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Abstract 

Uppsatsen ämnar att ge en djupare förståelse för ljud i film och dess funktioner för en 

autentisk och realistisk filmupplevelse. Ljudet är sällan något man som åskådare lägger aktivt 

fokus på under en film med undantaget att man tycker att något inte stämmer. Så vad är det 

som krävs för att man inte ska ifrågasätta ljudet? Kvalitativa intervjuer med två personer 

yrkesaktiva inom ljudläggning samt en forskare inom ämnet har utförts för att kunna redovisa 

ingående tankar och åsikter om vad de anser vara ljudets viktigaste funktioner i modern film. 

Synkronisering  och klang  är centrala begrepp i undersökningen.  De  är exempel på faktorer 

som kan påverka hur man uppfattar kopplingen mellan ljud och bild. Med hjälp av uppsatsens 

insamlade data samt dess teoriavsnitt har dessa faktorer vidare konkretiserats genom en kort 

analys av tre utvalda scener från filmen Star Wars  (1977). Uppsatsens mest centrala resultat 

baserar sig i idéen om samverkan mellan ljud och bild. Bilden klassas som det mest centrala i 

en film och ljud finns till för att förstärka eller berätta saker som bilden inte kan. Vad gäller 

realism inom filmljud så existerar det nästan inte. Det vi uppfattar som realistiskt behöver inte 

ha något med faktisk realism att göra. Uppsatsens diskussionsavsnitt berör studiens styrkor, 

svagheter samt förslag till fortsatt forskning.  
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1 Inledning 

Ljud är för mig en stor del av en filmupplevelse men det är sällan något jag lägger aktivt 

fokus på. Detta kan ofta tyda på att jag tycker att ljudet är bra, eftersom att när jag faktiskt 

tänker på ljudet så beror det ofta på att något ljud inte stämmer eller i mina öron låter konstigt. 

Vilka faktorer kan bidra till att jag sällan behöver ifrågasätta ljudet? 

 

Om man ställer frågan “Hur låter ett lasersvärd?” så kan svaret på detta för en majoritet verka 

självklart. En film som Star Wars  (1977) har lyckats skapa ljud åt föremål och händelser som 

inte alls existerar, ljud som - trots detta - är igenkännbara för de flesta och kan kopplas till 

precis dessa föremål och händelser. Eftersom jag både är väldigt ljud- och Star 

Wars -intresserad har frågan ofta slagit mig; vad beror detta på? Detta blev utgångspunkten till 

ett bredare intresse för ljud inom film och tv. Jag kommer i denna uppsats redogöra för vissa 

faktorer som kan bidra till att skapa en trovärdig och effektfull ljudbild inom modern film, 

teorier som kan hjälpa till att förklara dessa faktorer, metoden som använts för insamling av 

data, sammanställning och analys av resultatet samt en avslutande diskussion. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är bidra till en djupare förståelse för filmljuds egenskaper för en autentisk 

filmupplevelse. Det innefattar centrala parametrar som synkronisering   och klang .  För att 1 2

uppfylla syftet intervjuas tre sakkunniga personer inom filmbranschen, så väl ljudläggare som 

filmmusikforskare. Vidare konkretiseras syftet genom en analys av ljudet i tre utvalda scener 

från filmen Star Wars  (1977).  

 

 

 

1 En tidsmässig överensstämmelse mellan flera objekt (där minst två objekt stämmer med varandra i tid). 
2 Ett ljud som skapas av en sammansatt ton, som består av en grundton och flera deltoner.  
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1.2 Frågeställning 

För att precisera och uppfylla studiens syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

● Vilka är ljudets viktigaste funktioner inom modern film? 

a. Hur bidrar faktorer som synkronisering  och klang  till att uppnå dessa 

funktioner? 

b. Med utvalda scener från Star Wars  som ett konkret filmexempel, hur tillämpas 

dessa faktorer? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens intention är inte att ge en bestämd bild över hur ljud i alla filmer är utformade och 

producerade utan avgränsar sig till vissa specifika producenter och verk för att ge en idé om 

hur tankesätt kan  se ut i branschen. Detta av anledning att ge uppsatsen ett mer fokuserat 

resultat. Uppsatsen berör utvalda insatta personers tankar och åsikter om ämnet, men 

undersökningen görs inte på branschen som helhet. Tre informanter med olika bakgrund och 

yrkesform har istället valts ut för att med hjälp av sina egna kunskaper och erfarenheter 

konkret beskriva sin egen uppfattning av ämnet i fråga. 

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt avses att redogöra för det rådande forskningsläget. Detta för att kunna redogöra 

för vad vi redan vet om ämnet och ge en tydligare bild över vad för kunskap denna studie i sin 

tur kan bidra med. Information har sökts med hjälp av olika databaser och dess sökmotorer. 

Utgångspunkten har varit Högskolan Dalarnas tjänst Summon. Via den genomsöktes flera 

olika digitala tjänster samt högskolans fysiska bibliotek. Tjänster som Diva, Google Scholar 

och Googles vanliga sökmotor användes för att bredda sökområdet och därmed öka 

möjligheterna att finna relevanta titlar. Sökningar har gjorts på både svenska såväl som 

engelska, även detta för att bredda sökområdet. Jag har använt mig av sökord som berört film- 

och tv-ljud, ljuddesign, filmmusik och ljudeffekter. Det material jag valt att inkludera i 

uppsatsen kan användas som ett grundläggande kunskapsunderlag.  
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1.4.1 Ljudbild eller synvilla? 

Klas Dykhoff är en filmljudtekniker och föreläsare med tjugo års erfarenhet av film- och 

TV-produktioner. I sin bok beskriver han ljudets funktioner i film och hur det kan användas 

för att uppnå dessa. Detta presenteras genom egna erfarenheter, så väl som exempel från flera 

stora filmproduktioner genom åren. Boken ämnar att fylla ett rådande hål i litteratur vad gäller 

ljudets och musikens förmåga att berätta en filmhistoria. Dykhoff går bland annat igenom de 

tekniska förutsättningar som råder, hur det har sett ut tidigare och den utveckling som skett.  

Han beskriver dialog, ljudeffekter, atmosfärer och tramp samt hur dessa samspelar för att ge 

åskådaren en helhet. Stort fokus ligger även på hur ljud kan användas för att hjälpa till med 

filmens berättande genom att exempelvis gestalta en viss stämning eller ge åskådaren en 

uppfattning av personer eller saker som inte syns i bild. För att förstärka detta så ger han 

konkreta exempel från kända produktioner som Star Wars  (1977)  och Fight Club  (1999). Han 

skriver att boken är först och främst ämnad åt film- och mediastudenter med avsikt att ge nya 

sätt att lyssna och se. Boken har skrivits med stöd av Enheten för konstnärligt 

utvecklingsarbete vid Dramatiska Institutet.  3

1.4.2 Audio-vision: Sound on Screen 

Michel Chion är en fransk teoretiker och lärare i audiovisuella relationer på The New 

Sorbonne University  i Paris. Han har sedan 80-talet skrivit många böcker och artiklar om 

ämnet, varav en av de nyare är boken Audio-Vision: Sound on Screen  (2005). I den beskriver 

han ett rådande problem inom tidigare filmljudsforskning. Han anser att ljud är en 

underskattad del av filmupplevelsen och att detta är något som avspeglas i en stor del av 

forskningsområdet. Ett vanligt synsätt som många har är att ljud till bild endast är något 

additivt,  vilket innebär att man ser ljud och bild som två kategorier separerade från varandra.  4

Chion menar att detta inte är ett korrekt synsätt, utan att ett intryck influerar och transformerar 

det andra. Ljud i film påverkar det vi ser i bild och vice versa. Sambandet mellan de två är 

viktigare än deras enskilda kvaliteter. Han går även igenom ett par metoder för audiovisuella 

3 Dykhoff, Klas. (2002:7). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
4 Chion, Michel. (2005). Audio-Vision: Sound on Screen. 

5 



analyser. Chions avsikt med boken är att gå bortom fastställda och klassiska perspektiv på 

filmljud och presentera egna teorier om ljudets vikt i audiovisuella medier.  

1.4.3 Hearing the Movies 

Hearing the Movies - Music and Sound in Film History,  skriven av James Buhler, David 

Neumeyer och Rob Deemer är en amerikansk bok som fokuserar både på filmmusik och 

filmljud. De lägger ett speciellt fokus på de tekniska förutsättningarna som finns inom 

området och hur detta har utvecklats genom historien. Den är designad för att ge läsaren en 

allmän metod för att analysera och tolka filmljud och -musik samt med hjälp av utvalda filmer 

förklara ljudets tekniska historia och utveckling. Den är upplagd och ämnad som lärobok 

inom filmljud och andra närliggande ämnen.  

 

Boken tar upp många teoretiska begrepp som hjälper till att få en djupare förståelse för vad 

ljud kan åstadkomma i film. Relevanta begrepp som synkronisering  tas upp i kontexter med 

faktiska produktioner och vad dessa begrepp innebär för dess ljud.  
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1.5 Teori 

Uppsatsen bygger till stor del på ett par olika faktorer som kan klassas som några av de mest 

grundliga kraven för trovärdigt ljud och teorier till varför detta är. Detta avsnitt avses att ge 

läsaren en djupare förståelse om vad dessa olika faktorer kan innebära för ljudets olika 

funktioner i audiovisuella produktioner. Utförandet av metod i form av intervjufrågor kommer 

även att till viss del basera sig på dessa teorier. 

1.5.1 Ljudets berättande funktioner 

“..sound effects can provide new information, but more often they aid narrative by directing attention 

to and confirming existing image track elements.”  5

 

Klas Dykhoff tar upp att ljud fyller en mängd olika berättartekniska funktioner och väljer att 

ställa upp fem av dessa.  Dessa funktioner är: 6

● att skapa/bryta kontinuitet 

● att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 

● att leda åskådarens uppmärksamhet 

● att beskriva ljudmiljön 

● att skapa eller betona/bryta rytm och tempo 

 

Att skapa/bryta kontinuitet 

Enligt Dykhoff så kan denna kategori klassas som den kanske viktigaste berättartekniska 

funktionen men även den minst uppenbara. En film kommer på grund av den ofta långa 

inspelningsprocess som sedan drastiskt klipps ner till cirka 90 minuter att lida av ofrivilliga 

brytningar i kontinuiteten. En scen på en och en halv minut kan exempelvis ta över två timmar 

att spela in och den diskontinuitet som skapas av detta förlitas ofta tungt på ljudläggningen att 

reparera. Bakgrundsljud eller skådespelares röstläge är båda faktorer som kan spela in för att 

bryta kontinuiteten i en scen.  

 

5 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:16) Hearing the Movies.  Oxford University Press. 
6 Dykhoff, Klas. (2002:34). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
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Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 

Till denna kategori väljer Dykhoff actionfilmer som ett vanligt exempel. Med hjälp av detta 

kan vi exempelvis få beskrivet för oss vart rollfigurerna befinner sig i förhållande till striden. 

Även detta är något som tittaren tar till sig utan att egentligen tänka på det. Ljudet kan med 

denna grundprincip även användas för att förklara rollfigurers känslomässiga förhållande till 

platser eller händelser. Detta kallas för point of view och är en subjektiv berättelse från 

någons perspektiv. Ljud kan fysiskt befinna sig på samma ställe hela tiden men förflytta sig 

känslomässigt. Han använder Rädda Menige Ryan  (1998)  som exempel och beskriver en 

stridsscen där vi får ta del av en soldats subjektiva uppfattning av striden. Karaktären hamnar 

i chock och ljudet visar det genom att spela upp utvalda ljud omkring honom i något slags 

ljudmässigt vakuum. Han befinner sig mitt i striden men känslomässigt har han förflyttat sig 

därifrån. Buhler, Neumeyer och Deemer nämner också att point of view-ljud kan användas för 

att exempelvis förstärka effekten av en telefonkonversation genom att bearbeta rösten som 

kommer från telefonen på ett sådant sätt så att det låter som att vi lyssnar på den genom en 

telefonlur, precis som rollfiguren vi ser talar i telefonen subjektivt upplever det. 

 

Att leda åskådarens uppmärksamhet 

Att leda åskådarens uppmärksamhet handlar om att hjälpa till att leda tittarens 

uppmärksamhet till en önskad händelse i produktionen, ofta i förberedande syfte till vad som 

komma skall. Dykhoff beskriver en bild av en tät skog som exempel. Om ljudet består av 

taktfasta steg och en glad melodi som visslas så kommer åskådaren att förvänta sig att se en 

människa som trivs bra i denna miljö. Däremot om ljudet består av mer klumpiga steg, kvistar 

som bryts och tysta snyftningar och svordomar så förstår tittaren att personen man kommer att 

få se hellre skulle vilja vara någon annanstans. Man kan få en mental bild av vad som komma 

skall utan att detta visats i bild än. I Hearing The Movies  (2010) förklaras det att vissa 

synkroniserade ljud kan ge oss direkt antydan att ett föremål eller en person är viktig.  Ljud 7

kan rikta vår uppmärksamhet till ställen som bilden kanske inte själv lyckas med. 

 

 

 

 

7 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:15) Hearing the Movies.  Oxford University Press. 
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Att beskriva ljudmiljön 

Att beskriva ljudmiljön kan vara ett viktigt verktyg för att exempelvis skapa spänning. Om en 

hjälte i en film ska försöka smyga förbi en grupp människor i ett hus och vi hör genom 

väggen att dessa människor spelar hög musik så kan man få intrycket att det kan vara i 

hjältens fördel. Om vi sedan hör att en telefon ringer och musiken stängs av för någon ska 

svara så kan detta höja spänningsfaktorn för scenen. Man kan skildra en känsla av utanförskap 

genom att man hör hur trevligt andra människor har i rummet bredvid eller skapa en känsla av 

trygghet genom att ta bort hotfulla ljud så fort karaktären i bild springer in i ett rum och 

stänger dörren bakom sig. Man kan alltså förmedla ett brett omfång av känslor genom 

miljöbeskrivande ljud. 

 

Att skapa eller betona rytm och tempo 

Ljud har det enklare att bestämma tempo och rytm än bilder eller bildklipp kan. I och med 

detta kan ljudet hjälpa till att betona eller förändra känslan av tempo i en scen. Rytm menar 

Dykhoff kan jämföras med förutsägbarhet och till viss mån trygghet och motsatsen till stress. 

I västerländsk musik är vi vana vid att kunna hitta och identifiera rytmen väldigt snabbt. I 

musik från andra kulturer kan detta vara svårare men oftast så finns det något slags system att 

greppa tag vid till slut. I och med denna identifiering av rytm så finns en slags trygghet, vi 

förväntar oss att taktslagen kommer att komma med fasta mellanrum genom hela låten. 

Samma princip kan appliceras på ljud i film.  

 

Tempo tenderar att påverka vår upplevelse med vår egen puls som referens. Ett långsamt 

tempo kan uppfattas som lugnare än ett snabbt. Buhler, Neumeyer och Deemer skriver att 

genom vetenskapliga studier så har man kommit fram till att  ett “normalt” tempo ligger nära 

den mänskliga vilopulsen, cirka 75 slag per minut.  Dykhoff fortsätter då att förklara att om 8

man vill - med hjälp av rytm och tempo - skapa spänning och oro hos tittaren så kan man 

kombinera ett högt tempo som motsvarar en hög arbetspuls (cirka 150-180 slag per minut) 

med en oregelbunden rytm.  9

8 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:36) Hearing the Movies.  Oxford University Press. 
9 Dykhoff, Klas. (2002:41). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
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1.5.2 Synkronisering och klang 

Buhler, Neumeyer & Deemer förklarar vikten bakom synkronisering  av ljud i film och vad 

detta gör för att bidra till realism och trovärdighet.  De menar att den mest grundläggande 10

funktionen som synkroniserat ljud uppfyller är att vi bättre kan koppla ljudet till den värld vi 

ser i filmen, att vi får ett intryck av att ljudet faktiskt kommer från det som händer i bild. 

Chion nämner begreppet synkpunkt  vilket han förklarar som en framträdande del i en 

audiovisuell sekvens där en audiell händelse och en visuell händelse möts i synkroni.  11

Synkpunkter baseras ofta på grundläggande gestaltpsykologi och hjälper oss att få ett 

helhetsintryck. Han fortsätter genom att nämna något som han kallar falska synkpunkter.  Det 

innebär en situation i en film som bygger upp mot en förväntad synkpunkt - att en pistol 

kommer avfyras när vi ser den i bild, exempelvis - men att det inte utspelas som förväntat. Vi 

hör pistolen avfyras men bilden klipper och vi får inte se det. På detta vis har ett antagande 

byggts upp kring synkpunkten som sedan inte förverkligas i bild. Åskådaren får bygga upp en 

egen, mental bild i huvudet. 

 

Buhler, Neumeyer & Deemer fortsätter och menar att effekten av synkronisering är speciellt 

märkbar under dialogsekvenser med anledning av att personer i en konversation är det mest 

naturliga som vi kan ta del av i en film. Även i mycket overklighetstrogna filmer så är ett 

samtal mellan människor något väldigt naturligt som enkelt går att relatera till. Synkronisering 

är ett viktigt verktyg för att bevara denna naturlighet. De tar dock upp exempel på vanliga 

undantag, ett utav dessa handlar om dialog mellan personer i grupp eller folkmassor, detta 

ingår i något de kallar för generic sound , där människoröster fungerar mer som 

bakgrundsljud.   12

 

Weis och Belton menar dock att avsiktligt osynkat ljud kan hjälpa till att förstärka en önskad 

effekt.  De nämner filmen What’s Up Tiger Lily?  (1966) av Woody Allen som ett exempel på 13

10 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:98) Hearing the Movies.  Oxford University 
Press. 
11 Chion, Michel. (2005). Audio-Vision: Sound on Screen. 
12 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:12) Hearing the Movies.  Oxford University 
Press. 
13 Weis, Elisabeth. & Belton, John. (1985:196) Film Sound - Theory and Practice.  Columbia University Press 

10 



ett lyckat resultat av detta. I denna filmen har de tagit en Japansk film och dubbat om den till 

engelska med helt ny dialog som inte på något sätt är relaterad till originalet för att ge filmen 

en ny handling. Resultatet av detta blev att dialogen aldrig är synkroniserad till karaktärernas 

munrörelser, något som - när tittaren är medveten om detta - bidrar till en komiskt effekt som 

är konstant genom hela filmens gång. 

 

Buhler, Neumeyer & Deemer nämner också hur den klangfärg  dialogen har kan påverka det 

intryck vi får. Röster har stora möjligheter att karaktäriseras med hjälp av olika tonfall och 

röstlägen. När någon höjer rösten så betyder det inte bara att den blir starkare, utan den ändrar 

ofta även karaktär i form av exempelvis gällhet.  14

 

Dykhoff nämner att förutom dialog så finns det ytterligare en kategori av ljud som förlitar sig 

mycket på synkronisering; ljudeffekter.  Detta förklarar han med den enkla tesen att 15

ljudeffekter ofta är korta ljud som direkt brukar kunna relateras till något som händer i bilden, 

exempelvis ett slag eller en explosion. Till skillnad från exempelvis atmosfärsljud som ofta 

inte förhåller sig till något som aktivt händer i bild utan existerar för att beskriva omgivningen 

utanför bild.  

1.6 Metod 

I detta avsnitt beskrivs den valda metoden för uppsatsens datainsamling. För att kunna tolka 

och bedöma undersökningen är det är viktigt att tydligt kunna uppfatta den valda metoden, 

dess styrkor och svagheter samt de etiska överväganden som hör till. Studien skall sträva efter 

att visa objektiv och djupgående data med praktisk och teoretisk insikt om området i 

dagsläget. Trovärdighet förutsätter att forskaren är väl insatt i projektet och kan metoden samt 

har erfarenhet av att arbeta med den.   16

 

Vid insamling av data har kvalitativa intervjuer med personer i direkt relation till ljudläggning 

använts. Antingen personer som är professionellt involverade i ämnet eller som har 

14 Buhler, James. & Neunmeyer, David. & Deemer, Rob. (2010:46) Hearing the Movies.  Oxford University 
Press. 
15 Dykhoff, Klas. (2002:85). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
16 Ahrne, Göran. & Svensson, Peter. (2011:81). Handbok i kvalitativa metoder.  Liber. 
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forskningsbakgrund inom det. Alla informanter valdes med förväntan att besitta relevant 

kunskap som kan gynna undersökningen. Jag valde att använda mig av en semistrukturerad 

och flexibel intervjuform med öppna frågor och utan fastställda svarskategorier. Syftet med 

detta var att kunna få relevanta beskrivningar av händelseförlopp och situationer som man inte 

kan få genom färdigformulerade frågor.  17

 

Nyckeln till en lyckad intervju ligger i tidigare erfarenhet. Det är en praktisk färdighet där 

resultatets kvalité påverkas av intervjuarens skicklighet.  Därför fanns det en risk att 18

resultatet av min datainsamling inte blev lika framgångsrikt som om någon mer rutinerad hade 

utfört den. Jag är dock inte helt oinvigd och kan till viss del luta mig mot tidigare erfarenheter 

inom intervjuande. Denna erfarenhet tillsammans med den lästa litteraturen bidrog i slutändan 

till ett lyckat utförande med relevant insamlad data. 

 

De två intervjuerna som genomfördes med ljudläggare gjordes på respektive informants 

arbetsplats, båda två i Stockholm. Intervjun med filmmusikforskaren genomfördes via 

röstsamtal på Skype. Detta med anledning att informanten under denna perioden inte hade 

möjlighet att träffas. Alla tre intervjuer spelades in med Pro Tools på min laptop för att sedan 

kunna transkriberas till text. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. De 

inleddes med att förklara arbetets avsikt samt vad som var intressant för studien. Jag berättade 

om min bakgrund och mitt personliga intresse för ämnet. Tanken var att skapa en avslappnad 

stämning där informanten i sina svar fick - baserat på de frågor som ställdes - sticka ut på 

sidospår om denne själv kom på något intressant eller relevant. Detta med anledning att få en 

möjlighet att ta del av information om områden som jag från början inte tänkt på att inkludera. 

Under intervjuns gång kunde följdfrågor ställas åt informanten för att eventuellt få 

informanten att utveckla sitt svar ytterligare. För att ett beslut om vilka delar av informantens 

svar som skall följas upp krävs kunskap om ämnet av den som intervjuar de samt en 

känslighet för den sociala relationen i en intervju.  På grund av min begränsade erfarenhet 19

inom området så hade en rad standardiserade frågor förberetts för att underlätta att hålla 

samtalet igång.  

 

17 Ahrne, Göran. & Svensson, Peter. (2011:42). Handbok i kvalitativa metoder.  Liber. 
18 Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. (2009:32) Den kvalitativa forskningsintervjun.  Studentlitteratur AB. 
19 Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. (2009:154) Den kvalitativa forskningsintervjun.  Studentlitteratur AB. 

12 



Med uppsatsens teoriavsnitt samt resultaten från de genomförda intervjuerna som grund har 

en analys av ljudet i utvalda scener från Star Wars  (1977) utförts. Avsikten med detta är att 

undersöka potentiella exempel där dessa teorier är praktiskt applicerade i filmen. Jag har 

utgått från Michel Chions analysmetod masking  som innebär att man flera gånger går igenom 

ett klipp. Ett par gånger utan ljud, ett par gånger utan bild samt ett par gånger där både ljud 

och bild är närvarande.  Med hjälp av detta får man möjlighet att höra ljudet för vad det är, 20

utan att bilden påverkar och döljer det. 

1.6.1 Urval 

Det är viktigt att göra ett medvetet urval och basera detta på studiens frågeställning.  I och 21

med detta har jag använt mig av ett slags tvåstegsurval där jag först avgränsat mig till 

specifika organisationer som är relevanta till ämnet i fråga, för att sedan ha en tydligare, mer 

fokuserad population att välja mellan. Med hjälp av denna strategi har jag kunnat höja 

sannolikheten om att den jag intervjuar besitter relevant kunskap inom studiens ämne. Jag har 

medvetet utgått från personer eller organisationer jag tidigare haft kontakt med och som jag 

vet besitter denna relevanta kunskap. Detta kan klassas som ett bekvämlighetsurval, något 

som användes för att tidsmässigt effektivisera sökandet av informanter. 

De två intervjuerna som genomfördes på plats med informanten gjordes i Stockholm under 

samma vecka. Detta blev också en del av mitt bekvämlighetsurval eftersom detta planerades 

så att jag kunde utföra både intervjuerna under en och samma vistelse. 

 

Primärt hade jag enbart tänkt söka efter informanter som är aktiva inom yrket och som kan 

komma med relevanta tankar och åsikter baserat på praktiska erfarenheter. Jag var medveten 

om den subjektiva data som riskerade produceras av detta urval och valde att bredda mitt 

sökande. Jag började då även leta efter en informant som kunde bidra med ett utomstående 

perspektiv, någon som forskat om ämnet och observerat det från utsidan med mer objektivitet. 

 

Jag var gjort ett aktivt val av varierande yrkeserfarenhet på mina informanter samt inkludera 

både kvinnor och män i undersökningen, även här för att bredda urvalet och ha möjlighet att 

ta del av eventuella skillnader i deras svar. 

20 Chion, Michel. (2005:187). Audio-Vision: Sound on Screen. 
21 Ahrne, Göran. & Svensson, Peter. (2011:42). Handbok i kvalitativa metoder.  Liber. 
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Valet av filmen Star Wars  som konkret exempel baserades först och främst på dess 

igenkännighetsfaktor. Det är en film som de absolut flesta känner till och då även de ljud som 

finns i den. Mycket på grund av detta kändes den som ett bra exempel för att på ett relaterbart 

sätt konkretisera de begrepp och teorier som uppsatsen tar upp. Utöver detta så finns ett 

personligt intresse för filmen, något som i sin tur gynnade mitt intresse för uppsatsens ämne. 

De scener som valdes ut baserades återigen på igenkännighetsfaktorn. Jag var mån om att 

använda mig utav scener som innehöll några av de mest ikoniska och igenkännbara ljuden 

som finns i Star Wars. 

1.6.2 Etiska överväganden 

Under studiens gång har jag varit noggrann med att ta hänsyn till de grundläggande 

forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet har tagit fram . Jag har meddelat alla 22

deltagare om uppsatsens syfte och de har själva fått bestämma över sin egen medverkan. De 

har även fått bestämma angående sin egen anonymitet. I och med detta har jag fått tillstånd att 

använda alla informanternas riktiga namn i denna uppsats. Jag har behandlat alla uppgifter om 

de medverkande konfidentiellt och jag har enbart använt det insamlade materialet i 

forskningssyfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 vr.se 

14 



2 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det insamlade empiriska material som lagt grund för 

undersökningen. Respondenterna presenteras med deras förnamn då ingen önskan om 

anonymitet fanns. Efter detta kopplas resultaten - tillsammans med tidigare nämnda teorier - 

till tre utvalda scener från Star Wars  för att presentera hur de kan appliceras på dessa. 

2.1 Respondenternas bakgrund 

Annika: Är sedan tre år sedan anställd på Red Pipe Studios i Stockholm. Har tidigare 

utbildning inom musik och media på högskolenivå men började under sin praktikperiod på 

Red Pipe fokusera mer på ljud. Är involverad i allt från TV-produktioner som Ängelby  (2015) 

till spel och reklam.  

 

Anders: Har sedan mitten på 70-talet jobbat som ljudläggare och mixare av film och tv, 

främst dramaproduktioner. På väg in i pension och inte längre lika aktiv inom yrket. Har 

tidigare studerat ljudteknik på Dramatiska Institutet (heter nu Dramatiska Högskolan) i 

Stockholm. Har på senare år varit involverad i produktioner som Arn: Tempelriddaren  (2007) 

och Wallander  (2006). 

 

Peter: Musiker och kompositör sedan 44 år tillbaka. Har komponerat till teater och film, 

bland annat filmen Vingar av Glas  (2000). Sedan 90-talet har han utfört empiriska 

forskningsundersökningar av filmer och deras ljudeffekter. Han har bland annat intervjuat 

flera ljudläggare om deras arbeten. Han jobbar för tillfället frilans åt olika högskolor där han 

undervisar i ljud och musik inom film. Han har även skrivit två böcker om filmmusik, 

Filmmusik, det komponerade miraklet  (2006 och uppdaterad version 2015) och Tystnader. En 

bok om Ljud och Tystnad  (2013) 
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2.2 Intervjuer 

1. Vad är ljudets primära funktioner i film? 

 

Annika: Annika nämner stämning och förståelse. Att hjälpa till att förklara och beskriva 

saker till den bild som finns (och inte finns). Hon fortsätter och förklarar att man inte alltid får 

till önskvärd effekt enbart i klippningen av bild och att ljud i sådana fall hjälper till att uppnå 

denna effekt. Om man tittar på en skräckfilm och sedan tar bort ljudet så försvinner en stor del 

av det som känns läskigt, exempelvis. Därefter påpekar hon att ljudet gör att man kan berätta 

saker som bilden inte tagit med. Man kan bestämma lite själv vad som ska finnas bakom 

kameran och kan på så sätt hjälpa till att föra handlingen framåt och skapa en stämning som 

inte bilden klarar av att göra själv. 

 

Anders: Även Anders betonar ljudets förmåga att förstärka saker och förklara sånt som inte 

syns i bild. Han beskriver exempelvis hur miljöskildringar kan ske med hjälp av ljud. Om vi 

först i en scen får se ett sågverk, då kan man senare i filmen - utan att behöva visa sågverket 

igen - berätta för åskådaren när vi befinner oss i närheten igen genom att använda sig av ljud 

från ett sågverk som en del av atmosfärsljuden. Vidare så nämner han ljudets förmåga att 

illustrera saker för åskådaren. Han jämför sådana ljud med en films soundtrack. De är ljud 

som inte uppfattas eller hörs av karaktärerna i filmen, utan existerar för att illustrera och 

förstärka saker för åskådaren. Om någon i en skräckfilm öppnar en dörr och ett plötsligt 

skrämmande ljud hörs så blir vi som åskådare påverkade av det. Karaktärerna i filmen hör det 

inte, utan det finns där för att illustrera en läskig känsla och förstärker det som händer i bild. 

 

Peter: Peter nämner först ljudets förmåga att addera saker till bilden. Han förklarar att i film 

så är bilden huvudsaken. Ljudet finns till för att förstärka det som syns i bild och skapa de 

bilder som kameran inte kan. Vidare förklarar han det som att ljud “skapar bild”. De jobbar 

hela tiden med synvinklar och bildvinklar. Han förklarar att en ljudeffekt kan låta väldigt 

olika beroende på vad eller vem den ska representera. När jag frågade vidare om detta med ett 

slag som exempel förklarade han hur ljudet av ett slag kan skilja sig, beroende på vad man vill 

berätta med det. Är det en film där vi som åskådare identifierar oss med en hjälte och vi hela 
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filmen längtar efter att han ska slå ner skurken, då kräver vi en typ av ljud som klär den 

hämndkänsla berättelsen gett oss. Slaget skall motsvara en känsla av njutning. Om vi istället 

kollar på en skräckfilm där en kvinna blir jagad genom en skog av en mördare som till slut får 

tag i henne, då ska hans slag mot henne motsvara något helt annat. I detta fallet är tanken 

förmodligen att vi ska känna oss äcklade av det vi ser och av själva handlingen, så ljudet bör 

avspegla det. Detta är exempel på sätt ljud kan addera saker till bilden. 

 

Kommentar: Alla tre har ungefär samma grundprincip när det kommer till ljudets roll i film, 

och det är att det först och främst är till för att förstärka saker som bilden inte kan eller inte 

valt att göra. Bilden ger det starkaste intrycket hos åskådaren och ljudet är primärt till för att 

förstärka dessa intryck och ge det visuella ett sammanhang genom att illustrera det vi inte ser. 

 

2. Hur brukar man som ljudläggare förhålla sig till realism? 

 

Annika: “Jag tänker, vad är då realism?”,  inleder Annika sitt svar. Vidare förklarar hon att 

när man ska spela in ljud så är det otroligt mycket som inte alls låter som man tänkt sig. För 

att ljudlägga ett visst föremål så räcker det ofta inte med att spela in precis det föremålet, utan 

man måste ofta använda sig av andra ljud för att uppnå önskad effekt. Dock så tror hon att 

man bör eftersträva någon slags realism. En film som utspelar sig i Sverige kan exempelvis 

inte låta som en djungel utan att det känns konstigt på ett dåligt sätt. Dock så kan ljud kännas 

konstigt på ett bra sätt, att det uppfyller en känsla. Hon beskriver en film av David Lynch där 

dialogen intentionellt inte är helt synkad och det skapar en viss känsla. Precis som Anders så 

tar hon tar upp slagsmålsscener som ett exempel. Även hennes uppfattning är att man inte 

använder sig av ljudet av riktiga slag, utan att man måste “fuska” för att ljuden ska träda 

igenom och uppnå önskad effekt. Hon beskriver att man ofta ljudlägger som folk tänker att 

det ska låta eftersom de flesta inte har blivit slagen och inte vet hur det faktiskt låter.  

 

Anders: Anders påstår att realism inom filmljud nästan inte existerar. “Vi håller aldrig på 

med realism överhuvudtaget i film…”  Han menar att det vi kallar för realism innebär bara att 

man som åskådare köper att ljuden stämmer - men det är inte realism bara för det. Han 

nämner att varken ljudsidan eller bildsidan jobbar med realism. Inte ens i dokumentära 

sammanhang så är det vi hör realistiskt. Vidare förklaras att den enda delen av ljud som kan 
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klassas som realistiskt är dialog. Det är ofta det enda man tar med sig direkt från tillfället 

scenen är filmat och därmed det enda som har en direkt koppling till bilden. Han beskriver 

också att mycket är bestämt utefter produktionens genre. Han jämför bland annat Indiana 

Jones  (1981) med Fight Club  (1999) och skillnaderna i ljuddesignen mellan de två. Fight 

Clubs  slagsmålsscener var mycket mer obehaglig att titta på, mycket beroende på de ljud som 

hörde till. De backade bort från den överdrivna “matinékänslan” som många filmer haft innan 

för att hitta essensen av vad som gjorde att det lät otäckt. Däremot hade det fortfarande 

ingenting med realism att göra, för egentligen så låter ett slag nästan inte alls. Han påstår att 

denna filmen blev - precis som Indiana Jones  -  stilbildande och en ny norm för filmljud.  

 

Peter: Peter menar att det måste finnas något i ljudet som triggar en upplevelse av det. Ljudet 

kan inte skilja sig för mycket från hur det “ska låta” utan att man ställer sig frågor. Ljudet 

måste på något sätt rimma med vad vi föreställer oss. Vidare förklarar han att “apparatljud” är 

något som kräver en viss realism för att funka. Han tar en nyckel som vrids om i ett nyckellås 

som exempel och förklarar att sådana ljud ofta är enklast att spela in på riktigt, det funkar inte 

att det låter av någonting annat till en sådan händelse. Sådana ljud, som ljudet av en ett 

tangentbord på en dator eller knapparna på en mobiltelefon är ljud vi känner till för väl och 

därför kräver en viss realism för att fungera. 

 

Kommentar: Både Anders och Annika förklarar realism som något annat än vad man kanske 

först tänker sig. Realism för dem är hur man som åskådare uppfattar det realistiskt, och inte 

faktisk realism. Peter beskriver dock exempel där de faktiska ljuden av något är det mest 

passande för att åskådaren ska få intrycket av realism.  

 

3. Hur viktigt är synkronisering av ljudet samt dess klang? 

 

Annika: För Annika så är synkronisering viktigare på vissa typer av ljud än på andra. Hon 

beskriver ett exempel på en kula som sätts i rullning. En sådan händelse har ofta en tydlig 

början och ett tydligt slut. För henne är just dessa delar av ljudet det viktiga när det kommer 

till synk, det som händer där emellan är ofta inte av samma vikt. Hon menar att för sådana 

ljud - som har en tydlig start och ett tydligt slut - är det viktigt för att man som åskådare ska 

uppleva det som trovärdigt. Vidare förklarar hon att om det är fler än tre saker som händer i 
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bild samtidigt, exempelvis fotsteg, så behöver de ljuden inte vara perfekt i synk eftersom man 

som åskådare inte har förmågan att kunna fokusera på varje enskild händelse och dess 

tillhörande ljud. Därmed försvinner kravet att ljuden måste matcha bilden lika exakt. 

 

Angående klang så förklarar hon dess förmåga att att vinkla en historia. Om hon känner att 

någonting som händer i filmen skall markera någonting speciellt så kan man med ljudet 

förstärka det. Man kan välja att markera vissa händelser som man vill leda åskådarens 

uppmärksamhet mot eller göra motsatsen på händelser som inte ska ta för mycket plats. 

 

Anders: Anders tycker att synkronisering är väldigt viktigt för att man som åskådare inte ska 

få känslan av att något inte stämmer. “Det är nästan en av de saker som folk är mest känsliga 

för”  förklarar han. Han menar även att man är extra känslig för och lätt kan urskilja osynkad 

dialog. Det är något som personer väldigt lätt kan urskilja, även om de inte har någon djupare 

kunskap om film eller ljud. Vidare så nämner även Anders - precis som Annika - tänket om 

att man inte kan urskilja mer än tre saker samtidigt i bild. Av denna anledning så är det inte 

lika viktigt för ljudet att synka bilden i dessa fall. Om vi ser en galopperande häst i bild så kan 

man använda sig av ljudet från så gott som vilken annan galopperande häst som helst utan att 

åskådaren ifrågasätter det, trots att stegen inte synkar. Han utvecklar och förklarar att när det 

är en scen där man använder sig av många ljud så kan man ibland placera en del ljud efter 

man ser dem i bild för att dra ut på förlopp. Om det sker massor av explosioner i bild så kan 

man placera en del av de ljuden senare än vad bilden visar och man som åskådare ifrågasätter 

det inte. På detta vis har man upphävt regeln av synkroniserat ljud på ett sätt som ändå 

fungerar. 

 

Vad gäller klang så beskriver Anders hur olika typer av klang kan hjälpa till att beskriva 

filmens ton. Återigen så använder han Indiana Jones som exempel på detta. Den typ av ljud 

som används i Indiana Jones hjälper till att ge filmen en mer lättsam, familjevänlig 

matinékänsla än exempelvis Fight Club. Båda filmerna innehåller våld, men bland annat på 

grund av ljudeffekternas olika typer av klang så får man två helt separata intryck. I 

slagsmålsscener från Fight Club får man ett större intryck av realism och smärta medan i 

Indiana Jones så får man ett mer överdrivet, äventyrligt intryck; mycket på grund av ljudets 

klang. 
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Peter: Peter nämner att synkronisering är en stor förutsättning för att vi inte skall ifrågasätta 

kopplingen mellan ljud och bild. Dock förklarar han att synkronisering inte är det enda som 

krävs för att uppnå detta. Ljudet måste på något sätt matcha bilden mer än bara i timing för att 

man som åskådare ska köpa det, det måste uppfylla vissa kriterier vad gäller klang. Han tar 

upp Michel Chion och hans teori om “added value” som innebär att man kan ersätta ett ljud 

med vad som helst, så länge det är synkat med bilden, men förklarar att det bara stämmer till 

viss del. Återigen nämner han “apparatljud” som ett exempel där detta oftast inte fungerar, på 

grund av hur väl vi känner till vissa av sådana ljud. Han beskriver även förmågan att vinkla 

intrycket hos åskådaren med hjälp av klang. Beroende på hur ljudet låter så kan vi exempelvis 

känna en slags tillfredsställelse eller en känsla av avsky, beroende på om vi vill att ljudet ska 

gynna en hjälte eller en skurk.  

 

Kommentar: Alla tre informanter delar ganska lika åsikt om synkronisering och dess 

huvudsakliga funktion. De är alla tydliga med hur viktigt det är för att kunna koppla ljudet till 

bilden. Ingen av dem förklarar det som det absolut viktigaste men alla är överens om att det är 

en vital del av ljudets möjlighet att uppfattas som realistiskt. Intressant är hur både Annika 

och Anders nämnde idéen att en människa inte kan lägga fokus på mer än tre saker samtidigt, 

och därmed förklarar att ljudet inte behöver vara synkat i dessa fall.  

 

Vad gäller klang så delar alla tre för det mesta väldigt lika åsikter. Alla beskriver 

huvudsakligen klang som ett medel att förstärka intryck och känslor hos åskådaren. Peter är 

den enda som tar upp klangens förmåga att förmedla realism. Samtidigt håller han med 

Annika och Anders som lägger mer vikt på klangens förmåga att förstärka önskade effekter 

som filmen kan tänkas vilja förmedla. 
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4. Med Star Wars som exempel, hur kan man förhålla sig till sådana ljud; ljud som i 

verkliga sammanhang inte existerar? 

 

Annika: Annika påstår att hon i sitt eget arbete inte har någon direkt koppling till ljud som 

kan relateras till Star Wars. Animerat är den typ av arbete hon gör som närmast kan jämföras 

med Star Wars. De båda har ljud som existerar för att gestalta helt overkliga saker. Här 

förklarar hon att hon sällan har någon speciell baktanke med ljudet. Hon experimenterar med 

olika effekter samt blandar olika ljud som kan tänkas passa. Om en animerad karaktär är 

väldigt stor kan hon exempelvis sänka det tillhörande ljudets pitch för ge det en tyngre känsla 

och förstärka karaktärens storlek. Här handlar det mycket om att skapa nya ljud med hjälp av 

redan existerande ljud. 

 

Anders: Anders påstår att filmer som Star Wars inte är ensam med att använda sig av “ljud 

som inte existerar”. Han menar att det är något man håller på med i en majoritet av moderna 

filmer. Man använder sig ofta av illustrativa ljud för att exempelvis få upp farten i en scen. 

Man kan ljudlägga rörelser för att det inte ska kännas tomt eller långsamt. Detta är inte något 

som har med verklighet att göra, men som existerar i många filmer som kan klassas som 

realistiska. Det handlar om att illustrera saker för åskådaren med anledning att göra en scen 

mer intressant. 

 

Peter: Peter förklarar att man förhåller sig till genren. Han menar att Star Wars förhöll delvis 

till science fiction-filmer från 50- och 60-talet. Utöver det så menar han att man måste hitta på 

egna ljud utan någon tanke på att de behöver avspegla någon slags rimlighet. Det man har att 

luta sig mot är våra egna erfarenheter. Delvis av hur saker låter i våran värld och hur de kan 

översättas till världen i filmen men även tidigare verk inom genren. 

 

Kommentar: Alla tre är ganska eniga om att det inte finns speciellt många regler när det 

kommer till att ljudlägga föremål, varelser eller händelser som inte existerar. Det mesta verkar 

handla om att man från början har en tanke om vad man vill att ljudet ska illustrera eller 

förstärka, sedan får man experimentera tills dess att man uppnått detta.  
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2.3 Analys av ljudeffekter i Star Wars 

I denna del analyseras tre scener från Star Wars  (1977) med fokus på deras ljudläggning. Som 

grund använder jag mig av uppsatsens teoriavsnitt samt den data jag samlat in från 

intervjuerna med Annika, Anders och Peter för att undersöka exempel på hur dessa kan 

appliceras i filmen. 

 

Duell mellan gott och ont, 01:26:30 in: Denna scen består av den kända konfrontationen 

mellan Obi-Wan Kenobi och Darth Vader. I början av scenen ser vi en vaksam Obi-Wan 

vandra genom en korridor i Imperiets bas “Dödsstjärnan”. Väldigt snart förstår vi hans 

vaksamhet då vi får höra Darth Vaders ikoniska andning komma närmare. Ett bra exempel på 

Dykhoffs teori angående ljudets förmåga att leda åskådarens uppmärksamhet i förberedande 

syfte.  Den innefattar alla tre av de mest igenkännbara ljuden som lasersvärd producerar; när 23

det fälls ut, brummandet när det är igång samt ljudet av när två lasersvärd kolliderar. Man har 

aldrig tidigare fått se vad som händer när någon blir träffad av ett lasersvärd, så man kan bara 

ana hur skadligt det faktiskt skulle vara. Ljudet i denna scenen hjälper till att förstärka det. 

Lasersvärden låter väldigt ostabila, nästan som någon slags trasig elektronik. Ben Burtt, 

ljudläggare för Star Wars och uppfinnare av många av dess ljud förklarar hur dessa ljud är 

skapade och det är - mycket riktigt - en blandning mellan en gammal projektor och en 

gammal TV.  Precis som Peter förklarat att man kan använda sig av ljud som redan finns för 24

att skapa nya ljud har Ben Burtt gjort här. Man som åskådare kan koppla ljudet till något man 

faktiskt känner till och undermedvetet få en känsla för vad tanken bakom är. Även med bilden 

avstängd så förstår man att dessa vapen besitter någon slags energi och att de inte är säkra. 

Detta är även ett lyckat exempel på hur man kan experimentera med att blanda ljud för att 

uppfinna ett nytt, precis som Annika förklarade att hon brukar göra. Förutom dessa lasersvärd 

samt den dialog som sker mellan karaktärerna så har scenen en avsaknad av ljud. Detta 

förstärker känslan av att scenen enbart handlar om de två personerna vi ser i bild. Tystnaden 

bygger stämning, precis som Dykhoff beskriver att tystnad kan göra när man beskriver 

ljudmiljön.  25

23 Dykhoff, Klas. (2002:38). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
24 filmsound.org 
25 Dykhoff, Klas. (2002:39). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
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Eldstrid med lasergevär, 00:03:36 in: Detta är en utav de första scenerna, inte bara i filmen 

men i Star Wars  överhuvudtaget. Det är alltså första gången vi hör - de nu välkända - ljuden 

av dessa lasergevär. Scenen består av en strid mellan en grupp rebeller och det onda 

Rymdimperiets soldater. Imperiet attackerar skeppet som rebellerna befinner sig på. Innan 

striden börjar så hör vi ett muller bakom en stängd dörr. Rebellerna riktar sina vapen mot 

dörren och man förstår att ingenting bra befinner sig bakom den. Detta är också ett exempel 

där ljudet hjälper till att leda våran uppmärksamhet och bygger spänning i förberedande syfte.

 och så fort de har sprängt sönder dörren till detta skepp så börjar en intensiv stridsscen 26

mellan de två grupperna. Här är ett typiskt exempel av det som både Annika och Anders 

nämnde, att vi inte kan uppfatta och koppla ljudet direkt till mer än tre händelser samtidigt. 

Om man tittar och lyssnar väldigt noga kan man urskilja ett par synkpunkter då ett enskilt 

gevär visas nära i bild och ljudet av när det avfyras matchar det vi ser. I bilder där specifika 

gevär inte är i fokus så är det nästan omöjligt att urskilja någon slags synkronisering, vilket 

för mig stärker Annikas och Anders uttalanden. 

 

Angående klangen på dessa gevär har de väldigt distinkta ljud som uppfattas väldigt typiska 

för genren. Om man lyssnar på ljuden utan bild så får man - förutom den direkta kopplingen 

till Star Wars och dess igenkännbara ljuddesign - ett starkt intryck av den strid som faktiskt 

pågår. Det finns en tydlig koppling till vanliga, riktiga gevär. Det ringer av högljudda 

explosioner som under de mer lättsamma, genre-enliga “laserljuden” ger striden och de vapen 

som används en mycket stark, direkt koppling till riktiga gevär. Detta är ett exempel på Peters 

poäng om hur man kan använda sig av ljud från våran värld för att sedan förvandla dem till att 

matcha den värld vi tar del av i filmen. 

 

Attack på Dödsstjärnan, 01:41:01 in: Filmens slut börjar närma sig och vi får nu se de goda 

rebellerna utföra en koordinerad attack med sina rymdfarkoster för att en gång för alla 

förstöra “Dödsstjärnan”, Rymdimperiets farligaste vapen med kapacitet att förinta en hel 

planet. Det är en scen med mycket action där användandet av rymdfarkoster står i fokus. I 

verkligheten så vet vi att ljud inte existerar i rymden, men i en film som Star Wars så hör vi 

massor av ljud även där. Detta kan kopplas till Anders tankar angående tempo i scener. Han 

26 Dykhoff, Klas. (2002:39). Ljudbild eller synvilla?  Liber. 
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nämner att ljud kan användas för att göra scener mer intressant. “Det handlar om att illustrera 

saker för åskådaren med anledning att göra en scen mer intressant.”  Mycket riktigt så 

förloras en mycket stor del av scenens spänning när ljudet i scenen stängts av. Något som 

även Annika nämnde under sin intervju. Det finns fler exempel på ljud som hjälper till att öka 

spänningen. När man exempelvis från insidan av ett fiendeskepp får se piloten sikta på ett 

utav rebellernas skepp så finns det tydliga, diegetiska ljud som markerar att målet är i sikte. 

Detta bygger upp spänningen inför händelseförloppets klimax då piloten avfyrar och 

rebellskeppet sprängs i bitar. 

 

Även i denna scenen finns en tydlig koppling till ljud vi som människor känner igen och kan 

koppla till verkliga föremål. Exempelvis påminner ljudet från rebellernas rymdfarkosterna 

mycket om jetflygplan, medan Rymdimperiets skepp har sitt egna, distinkta ljud. Detta hjälper 

åskådaren att skilja mellan de goda och de onda i ofta snabba händelseförlopp. 

2.4 Slutsatser 

Vilka är ljudets viktigaste funktioner inom modern film? 

Det viktigaste ljudet bidrar med i modern film är att förstärka det vi ser - och inte ser - i bild. 

Det finns vissa begränsningar när det kommer till vad enbart bild kan gestalta, men i 

kombination med ljud så kan dessa gestaltningar bli mycket tydligare. Åskådare kan få helt 

olika intryck av en scen beroende på hur den är ljudlagd. En scen där någon blir slagen i 

ansiktet kan exempelvis uppfattas som lättsam och äventyrlig eller mer våldsam och 

obehaglig, mycket beroende på hur dessa slag låter.  

 

Vidare kan ljud förstärka eller försvaga ett intryck av realism. Väldigt ofta är de ljud vi hör i 

film inte alls realistiska, men de är utformade för att ge ett intryck av realism. Ett slag i en 

film låter sällan som ett slag faktiskt låter i verkligheten, men kan vara designat för att ge ett 

realistiskt eller orealistiskt (exempelvis komiskt eller äventyrligt.) intryck hos åskådaren.  

 

Hur bidrar synkronisering och klang till att uppnå dessa funktioner? 

Synkronisering  av ljud är först och främst viktigt för att man som åskådare ska kunna koppla 

ljudet till bilden. Klang  hjälper oss i sin tur att få ett intryck av ljudet och dess tillhörande 
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händelse i filmen. Synkronisering är en vital del för att ljudet ska uppfattas som realistiskt och 

en del av det som händer i filmen. Om ljud som exempelvis dialog är osynkade så upptäcker 

de absolut flesta det väldigt snabbt och uppfattar det ofta som störande. Det finns dock fall där 

synkronisering inte är ett måste. När man ser fler än tre saker som händer i bild - exempelvis 

en häst som travar - så är det nästan omöjligt att urskilja varje separat steg den tar. Därmed 

kan ljudet komma undan med att inte matcha dessa steg perfekt. Man som åskådare kommer 

inte att ifrågasätta det. 

 

Klang och dess förmåga att ge oss olika intryck kan vidare beskrivas med ljudets tidigare 

nämnda förmåga att förstärka det vi ser. Berättande, känslomässiga eller realistiska 

gestaltningar kan alla förstärkas med hjälp av ljudets klang. 

2.5 Diskussion 

Uppsatsen belyser att inom det aktuella yrkesområdet så finns det till stor del en konsensus av 

vad ljud i modern film har för funktion. Denna konsensus sträcker sig över rådande ålders- 

och könsskillnader så väl som respondenternas olika yrkesområden, något jag fann extra 

intressant. Resultatet blev av denna anledning tydligt och lätt att presentera, men gav lite 

utrymme för diskussion och analys av skillnader i respondenternas svar. Den starkaste 

enligheten baseras på samverkan mellan ljud och bild, och inte på ljud som ett separat 

medium. Bilden är det mest centrala i film, men samspelet den har med ljudet är vad som ger 

filmen en helhetskänsla. Det råder en symbios mellan de två som krävs för inte bara en 

effektfull filmupplevelse, men även för en realistisk sådan.  

 

Intressant hade varit att göra datainsamlingen med ett bredare urval eller helt enkelt bara fler 

respondenter. Då denna uppsatsens resultat har ett sånt mönster av enighet hade det varit 

spännande att undersöka huruvida ett större antal respondenter hade påverkat detta mönster. 

Att använda tre personer som representanter för yrkesområdet är svårt. Ju fler relevanta 

personer som uttalar sig desto enklare är det att dra slutsatser angående eventuella 

branschutsräckta samförstånd eller oenigheter. Detta skulle också höja resultatets 

generaliserbarhet.  
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I och med uppsatsens metod samt dess urval så har resultatet blivit fokuserat på tre specifika, 

utvalda informanter och ett verk. Detta begränsar undersökningens reliabilitet då det kan vara 

svårt att fastställa om det insamlade materialet är adekvat. Respondenter kan exempelvis ha 

valt att inte anförtro sig i den intervjuande. En vidare riskfaktor kan vara att en utav 

intervjuerna utfördes via Skype då faktorer som exempelvis kroppsspråk går förlorat. 

 

Med uppsatsens validitet menar man på huruvida uppsatsen mätt det den avser att mäta. Syftet 

med uppsatsen var att  bidra till en djupare förståelse för filmljuds egenskaper för en 

autentisk filmupplevelse.  Något jag anser att den har uppfyllt. Uppsatsens reliabilitet kan 

vidare ha påverkats av min bristande erfarenhet som intervjuare. Jag hade dock en del tidigare 

erfarenhet sedan ett tidigare forskningsarbete, något som jag tror gynnade mig mycket under 

det faktiska utförandet. Trots detta så fanns en viss osäkerhet som förmodligen bidragit till 

vissa brister i den insamlade datans kvalitet. Jag tror dock inte att bättre utförda intervjuer 

hade ändrats uppsatsens resultat då deras konventioner och åsikter angående deras eget arbete 

inte ändras beroende på min intervjus kvalitet. Dock hade eventuellt fler infallsvinklar och 

anledningar till respondenternas svar kunnat tas del av och presenteras. 

 

Studiens resultat kan generera ökad kunskap och förståelse om hur ljud i audiovisuella 

produktioner kan tillämpas för att uppnå specifika funktioner och effekter. Detta är relevant 

för branschen då den ökade förståelsen kan bidra till bättre och mer effektfull ljuddesign inom 

film, exempelvis stärka filmens narrativa och emotiva funktion. Det kan även vara intressant 

för audiovisuell forskning genom att illustrera hur professionella ljudläggare förhåller sig till 

ljud i audiovisuella produktioner. Den nya kunskapen som studien bidragit med är dock inte 

enbart användbar för personer aktiva inom ämnet, utan för vem som helst med intresse av att 

få en djupare uppfattning av filmljud. Att ha förståelse för ljudets potential kan vara 

fördelaktigt både under en films produktionsskede så väl som när åskådaren tar del av 

slutresultatet. Med vetskap om denna potential kan en bredare förståelse för olika 

audiovisuella komponenters samverkan uppnås. Som aspirerande ljudläggare kan denna 

kunskap bidra till helt nya ingångsvinklar i mitt praktiska arbete, detta med olika mediers 

samverkan som utgångspunkt.  
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Intressant för vidare forskning kan vara att få ett bredare perspektiv på hur ljud i modern film 

uppfattas. Hur ser allmänheten på ämnet? Vad är den genomsnittliga filmtittarens åsikter? 

Stämmer deras åsikter med ljudläggarnas? Vidare kan undersökningar om skillnader och/eller 

likheter mellan olika filmgenrer vara intressant. Denna uppsats har inte fokuserat på att 

jämföra, utan på att ge en allmän bild av filmljud. Därför skulle det vara intressant att djupare 

undersöka varför olika typer av ljud fungerar bättre till olika typer av filmer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågeguide för intervjuer. 

 

Bakgrund 
- Berätta om vad du gör i ditt arbete  
- Utbildning 
- Karriär, hur lång?  
- Anställningsform  
- Hur kom du in på detta området? Vad intresserade dig? 
- Utmärkande arbeten 
 
Praktiskt arbete (Peter) 
- Hur mycket kreativ frihet uppfattar du hos ljudläggare? Om inte, vad ska dem förhålla sig 
till? 
- Grundprincip när man lägger ljud, grundpelare? 
- Viktigt med realism kontra “annan” effekt (emotiv, chock, storhet osv)?  
- Vad är ljudeffekters viktigaste funktion i film? 
 
Praktiskt arbete (Anders och Annika) 
- Hur ser en typisk arbetsprocess ut för dig? 
- Hur mycket kreativ frihet? Om inte, vad ska du förhålla dig till? 
- Grundprincip när du lägger ljud, hur tänker du? 
- Vad är ljudeffekters viktigaste funktion i film? 
- Viktigt med realism kontra “annan” effekt?  

- Klang viktigt? Hur hittar man rätt klang?  
- Synkronisering viktigt? Vad tillför detta? Något fall du inte vill ha i synkroniserat 

ljud?  
 
Tankar och reflektioner 
- Relation till idéen om att så länge ett ljud ligger rätt i timing så kan ljudet låta “hur som 
helst”? 
- Tankar om sättet filmer som Star Wars förhåller sig till ljudeffekter? Filmer där ljud som 
egentligen inte finns måste skapas. 
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