt anti-överflödig oskärpa 
 00:09:49 – 00:10:27 Spridd oskärpa 
 00:11:59 – 00:12:35 Spridd oskärpa 
 00:25:43 – 00:27:53 Spridd oskärpa 
 00:28:04 – 00:28:25 Spridd oskärpa 
 00:28:26 – 00:30:01 Guidande oskärpa 
 00:30:01 – 00:33:09 Spridd oskärpa 
 00:33:53 – 00:34:16 Spridd oskärpa 
 00:34:17 – 00:35:30 Spridd oskärpa 
 00:36:16 – 00:36:47 Spridd oskärpa 
 00:37:00 – 00:37:32 Subjektiv oskärpa 
 01:03:59 – 01:06:14 Spridd oskärpa 
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Bilaga 2: Transkription 5 i sin helhet 
 
Film: Call Girl (2012) 
Tidskod: 00:19:21 
Kort beskrivning av sammanhang: Dagmar och Sasja bokar in ett möte för sexköp över 
telefon. Dagmar och Sasja är i samma rum, medan två telefonsamtal pågår parallellt. Det ena 
telefonsamtalet pågår med sexköparen. Det andra telefonsamtalet pågår med kvinnan som ska 
sälja sex. Scenen utspelar sig i två diegetiska fysiska rum: rummet som Dagmar och Sasja 
befinner sig i, och köket som sexarbetaren befinner sig i. 
Kommentarer på transkription: Blå text relaterar till telefonsamtalet med mannen. Grön text 
relaterar till telefonsamtalet med kvinnan. Svart text relaterar till uttalanden som görs utanför 
telefonsamtalen, mellan Dagmar och Sasja.  
 
 
Personbeteckningar: 
DAG:  Dagmar. 
SAS:  Sasja. 
MAN:  Mannen (sexköparen). 
SYL:  Sylvia (sexsäljaren). 
BAR:  Sylvias spädbarn. 
 
 
 
Transkription: 
 
PLATS: Rummet med Dagmar och Sasja. MAN och SYL är på andra sidan 
telefonen. 
DAG:  Mm, mulli å fin (>är hon<), 
MAN:  Ja ja ja ja, >( [                           [  ) 
DAG:                  [Mm, 
DAG:                                              [(°°Slå för mej°°) 
SAS:  ((tar upp den andra telefonluren)) 
DAG:  >>Ja du har inte träffa Sylvia va¿ 
  (1.2) 
MAN:  (   ) 
SAS:  ((börjar slå Sylvias nummer på telefonen)) 
DAG:  Ja, å- fi:n stjärt också, 
DAG:  Näej, inte de tycker ja inte, 
DAG:  Nej, men (är dom) fasta å fina, 
  [((kopplingston låter)) 
DAG:  [Ja, dom är väl (b'ra) lite rö:rliga ändå t[ycker ja, 
SYL:                                             [Ja: de är Sylvia¿ 
SAS:  Hej på dej, 
DAG:  Ah: ja menar de:, 
SAS:  Här kommer Dagmar, 
DAG:  Ja- Vänta en sekund. 
MAN:  (Mm.) 
DAG:  >>Hej gumman, 
 
PLATS: Sylvias kök. 
DAG:  Klockan fe[m idag, 
BAR:              [MMMMAMMA::[:: ((gråter)) 
SYL:                        [Ja men de går bra(h), 
 
PLATS: Rummet med Dagmar och Sasja. MAN och SYL är på andra sidan 
telefonen. 
SYL:  Ja slän[ger in ungarna hos grannen,] 
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BAR:   [(                  (     gr][åter     )                         )] 
DAG:  [De är bra me dej- >>De är inga gri:n]erier,= 
SYL:  =>>Men du han är rätt= 
 
PLATS: Sylvias kök. 
SYL:  =lätt den där va¿ eller hur, [(>>De är inga) 
BAR:                               [(      ) 
SYL:  [(      ) 
DAG:  [Jo-ja, [Han är så kåt [på dej så, 
BAR:          [(   ) 
SYL:                         [Ja, 

(0.7) 
SYL:  I verkstan? 
DAG:  Nä:ej- De'e (.) Hagagatan¿ >>(      ) du får adressen av Sasja. 
SYL:  >>Ja de'e bra, 
 
PLATS: Rummet med Dagmar och Sasja. MAN och SYL är på andra sidan 
telefonen. 
DAG:  ((ger tillbaka telefonen till SAS)) 
SYL:  Mamma ska [lägga på, >>L[ug[na (ner/er lite) (     ) 
DAG:            [Hallå¿ 
BAR:                          [( [       ) 
DAG:                             [Så ja, >>De e fint. >>Klockan fem. 
MAN:  (Ja,) 
SYL:  Va var de för nummer da¿ där. 
DAG:  Mm, 
  (1.2) 
SAS:  Hagagatan trettifem. 
DAG:  °Mm.° 
SAS:  De [står Svenson på dörren, 
DAG:     [°Ja,° 
DAG:  Ja[: hon är underbar, 
SYL:    [Näej men herregud, Inte han, 
DAG:  Ja >>de är så skönt, 
SAS:  Mm, 
SAS:  ((lägger på telefonen)) 

DAG:  ((lägger på telefonen)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 62 
 

Bilaga 3: Transkription 10 i sin helhet 
 
Film: Hotell (2013) 
Tidskod: 00:05:34 
Kort beskrivning av sammanhang: Erika och hennes sambo Oskar har åkt in akut till 
förlossningen eftersom Erikas värkar har börjat. 
Kommentarer på transkription: Alexander är namnet på Erikas och Oskars hittills ofödda 
barn. Från och med när läkaren kommer in i förlossningsrummet – rad 107 och framåt – uppgår 
rösterna från sjukhuspersonalen till en konstant ljudmatta av sorl som inte är transkriberad. 
Scenens ljuddesign innehåller även ljud från sjukhusutrustning. 
 
Personbeteckningar: 
ERI:  Erika. 
OSK:  Oskar. 
SJ1:  Förmodad sjuksköterska/undersköterska. En av två sådana som syns i 

bild. 
SJ2:  Förmodad sjuksköterska/undersköterska. En av två sådana som syns i 

bild. 
LÄK:  Läkare. 
SJU:  Samlingsbeteckning för oidentifierad sjukhuspersonal. 
 
 
 
Transkription: 
 
ERI:  ((flämtar))         
SJ1:  Så- 
ERI:  ((HHHHHHHHHH)) 
SJI:  °Du-° Eri:ka¿= 
ERI:  =Mm, 
SJ!:  Kan du lägga (dej) li[te? 
ERI:                       [.HH (J)Ahh. 
SJ1:  >>Så: ja- >> (    )= 
SJ2:  =Vi måste bara (.) ha: >>en sån här CTG-kurva [på magen, 
ERI:                                                [>>Ja men vi- vi1- så 

>>vi ha- >>vi ha (service-) ((flämtar)) Vi har beställt  
[s- [(.) snitt, 

SJ1:  [Ja,    
OSK:      [Mm, 
SJ1:  Absol[ut, 
ERI:       [.hh  
  (.) 
SJ1:  De bl[ir de, 
OSK:       [(   )- 
SJI:  Men ja måste bara veta hur bebisen mår först, >Om du bara  

tar de lugnt, 
ERI:  [((grymtar)) 
SJ1:  [(          ) så öppnar vi upp lite d[är, 
ERI:                                       [((kvider)) 
ERI:  >>(Kan du fatta) de gör så jävla ON(t)= 
SJ1:  =Ah, Ja vet de, >Å de kommer bli bättre, >Försök ba andas, 
ERI:  ((grymtar och skriker)) 
SJ1:  (           ) (tillb[aka) (   ) 
ERI:                      [Osk↑ar kan [du f- 
OSK:                                  [°(Ah)° 
  (.) 
SJ1:  Så: ja, 
  (0.7) 
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ERI:  .hhh 
OSK:  Kom älskling, [(Ja ska gå ner på)[(   ) 
ERI:                [Oo(h)oou(h)oghhh .[HHH HHH 
SJ1:                                   [Erika¿ 
OSK:  Lugn me [dej, De- D-de kommer gå jättebra. 
ERI:          [HHHHHHH 
ERI:  MMM, 
SJ1:  Erika de kommer gå-  
SJ1:   [>>Försök å<< (0.3) å inte spänna utan följ me, Andas (   )- 
ERI:  [((flämtar))  
SJ2:  Så: ja, 
ERI:  ((kraftiga in- och utandningar)) 
SJ2:  [(Kan) du larma de? 
OSK:  [Lugn. Lu[gn. 
SJ1:           [Mm, [ja. 
ERI:                [>>Vi ska ba få- ha en lösning. 
OSK:  [Ja. 
SJ1:  [Erika¿ 
OSK:  A-ja, De e [klart vi ska >göra de<, 
SJ1:             [Erika¿ 
SJ1:  Be[bisens (.) hjärtljud (.) är lite lå:ga, 
ERI:    [.hhh 
   (.) 
SJ2:  Ja måste få li[te syrgas. 
OSK:                [Vadå låga, >>Va betyder de. 
SJ1:  >>Nu ska ja bara undersöka dej för å se (.) hur (.) mycke du  

har öppnat de[j? 
OSK:               [(De- de-) 
SJ1:  Ja stoppar in två fingrar, 
OSK:  De blir ett kejsarsnitt nu ell[er? 
ERI:                                [(   [   ) 
SJ1:                                     [Nej, (     [      ) 
ERI:                                                [(S(h)ej) till a(h)tt 

få (han) ( [      ) 
SJ2:             [(      ) 
ERI:  J[a. 
SJ2:   [Andas, Andas. 
ERI:  ((sk[riker)) 
OSK:      [>Du måste [ha den.< >>Du måste ha den.< 
SJ2:                 [(Andas)(          )- 
ERI:  (                     [     ) 
OSK:                        [( [       ) för Alexander, 
SJ1:                           [Syrgas. 
ERI:  ((flämtar)) 
SJ1:  Hörru ge mej en skal[pell (        ) 
OSK:                      [>Du måste (ha lite) syre,< 
ERI:  Mmm[m, 
OSK:     [(    ) 
SJ1:  Så du kommer att behöva föda här å nu, För du är helt öppen, 
ERI:  (           [    ) ((skriker genom syrgasmasken)) 
SJ1:              [Du e re:do [att föda, 
ERI:                          [NEJ ((skriker genom syrgasmasken)) 
SJ1:  Å barnets huvud har sjunkit ner. 
ERI:  (                  [      ) ((genom syrgasmasken)) 
SJ2:                     [(   )(du kommer behöva ta)[(         ) 
ERI:                                                [NEJ JA SKA INTE  

[FÖ:DA NORMALT.  
OSK:  [(           ) Va[rför ska vi- 
ERI:                   [>>HÖR DU [VA JA #SÄGER#, 
SJ2:                              [Ja men- 
SJ2:  Du [kommer få nånting, >>Vi måste ba- 
ERI:     [((flämtar)) >JA SKA JU SNITTA< >KAN VI INTE BARA  

T[A UT H[ONOM,< 
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SJ2:   [Ja,   [Jo jo, 
ERI:  VI HA(h)R #BOKAT TI[:D#, ↑VA¿ 
SJ2:                     [Ja, 
SJ2:  [Men nu är de så att bebisen mår inte bra, 
ERI:  [(       (       flämtar       )        ) 
  (0.6) 
ERI:  JA MEN D- T- >>JA HAR JU- >>JA KAN JU GÖRA DE NU  

ISTÄLL[ET >>JA KA (  [         ) 
SJ2:        [Ja,           [Bebisen mår inte bra, 
SJ1:  Nu kommer läka[rn- ska in å kolla dig=  
ERI:                [(      ) 
SJ1:  =[också, 
OSK:    [(        [    ) 
ERI:             [(    [                 ) 
OSK:                   [(                 )  
ERI:  JA VILL INTE. >>OSKAR JA VIL[L INTE. 
SJU:                              [(Läkarn) är här. 
ERI:  NE:J OS- 
ERI:  JA(h) SKA(h) SNI(h)TT .HH 
OSK:  VA HÅLLER NI PÅ: ME, >>VI SKA HA SNITT,  
LÄK:  [Barnet måste ut nu,  
ERI:  [((gnyr))   
  (3.4) 
ERI:  ((gnyr)) (                         ) ((gnyr)) 
OSK:  Älskling¿ 
  (1.2) 
OSK:  Älskling¿ >>Det blir inte som vi ha- 
  (0.5) 
OSK:  Det blir inte som vi [har tänkt riktit. 
ERI:                       [((gnyr)) 
OSK:  Det blir lite annorlun[da. 
ERI:                        [(     ) 
ERI: >>JA SKA HA- (   ) VI SKA GÖRA SNITT, >>JA ↑SKA- .hhh JA SKA INTE 

(J)- (.) OSKAR >>JA SKA INTE NU >>(DU MÅSTE) SÄGA [TILL DOM OM ATT= 
OSK:                                                    [(      ) 
ERI:  =JA INTE SK[A FÖDA N[ORMALT- 
OSK:             [(      ) 
SJU:                      [Erika, Eri:ka 
ERI:  ((g[nyr)) 
SJU:     [Du har problem me (tratten,) (>>(  )- 
ERI:  ((kvider)) ((skriker)) 
SJU:  INGEN FARA, >>INGEN FARA, >>INGEN FARA, 
  (4.8) ((ERI skriker)) 
SJU:  Så:: ja, 
ERI:  [(     (     skriker     )     ) 
OSK:  [(Håll i, >H[åll ut, Håll) (   ) 
SJU:  Så:[: 
OSK:     [(      ) 
SJU:  S[å- 
ERI:    [(  (  skriker  )  ) 
SJU:  K[rysta nu, Krysta nu. 
ERI:  (      [ (      [kvider och skriker      )      ) 
OSK:          [De är sn[art färdit, (Här! (Hör du de?) 
SJU:                  [Erika? Erika? 
OSK:  Hörru¿ 
SJU:  Ta de lu:gnt (    )- 
ERI:  ((skriker högre)) 
SJU:  Lyft. (Hon kommer ner.) 
   ((syrgasmaskljud)) 
SJU:  Br[a. 
SJU:    [BRA. >>Å så fortsätt andas i den. 
ERI:      [    (     (   skriker    )      ) 
   ((borrliknande ljud)) 
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SJU:  Jättebra! 
ERI:  ((stönar högt)) 




