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Abstract
I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur
filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet
med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se
hur det kan användas som ett berättarverktyg. I studien granskades först ljud och bild
individuellt och sedan båda tillsammans som efteråt analyserades utifrån teoribildning
från Michel Chion, Klas Dykhoff och David Sonnenschein. Studiens resultat påvisar att
ljudet används för att leda åskådarens uppmärksamhet, ge information och informativa
egenskaper till karaktärerna och objekt i filmen och för att reflektera protagonisternas
sinnestillstånd.
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1 Inledning
Det finns många sätt man kan bygga upp spänning i en film. Vanliga sätt är genom
kameravinklar, temporalitet eller det man oftast tänker på, med hjälp av musiken. När man
tänker på definitionen av film så tänker man oftast på rörlig bild. Ordet självt kommer från
fotografisk film, samma gäller engelska ordet movie som härstammar från moving picture. Att
vi tänker på bild snarare än ljud i samband med film kan möjligtvis förklaras med att det tog
31 år innan man började implementera ljud i form av tal och synkroniserad musik i film,
1927, och även då var det väldigt limiterat. Idag är ljud en viktig del av skapandet i film, det
ljud som används från inspelningsplatsen är oftast endast dialogen, medan ljudeffekter och
atmosfärljud görs i postproduktionen. Den visuella aspekten i film får oftast mest
uppmärksamhet, för det är den som är rätt framför dig och efter man har sett en film så är det
detta vi oftast kommer ihåg. Detta är något som Johnny Wingstedt som är
filmmusikkompositör och universitetslektor i ljud och musikproduktion uppmärksammat. Han
skriver i sin artikel Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande
gestaltningar att musik inom datorspel, reklam och film oftast sker på ett omedvetet och
oreflekterat plan, då det är bilden och dialogen som främst fångar upp ens uppmärksamhet
(Wingstedt, 2012). Och att det vi tror vi ser till stor del bestäms av det audiella. Även om
Wingstedt (2012) främst pratar om musiken så tror jag att ljudeffekter bär på liknande kraft,
att det visuella ibland bara är marionettdockan medan det audiella är dockmästaren som drar i
trådarna bakom kulisserna. Jag tror att ljudets osynlighet är det som ger ljuddesignen dess
kraft, om dialogen känns eller låter nära (alltså att mikrofonen placeras nära ljudkällan vid
inspelning) så uppleves det som att du verkligen är nära karaktären oavsett vart hen befinner
sig på filmduken. Det skapar en intimitet med karaktären man ser på skärmen som inte skulle
kunna återskapas om ljudet hade fångats upp av kameramikrofonen. Denna studie är ämnad
för att genom en fallstudie undersöka på vilka sätt ljuddesign kan användas för att berika en
multimodal berättelse.

1.1 Syfte & frågeställning
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för ljuddesign och dess berättande
funktioner, huvudsakligen hur ljuddesignen används som ett verktyg för att bidra till
filmsekvensens narrativ. Studien avser att bidra med kunskap och bättre förståelse för
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mediekreatörer som vill eller redan utövar audiovisuella medier. Studiens syfte har brutits ner
till två mer övergripande frågeställningar:

1. Vad har ljuden för funktioner i en utvald scen från filmen Munich?
2. Hur påverkar ljudet filmens berättande i den valda scenen?

1.2 Avgränsningar
Munich (2005) innehåller många nyckelscener men för att göra en så noggrann och detaljrik
analys som möjligt kommer källmaterialet endast bestå av en nyckelscen hämtad ur filmen.
Undersökningen kommer endast att granska ljud och bild från ett konstnärligt perspektiv och
bortser från kvalitet eller teknisk bakgrund. Undersökningen bortser också från musik och
kommer endast fokusera på ljudeffekter, ljudmiljöer och dylikt. Distinktionen mellan ljud och
musik kan vara tvetydig så för denna uppsats definierar jag musik som ljud från musikaliska
instrument som följer en tydlig rytm, tonföljd och som syftar till att skapa ett
sammanhängande musikaliskt stycke.
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2 Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer de relevanta teorier och forskning som har gjorts inom området
ljuddesign och ljudläggning att redogöras för. Forskningsområdet är relativt nytt om man
jämför med till exempel filmmusik. Trots detta så finns en bra grund att utgå från. De mest
framstående forskarna/författarna inom ämnet som kommer lyftas fram här är den franska
kompositören Michel Chion, svenska filmljudteknikern Klas Dykhoff och ljuddesignern
David Sonnenschein. Chion har myntat en hel del begrepp som bland annat Klas Dykhoff har
använt sig av i sin bok Ljudbild eller Synvilla (2001).

2.1 Michel Chion
Michel Chion är en kompositör, kritiker och professor vid universitetet i Paris och har över 40
års erfarenhet inom audiovisuella medier. Han har skrivit en bok med titeln Audio-Vision
(1994) som handlar om den audiovisuella illusionen, relationen mellan ljud och bild och hur
de är beroende och oberoende av varandra. Audio-vision (1994) innehåller både teori och
praktiska modeller för audiovisuella analysmetoder.

Added value är det uttryckande och informativa värdet som ljudet bidrar med i en given
bildsekvens. Chion menar att ljudet adderar ytterligare en dimension som en metafor, eller
genom att exempelvis stå i kontrast till det bilden förmedlar (Chion, 1994, s. 5). Genom
fenomenet av added value påverkar ljudet ens perception och därmed innebörden av det vi ser
visuellt. Chion menar att det får oss att se något som vi inte annars hade sett, eller hade sett
annorlunda (Chion, 1994, s. 33–34).

Synchresis är en term som Chion har myntat och är en sammansättning av orden synchronism
och synthesis. Synchresis är den oemotståndliga sammansvetsning som sker när en ljud- och
bildföreteelse inträffar samtidigt, i synk med varandra. På grund av synchresis blir vi
övertygade att det vi hör verkligen kommer ifrån det som är i bild (Chion, 1994, s. 63).
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Chion tillägger att inom filmljud finns det något som han benämner som Rendering, vilket
beskriver ett ljud som ursprungligen inte kommer från den visade källan, men som uttrycker
känslorna av det som syns. På grund av rendering så kan det ”felaktiga” ljudet kännas mer
rätt än om det verkliga ljudet hade använts.

The film spectator recognizes sound to be truthful, effective, and fitting not so much if they reproduce
what would be heard in the same situation in reality, but if they render (convey, express) the feelings
associated with the situation. This occurs at a barely conscious level, for the filmviewers (in which we
must include most critics and theoreticians) have little more than a fairly crude an immediate
understanding of cinema’s figurative nature. (Chion, 1994, s.109).

Walter Murch är en Oscarsbelönad filmljuddesigner som medverkat på filmer som Gudfadern
1–3 och Apocalypse Now. Murch förklarar också detta fenomen, dock använder han inte just
termen rendering. Han skriver att varje lyckad ”rendering” är en typ av metafor som kan ge en
djupare sanning till objektet.

the image of a door closing accompanied by the right "slam" can indicate not only the material of the
door and the space around it but also the emotional state of the person closing it. The sound for the
door at the end of "The Godfather," for instance, needed to give the audience more than the correct
physical cues about the door; it was even more important to get a firm, irrevocable closure that
resonated with and underscored Michael's final line: "Never ask me about my business, Kay. (Murch,
2000).

För att förklara företeelsen med siffror kan vi ta hjälp av Klas Dykhoffs bok Ljudbild eller
synvilla (2002), där han förklarar sinnenas bandbredd. Syn anges som 10 000 000 bitar per
sekund medan hörsel är på endast 100 000 per sekund (Dykhoff, 2002, s. 61).

Eftersom hörselintryck är mindre precisa än synintryck försöker vi automatiskt med synens hjälp
befästa det vi hör (Dykhoff, 2002, s. 38).

2.2 Klas Dykhoff
Klas Dykhoff är en svensk filmljudstekniker som har jobbat med filmljud sedan mitten av
1980-talet. Han är lektor och huvudlärare inom filmljud på Dramatiska Institutet, numera
professor i filmljud vid Stockholms Konstnärliga Högskola. I Ljudbild eller synvilla (2002)
beskriver han olika metoder till hur filmljud kan användas och till vilket syfte, genom egna
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erfarenheter och med exempel på stora filmproduktioner. Boken beskriver filmproduktioner
rent historiskt och ger inblick i ljudprocesserna från kända filmverk. Dykhoff skriver om att
det finns många olika uttrycksmedel och berättarverktyg för film. Genom att dela in och
namnge ljudet och bildens beståndsdelar har han kategoriserat ljudet i fyra beståndsdelar:
dialog, atmosfärsljud, ljudeffekt och musik. Dykhoff är tydlig med att betona att detta är en
grov uppdelning men att det gör det mer begripligt att förstå dess funktioner. Vidare har han
försökt att ställa upp och namnge några av dessa funktioner:
- 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 (Dykhoff, 2002, s. 34)

Att skapa/bryta kontinuitet är en berättarfunktion som används för att skapa ett sammanhang
mellan klipp i en scen, genom att använda samma dialoginspelning eller atmosfärsljud över
flera olika kameravinklar i en scen för att skapa kontinuitet mellan klippen.

Vi tänker oss att en scen i en film utspelas i en fabrik. Scenen börjar med en helbild på fabrikens
exteriör som är filmad utanför en befintlig byggnad, och tar oss sedan in i interiören som antingen är
byggd i studio eller är en befintlig fabriksinteriör. I vilket fall som helst är det antagligen inte samma
fabrik som exteriören, men för att skapa den kopplingen låter ljudläggaren en del av ljudet från
interiören även höras över exteriören och skapar därigenom kontinuitet mellan dessa bilder (Dykhoff,
2002, s. 35).

Detta kan även användas för att bryta kontinuiteten. Om två scener i en film som spelas in i
samma studio men som ska utspela sig i två olika rum på olika geografiska platser, så kan de
olika rummen ljudläggas med två olika atmosfärs ljud för att kunna särskilja dom.

Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden är en berättarfunktion som kan användas för
att beskriva en plats position i förhållande till något. Som exempelvis i en krigsfilm när vi vill
veta var en rollkaraktär befinner sig i förhållande till striden, så kan man använda sig av nivån
på ljudet för att beskriva hur långt bort karaktären är. Denna funktion kan även användas för
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att beskriva en karaktärs emotionella förhållanden, alltså hur rollkaraktärer känslomässigt
förhåller sig till en viss plats eller situation. Berättelsen blir subjektiv ur karaktärernas
perspektiv. För att gestalta detta kan man använda sig av surrealistiska ljud för att beskriva
karaktärens inre upplevelse (Dykhoff, 2002, s. 36–37).

Att leda åskådarens uppmärksamhet är en berättarfunktion som utnyttjar sinnenas bandbredd
som förklarades ovan. Genom att använda ljud som sticker ut eller inte stämmer in i
ljudbilden kommer vi med hjälp av synen att försöka lokalisera ljudets källa.

I en scen från en fest där det sorlas och skrattas, blir jag genast intresserad av vem som talar, om jag
plötsligt kan urskilja ett specifikt samtal, och jag letar bland ansiktena för att finna en ledtråd till vem
det är jag hör (Dykhoff, 2012, s. 38).

Det kan även användas för att förberedda åskådaren för vad som ska komma. Genom ljud kan
man beskriva vissa drag hos en karaktär innan vi ens hunnit sett dem. Ett exempel Dykhoff
använder är att tänka sig en scen som utspelar sig i en tät skog. Om ljudbilden består av
fotsteg med en regelbunden takt och en glatt visslandes melodi, så kommer åskådaren
förvänta sig att en trevlig människa som trivs i denna miljö strax kommer komma i bild. Om
ljudbilden istället består av klumpiga steg, kvistar som bryts, svaga snyftningar och
mumlande svordomar, så kommer åskådaren istället förvänta sig en person som kanske hellre
skulle vara någon annanstans (Dykhoff, 2002, s. 38).

Den fjärde berättarfunktionen Att beskriva ljudmiljön kan användas på många olika sätt i film.
Tystnaden kan exempelvis användas för att beskriva hur tyst vår hjälte måste vara för att inte
bli upptäckt. En tystnad kan också beskriva en spänd eller pinsam stämning då alla småljud
låter alldeles för tydligt, som en stol som knarrar eller andetag som låter plågsamt högt.

Att skapa eller betona rytm och tempo är den sist nämnda berättarfunktionen. Dykhoff
beskriver hur människan är mer känslig och mottaglig för rytmer och tempo i ljud till skillnad
från bilder och klipp. Därför används ljud för att understryka eller förändra känslan av tempo i
en filmscen. Genom att använda tempo som är relativt till människans puls kan man skapa
olika känslor. För att skapa en spänning eller oro kan man använda ett högt tempo
(motsvarande en hög arbetspuls hos en människa vilket är150-180 slag per minut) i
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kombination med en oregelbunden rytm (Dykhoff, 2002, s. 41–42).

2.3 David Sonnenschein
I David Sonnenscheins bok Sound Design (2001) ger han en inblick till teori och en bakgrund
till ljudprocessering, psykoakustik, musik, röst, bild och narrativ (Sonnenschein, 2001).
Jämfört med Chion och Dykhoff går Sonnenschein mer in på den tekniska delen av ljuddesign
och ljudprossecering. Sonnenschein använder sig mycket av bland annat Chions teorier som
till exempel added value och Akusmatic som kommer redogöras för senare i teori avsnittet.

I kapitlet SOUND AND IMAGE skriver Sonnenschein om interaktionen mellan syn och
hörsel och hur ljudet används för att berätta vad som händer i och utanför karaktärernas värld.
Han nämner även hur tid och rum är fastställd av den audiovisuella kombinationen. Något han
lyfter fram i kapitlet är Spatiala dimensioner (Sonnenscheins ”spatial dimensions”). Ljud kan
användas i film till att skapa känsla av rum, volym och textur. Genom örats förmåga att
bearbeta akustisk information i samband med visuell information ger det åskådaren en mer
immersiv virtuell upplevelse. Han skriver även om användningen av Lo-fi och Hi-fi
perspektiv, vilket är relationen mellan tystnad och det inspelade ljudet. När ljudet är tydligt
nog för att lyssnaren ska kunna urskilja avståndet från källan kallas det Hi-fi (high fidelity).
När atmosfärljudet istället är kaotisk som exempelvis i en storstad kan det vara svårt att
avgöra avståndet till ljud och ljudkälla. Detta kallas Lo-fi (low fidelity). Med hjälp av
fideliteten kan man anpassa scenens ljudbild för att bättre passa filmens narrativ.
Once a space is defined acoustically, the change of space from one scene to the next can be more
clearly announced with the change of ambient sound. In Raiders of the Lost Ark, the shift of the very
present rumbling ambience in the collapsing cave to a more distant rumble looking from outside the
cave, marks a dramatic cut when Indy must escape disaster. It is not a realistic sound change, but it
helps the audience perceive the potential safety outside (Sonnenscein, 2001, s. 159-162).

Sonnenschein skriver om något han kallar ”Linearity” vilket är ljudets förmåga att skapa en
känsla av tid och temporalitet. Ett exempel som Sonnenschein använder är att en stillbild på
ett grannskap utan varken rörelse eller ljud skulle framstå som ett foto, men om ljudet av en
hund som skäller utanför den synliga bilden hörs så kommer åskådaren direkt att veta att det
finns liv där, och att snart kommer någon att vakna upp, mata hunden, öppna garaget och
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fortsätta med deras dagliga rutin. Trots att ingenting visuellt har förändrats så beskriver ljudet
rutinen av levnad som existerar bortom bilden (Sonnenschein, 2001, s. 164).
Vidare skriver han om ljudets psykoakustiska påverkan och hur vissa ljud får oss att känna
vissa känslor. Han delar upp dessa ljud i fyra olika kategorier: den historiska, den kulturella,
den universella och den film specifika. Historiska ljud kan användas för att signalera den
tidsepok en scen utspelar sig i, med hjälp av ljud från en järnsmed, häst och vagn eller
ringandet från en fast telefon som numera är föråldrade ting i vårt samhälle (Sonnenschein, s.
209). ”Kulturella” ljud är kopplad till den miljö och kultur vi växer upp i och som definierar
vårt musikaliska språk. Musik från andra kulturer som vi i västvärlden inte är vana vid kan ge
annan association än för dem från den kulturen. Exempelvis kan den indiska klassiska genren
raga förknippas med ljudet från natur, samhället eller en spirituell filosofi för indier. Medan
för oss i väst associerar vi det som ”Indien” eller ”exotiskt”. Men detta är inte bara
applicerbart till musik:

It was found that the whizzing of a dentist drill creates a phobic reaction in all countries polled except
Jamaica, where there existed little if no dental care to create that cultural acoustic symbol
(Sonnenschein, 2001, s. 206-207).

”Universella” ljud kan vara exempelvis ett morr från ett rovdjur, det skärande ljudet av naglar
mot en svart tavla eller ljudet av ett hjärtslag. Den mer primitiva delen av hjärnan reagerar till
ljud för att hjälpa oss att överleva, med att till exempel väcka flykt- och kampresponsen. Men
dessa ljud kan även användas för att skapa känslor av lugn och välmående, som när vi hör
ljudet av rinnande vatten (Sonnenschein, 2001, s. 205). ”Film specifika” ljud är språket,
metaforer och klyschor som existerar i soundtracket för varje film. Exempelvis det spöklika
visslandet av vind och ekandet av klankande kedjor mot en stenvägg vanligtvis associerat
med filmgenren skräck kan användas som ett verktyg för ljudläggare att skapa en ljudbild som
på ett enkelt sätt kan föra åskådaren in i rätt stämning. Sonnenschein ger två exempel på hur
detta kan användas på olika sätt genom att jämföra Disney filmerna Skönheten och odjuret
(1991) och Aladdin (1992).

Within the world of animated film, the reference can have drastically different approaches. Beauty and
the Beast strives to make the world as if you were there using realistic effects and sweetening with
precise ambient reverb for natural presence. Aladdin goes to the other extreme, with cartoon effects
like a vaudeville slapstick act. The freedom is much greater and even Robin Williams’ genie is full of
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adlib fun that became the inspirational for sound designer Mark Mangini (who did both of these
Disney films) (Sonnenschein, 2001, s. 210-211).

Beroende på om ljudkällan är diegetisk (Ett ljud vars källa befinner sig inom karaktärens
värld) eller icke diegetisk är också en faktor som spelar in för den ”film specifika” (Chion,
1994, 173). Sonnenschein skriver att på ett ljud som existerar i karaktärernas värld, alltså ett
diegetiskt ljud, kan karaktären reagera invärtes, tolka eller ignorera ljudet. Om det är första
gången ljudet hörs kan reaktionen vara förundran, rädsla eller förvirring. Men om ljudet redan
har en etablerad kontext och mening så kan reaktionen istället vara mer subtil och mer
integrerad i filmens handling eller till karaktärens utveckling. Vidare skriver han att om det
ursprungliga ljudet har förändrats eller modifierats så kan det direkt signalera en förändring i
karaktärens omständigheter. Om ljudet istället är icke diegetiskt så är det upp till åskådaren att
själv registrera och tolka referenserna (Sonnenschein, 2001, 211).
Vidare skriver Sonnenschein om människans perception och påverkan till ljud i olika
frekvenser. I de högre frekvenser inom människans röstspann, alltså 170Hz till 4kHz är
frekvensområdet där människans hörsel är känsligast och det vi först uppmärksammar
(Sonnenschein, 2001, s. 91; Howard & Angus, 2017, s. 91; Everest & Pohlman, 2015, s. 82).
En telefon betonar dessa frekvenser över de låga, och vi kan fortfarande förstå vad den andra
personen säger, men om en person pratar bakom en vägg och dessa frekvenser försvinner blir
rösten dov och obegriplig. Detta är på grund av att låga frekvenser blir mindre påverkad av
diffraktion och kan fortgå runt hinder i form av exempelvis väggar. Den höga rösten av ett
barn eller ett litet djur väcker känslor som nyfikenhet eller ömsinthet, i kontrast till rösten av
en vuxen eller ett stort djur. Bastoner kommer på andra plats i prioritet till vår
uppmärksamhet, låga frekvenser som återger starka serier av övertoner lägger ett ramverk för
de högre toner att kunna höras. Den enorma energin som bastoner ger ifrån sig skapar
upplevelsen, då vår hjärna fokuserar på att definiera artikulationen i de höga frekvenserna.
Eftersom låga frekvenser kan röra sig så fritt förbi hinder och fylla rum, kan lokaliseringen av
dess källa var svår att fastställa och därmed dra in lyssnaren till ljudet. I film kan låga
basfrekvenser användas för att representera ett hot, ett bra exempelvis de repetitiva bastonerna
i temat till Jaws (1975) (Sonnenschein, 2001, s. 91-92).
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3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska perspektiv som har störst relevans för analysen och som
ligger till grund för att svara på frågeställningen. Förutom att presentera teorier förklaras även
centrala begrepp som är viktiga för att förstå analysmetoden samt Chions grafiska modeller.

3.1 Visualiserat och Akusmatiskt
Visualiserat (Chions ”visualized”) ljud är ett ljud vars ljudkälla är synlig i bild. I den
visualiserade filmljudzonen ingår underzonen ”Onscreen sounds”. Akusmatiskt (Chions
”acousmatic”) ljud är kortfattat motsatsen till visualiserat ljud, alltså ett ljud vars ljudkälla inte
är synlig i bild. Ljud från exempelvis en telefon eller radio räknas in i denna definition då
ljudets ursprungliga ljudkälla endast är inspelad eller sänt igenom apparaten. I akusmatiska
filmljudzonen ingår underzonerna ”Offscreen” och ”Nondiegetic”. Han beskriver vidare att
dessa två ljud kan byta zoner. Ett ljud kan ursprungligen vara visualiserat, sedan utvecklas till
ett akusmatiskt eller börja som ett akusmatiskt och bli visualiserat efteråt (Chion, 1994, 71–
72).

3.2 Onscreen, Offscreen, Nondiegetic
”Offscreen” ljud är kortfattat ljud som är akusmatiska, ljud vars ljudkälla inte syns på bild,
oavsett om de är tillfälliga eller ej. ”Onscreen” ljud ingår i den visualiserade filmljudzonen.
Ett ljud vars ljudkälla syns på bild och tillhör den verkligheten som representeras i filmen.
”Nondiegetic” är den tredje underzonen där ljudets källa inte bara är frånvarande från filmens
bild men även extern för karaktärernas värld. Ljud som berättarröster (voiceover) och
filmmusik ingår i ”Nondiegetic” (Chion, 1994, s. 173).
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Modellen ovan (se Fig.1) beskriver Akusmatiskt och visualiserat ljud som två övergripande
huvudzoner i Chions modell med ”Offscreen”, ”Onscreen” och ”Nondiegetic” som de tre
tillhörande underzonerna. Modellen presenterade Chion först i sin bok Le son au cinéma
(1985), Den har sedan dess utvecklats. Problemet med denna modell är att det finns undantag
som inte har tagits med. Kritiken riktad mot Chions modell rör bland annat vart ett ljud från
en telefon eller radio placeras inom dessa underzoner? Och om man hör en karaktär prata men
har ryggen vänd mot bilden, bör vi kategorisera röstens ljud som akusmatiskt? I sin senare
bok audio-vision (1994) utvecklar Chion modellen i ett försök att lösa dessa problem med
ytterligare underzoner (se Fig.2), men tillägger att det inte finns någon absolut modell för
filmljud och att modellen hela tiden bör utvecklas (Chion, 1994, s. 73-75)
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3.3 Ambient sounds
Chion förklarar att ambient sounds är de ljud som innesluter en scen och fyller dess rum, utan
att väcka funderingar över var ljudkällan befinner sig, som exempelvis fåglars kvittrande eller
kyrkklockors ringande. Dessa ljud kan även kallas för ”Territory sound” då de kan ge en
uppfattning för specifika miljöer. Den ambienta underzonen har Chion placerat till att gränsa
både ”Offscreen” och ”Onscreen” (Chion, 1994, s. 75).

3.4 Internal sounds (objective and subjective)
”Internal sounds” är de ljud som är bundna till en rollkaraktärs fysiska eller mentala inre. Det
Chion menar är att det finns objektiva ljud som exempelvis hjärtslag och andetag men även
subjektiva ljud som karaktärens inre röst och minnen (Chion, 1994, s. 76).

3.5 On-the-air sounds
Chion placerar filmljud vars ljudkälla sänds ”elektroniskt” via till exempel en högtalare,
telefonsvarare eller radioapparater i en underzon han kallar för ”On-the-air sounds”. Dessa
filmljud kan användas på olika sätt beroende på vad de ska fylla för syfte. Ibland så kan dessa
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ljud låta nära och klart som om radion var direkt kopplad till din TVs högtalare. Men de kan
även användas för dess akustiska egenskaper som en effekt för att exempelvis ge en känsla av
distans, reverb och klangfärg (Chion, 1994, s. 76–77).
Denna underzon sträcker sig över både den akusmatiska och den visualiserade huvudzonen
men även underzonerna ”Onscreen”, ”Offscreen” och ”Nondiegetic”.

4 Metod och material
4.1 Insamlingsmetod
För att samla in material till analysen har jag utgått ifrån en metod av Michel Chion som han
kallar för Masking. Först genomförs en analys av ljuden utan bild för att lyssna efter vilka ljud
i scenen som hörs, sedan på samma sätt som med ljuden analyseras vad som händer i bild
oberoende av ljudet. Till sist analyseras filmsekvensen med ljud och bild i symbios för att ta
reda på vad ljudet har för funktioner, vilket besvarar min första fråga ”vad har ljuden för
funktioner?”. Detta kommer att genomföras upprepade gånger för att få en noggrann tolkning
av datan. Ordningen av vilket som ska analyseras först har ingen större betydelse men det
rekommenderas att först observera de audiella och visuella delarna separat innan man
analyserar dem tillsammans.
Anledningen till att separera ljud och bild är för att möjliggöra för personen att se bilden som
den faktiskt är och inte hur ljudet återskapar den. Och vice versa för att kunna höra ljudet och
inte hur bilden förvandlar och förklär ljudet (Chion, 1994, 187).
Utrustningen som använts för insamling och granskning av ljud är hörlurar från AudioTechnica, modell ATH-M50x och högtalare från M-Audio, modell AV42. Utrustningen
valdes av bekvämlighet då det var utrustning som jag själv äger och har mycket erfarenhet
med.
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4.2 Motivering och kritik för vald metod
Problemet med denna sorts metod är att det finns risk att resultatet blir för subjektivt då
forskaren själv utför analysen. Det är därför viktigt att denne förhåller sig så neutralt till
materialet som möjligt. Genom att analysera ljud och bild som två separata källor så kan man
undvika att bli påverkad av tidigare intryck. Dock så går det inte att utesluta subjektiva
tolkningar för olika ljud, då man kan ha egna associationer från tidigare upplevelser. Men att
materialet ska misstolkas så pass mycket att resultatet blir felaktigt bedöms som osannolikt.
Fördelar med en fallstudie är att när man avgränsat sig till endast ett eller fåtal fall så kan man
ägna sig åt detaljerna och de mer subtila skeendena i ett komplext fall, vilket är helt
avgörande om man vill få en djupare förståelse för ett specifikt fenomen (Denscombe, 2009,
71).

4.3 Källmaterial
Titel: Munich
Regi: Steven Spielberg
Manus: Tony Kushner, Eric Roth
Producent: Kathleen Kennedy, Barry Mandel, Steven Spielberg, Colin Wilson
Ljuddesign: John Williams, Ben Burtt
Filmen blev 2006 nominerad till 74 utmärkelser och har vunnit 15 priser (imdb 1 u.å).

4.4 Val av film
En faktor som spelade in i valet av film var ljudläggaren bakom filmen. Ben Burtt är nog
främst känd för sin ljudläggning av Star Wars filmerna men har även varit med att ljudlägga
Blade Runner (1982), Indiana Jones, E.T The Extra-Terrestrial (1982), Wall:E (2008) och
mycket mer (imdb 3 u.å). Med över 40 års erfarenhet har Burrt varit ansvarig för de mest
ikoniska ljuden inom modern ljudläggning. Han har nominerats 45 gånger till diverse priser,
18 vunna varav fyra stycken Oscars (IMDB 4 u.å). Burtts erfarenhet och kreativitet inom
ljudläggning gör hans verk värda att studera mer ingående.
Den filmsekvens som valts ut för analys i denna studie valdes främst för att den var en
nyckelscen men även för att den inte innehöll musik. Lindqvist (2009) beskriver en
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nyckelscen som en scen som har påtaglig betydelse för filmens handling samt att det ska vara
en av de mer dramatiska stunderna i filmen (Lindqvist, 2009, 12-13).
Nyckelscenerna är alltså en films hörnstenar. Drar man det till sin spets, är det dessa som
bestämmer hur resten av filmen ska vara (Lindqvist 2009, s. 19).

4.5 Filmens handling
1972 under de olympiska sommarspelen i München mördades elva israeliska idrottsmän efter
att ha hållits gisslan av en palestinsk terrorgrupp. Som svar till detta sätter den israeliska
regeringen ihop en grupp Mossad-agenter för att åka till Europa och avrätta de ansvariga.
After Black September's assassination of Israeli athletes at the Munich Olympics in 1972, Prime
Minister Golda Meir okays a covert operation to hunt down and kill all involved. A team of five gathers
in Switzerland led by Avner, a low-level Mossad techie whose father was a war hero and whose wife is
pregnant. It's an expendable team, but relying on paid informants, they track and kill several in Europe
and Lebanon. They must constantly look over their shoulders for the CIA, KGB, PLO, and their own
sources. As the body count mounts -- with retribution following retribution -- so do questions, doubts,
and sleepless nights. Loyalties blur. What does it mean to be a Jew? (imdb 2 u.å).

4.6 Scenens bakgrund
En plan för att avrätta Mahmoud Hamshari, som är representant för Palestinska
befrielserörelsen och misstänkt för att vara ledaren för Black September, har satts igång,
genom att plantera en bomb i en telefon i hans kontor. Bomben utlöses med hjälp av en
fjärrkontroll när han svarar i telefonen. Filmsekvensen är 4 minuter och 51 sekunder lång och
börjar 49 minuter och 24 sekunder in i filmen.

4.7 Genomförande
Genom att först endast lyssna på ljudspåret ca 10 gånger och skriva ner anteckningar av alla
ljud, sedan observera endast bilden lika många gånger. För att genomföra den audiovisuella
analysen, har materialet strukturerats om, både för att underlätta för analysen i sig men även
för läsaren. Båda texterna har flyttats så att ljuden stämmer in med varje klipp. Ljudanalysen
var ifrån början väldigt löpande och omöjligt att veta när ett klipp gjorts, och har därför
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modifierats minimalt så att texten bättre passar varje klipp. Efter denna modifiering har gjorts
så har materialet analyserats för att placeras i de lämpliga zonerna enligt Chions teori och
därefter även analyserats i förhållande till Dykhoffs berättandefunktion och Sonnenscheins
psykoakustiska kategorier.

4.8 Etiska överväganden
Denna studie har under hela forskningsprocessen förhållits till grundläggande
forskningsetiska regler som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002). Publicerade böcker och
artiklar är vad som ligger till grund för alla resultat, på grund av detta har inget krav på
konfidentialitet krävts.

5 Resultat och analys
5.1 Vad har ljudet för funktioner?
Vid användandet av Chions modell i fig.2, som presenterats under teoriavsnittet, går det att
konstatera att den utvalda filmsekvensen i filmen Munich använder sig utav följande
funktioner:
Onscreen
Offscreen
Ambient sounds
Internal sounds
On-the-air sounds
Nondiegetic

Tydligt kan man se i bilaga att den mest använda zonen är ”Onscreen” som 140 ljud
placerades in i, följt av ”Offscreen”. Den tredje mest använda zonen var ”Ambient sounds”.
”Internal sounds” var den fjärde mest använda zonen. ”On the air-sounds” användes två
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gånger och ”Nondiegetic” endast en gång. Alltså förutom ett ljud så befann sig alla ljuden i
karaktärernas värld (Diegetiskt).

5.2 Hur påverkar ljudet filmens berättande?
Chions analysmetod gav möjlighet att lokalisera ljuden och kategorisera ljuden, och kan
sedan analyseras vidare för att se vad ljuden har för inverkan på till filmens berättande.
Klipp 1[0:00-0:18]
Ljud
Det första ljudet som hörs är ett brummande ljud, likt en bil, som panorerar från vänster och till höger.
(jag kommer hädanefter att beteckna dessa ljud som ”billjud”) ljudet är tydligt. Längre bak i
ljudbilden kan man höra vind, en mängd röster som pratar så lågt att man knappt kan urskilja enstaka
ord, låga bullrande ljud, som låter som bilar på tomgång, sporadiska gnisslande ljud, som kan
jämföras med bilbromsar och låga tjutande ljud, likt biltutor. Ljudbilden låter som att det är utomhus i
en stadsmiljö (dessa låga ljud kommer att hädanefter beskrivas som stadsljud). [0:04] Ännu ett billjud
panorera från vänster till höger. Ett tydligt kokande eller bubblande ljud det låter likt en gammal
bilmotor. Sedan kan man höra ett skrapande ljud som något drar i lite grus. [0:10] Ännu et billjud
panorerar från vänster till höger. Man hör en mans röst som säger något på franska och en kvinna som
svarar.
Bild
I bild visas en livlig och mulen stadsmiljö från marknivå, med människor och bilar som rör sig in och
ur bild. I center av bilden visas en telefonkiosk som har texten ”Téléphone”, som en äldre man
befinner sig i. Mannen är riktad mot kameran och håller telefonen mot sitt bröst och blickar oroligt ut
mot kamerans riktning medan kameran zoomar ut sakta. Bilar som står parkerad framför
telefonkiosken har regndroppar på sig som indikerar att det nyligen har regnat. Mannen blickar snett
till vänster och samtidigt kommer en bil med märket Renault körandes snabbt från vänster in i bild
vilket kameran följer genom att panorera till höger. I bilen syns föraren i profil och en man i baksätet
som blickar upp snett åt höger ovanför kamerans position. Renaulten svänger in mot en trottoar för att
fickparkera. Vid trottoaren står en äldre man som lägger mynt i en parkeringsmätare. Kameran
fortsätter att panorera och zoomar ut tills en tidningskiosk kommer in i bild från höger sidan. Vid
tidningskiosken syns en man med en gubbkeps hållandes i en tidning som vänder blicken från den
parkerade Renaulten och mot samma riktning som mannen i Renaulten tittade åt. Kameran panorerar
vidare upp och visar vad de två männen har blickat mot. I bild syns nu ett fönster på en byggnad från
ett grodperspektiv.
Analys
Samtidigt som det billjudet panorerar kan man se övre hälften av en bil som kör från vänster till höger,
vilket enligt Chions modell placeras i zonen ”Onscreen”. Ljudbilden fylls av bullrande motorer,
människoröster de låga tjutande biltutorna. I bild syns människor gående på trottoarerna och sittandes
vid en uteservering men man kan inte tydlig se någon prata, bilar kan också synas i bild som står på
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tomgång i längre bak i bild men ljudet skulle lika gärna kunnat komma från andra bilar. Dessa ljud
kan därför placeras i zonerna ”Offscreen” och ”Ambient sounds” då det innesluter scenen och bidrar
med att skapa en känsla för den specifika stadsmiljön, en annan viktig punkt är att ljudet inte väcker
funderingar om vart de kommer ifrån. Det andra billjudet ljudet, de skrapande ljudet och det
kokande/bubblande ljudet kan höras som svar på Renaulten som hamnar i fokus och kan då beskrivas
som ”Onscreen”.

Första klippet innehåller mycket information och intryck, bilar och människor som rör sig in
och ut ur bild och kameran som panorerar och ett atmosfärsljud återspeglar den livliga staden.
Onscreen ljud används för att hjälpa tittaren att uppmärksamma det mest väsentliga. Klippet
använder ett motorljud som "sticker ut” för att hjälpa tittaren att uppmärksamma
protagonisternas bil. Detta är en av Dykhoffs fem berättarfunktioner: Att leda åskådarnas
uppmärksamhet (Dykhoff, 2002, s. 38).
I en scen från en fest där det sorlas och skrattas, blir jag genast intresserad av vem som talar, om
jag plötsligt kan urskilja ett specifikt samtal, och jag letar bland ansiktena för att finna en ledtråd
till vem det är jag hör (Dykhoff, 2002, 38).

Det distinkta motorljudet ger även information om vilken tid scenen utspelar sig i vilket. Med
hjälp av den kokande motorljudet kan åskådaren förstå att scenen inte utspelar sig i nutid.
Detta är vad Sonnenschein beskriver som ”Historiska ljud” (Sonnenschein, 2001, s. 207).
Klipp 3 [0:22-0:37]
Ljud
En kvinnas röst kan höras tydligt, mer specifikt en flickas. Rösten pratar på franska. Man kan höra
andra röster samtidigt men dessa är så otydliga att man knappt kan höra dem. Flickans röst tonar ut.
Bild
Mannen med keps syns nu i närbild och är vänd från kameran och blickar mot en gågata. På gågatan
syns några fotgängare som promenerar längs den blöta gatan. Kameran zoomar in långsamt mot
gågatan och snabbt därpå kommer en dam och en flicka ut ur byggnaden bredvid och kameran
panorerar för att hålla fokus på dem. Flickan är klädd i skoluniform. Damen och flickan fortsätter ut
mot gatan för att kliva in i Mercedesen som tidigare visats.
Analys
Mannen som ropar kan fortfarande inte synas i bild, ena ”olé!” hamnar i synk med klippet. När
kameran zoomar in över axeln på mannen kan man höra flickans röst men hon syns inte i bild, men
efter ca 5 sekunder kommer hon in i bild bredvid en äldre dam. Flickans röst är från början
”Offscreen” men övergår till ”Onscreen” Då man kan se att hennes mun rör sig. Ett problem här är att
det är bara under några sekunder kan man se hennes mun, men medan de går till Mercedesen blir de
skymd av diverse objekt, och därför enligt Chion måste de sedan placeras som ”Offscreen” när hon är
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vänd från kameran eller att hennes mun inte längre kan synas. De otydliga rösterna placeras i
”Ambient sounds” och ”Offscreen”.

I klipp tre får man först höra flickans röst innan hon kliver ut på gatan. Som tittare
uppmärksammar man hennes röst och eftersom det inte finns något i bild som svarar på detta
ljud väcker det en nyfikenhet. Innan tittaren ens sett flickan har ljudet givit information i form
av kön och ålder men även uppfattar man som tittare att flickan har en väsentlig roll i scenen.
Detta ingår också i Dykhoffs berättarfunktion ”Att leda åskådarnas uppmärksamhet”
(Dykhoff, 2002, s.38).
Klipp 5 [0:37-0:43]
Ljud
Ett billjud kan höras panorera ut till höger.
Bild
Nu visas en närbild på mannen i baksätet av Renaultens och i sidofönstret på bilen ser man
reflektionen av Mercedesen som sakta börjar rullar iväg. Kameran panorerar för att följa Mercedesens
reflektion. Bakom reflektion ser man torson av föraren och ansiktet på mannen som tidigare stoppat
mynten i parkeringsmätaren nu sittandes i passagerarsätet, mannen ser bekymrad men beslutsam ut.
hans blick följer bilen utanför fönsterrutan.
Analys
Billjudet som panorerar till höger kan höras i samband med Mercedes reflektion i Renaultens bilruta,
alltså ”Onscreen”

Berättarfunktionen ”Att leda åskådarnas uppmärksamhet” används ofta i filmsekvensen. I
klipp fem ses Mercedesen som flickan och kvinnan befinner sig i, köra iväg i reflektionen av
protagonisternas bilruta. Mercedesen är lätt att missa i reflektionen då man samtidigt ser
protagonisternas ansikten i bilen men med hjälp av ljudet av bilen kan man leda åskådarens
uppmärksamhet att uppfatta bilen åka iväg och samtidigt fokusera på männens nervösa
ansiktsuttryck (Dykhoff, 2002, s.38).
Klipp 9[1:07-1:11]
Ljud
Ett starkt och nära bullrande ljud, panoreras från höger till vänster. Det låter som det är trä och metall
som skramlar och guppar.
Bild
Mannen med kepsen syns en snabb sekund tills en lastbil kör förbi och tillfälligt skymmer honom.
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Analys
Det starka bullrande ljudet kommer ifrån lastbilen som kör förbi och skymmer bilden och placeras
därför i zonen ”Onscreen”. Det skramlande och guppande ljudet som förmodligen kommer ifrån
lastbilens last kan däremot inte synas i bild och placeras därför i zonen ”Offscreen”.

Fram till klipp nio har allt gått enligt protagonisternas plan:
1. Protagonister i Renalten har anlänt och de andra två är i position.
2. Flickan och mamman har lämnat byggnaden och åkt därifrån med Mercedesen vilket
lämnar Mahmoud ensam på kontoret.
3. Mannen i telefonkiosken har slagit första siffran på telefonnumret.
4. Männen i Renaulten har slagit på detonatorn och väntar på att lampan ska lysa rött.
Det är här första hindret i planen sker och detta indikeras först med hjälp av det starka ljudet
från lastbilen som parkerar bredvid Renaulten. På grund av att ljudet är väldigt unikt och
starkt gör det att man uppmärksammar lastbilen. Detta är också enligt Dykhoff ”Att leda
åskådarnas uppmärksamhet” (Dykhoff, 2002, s.38).
En annan intressent observation är att alla ”Onscreen” billjud hittills har panorerar från
vänster till höger. Lastbilen panorerar från höger till vänster.
Klipp 11 [1:13-1:15]
Ljud
Ett kort gnisslande ljud kan höras tydligt.
Bild
Nu syns främre delen av Renaulten och lastbilen som parkerar parallellt med den. En man hoppar ut
från lastbilens passagerarsäte.
Analys
Det korta gnisslande ljudet är ett svar på lastbilens bilbromsar när den stannar upp bredvid Renaulten,
alltså ”Onscreen”.
Klipp 12 [1:15-1:18]
Ljud
Man kan höra ett lågt och svagt oregelbundet repetitivt dånande ljud som fortsätter fram till (01:21),
som en maskin på en avlägsen konstruktionsplats. Man kan även höra ett kort gnisslande ljud som
efter ett tonas ut.
Bild
Kameran är tillbaka på mannen med kepsen och man ser hur man blickar mot mannen i
telefonkiosken samtidigt som han sätter på sig kepsen igen för att signalera något ytterligare.
Analys
Det svaga repetitiva dånande och det svaga kort gnisslande ljudets källa kan inte synas i bild och
placeras därför i ”Offscreen” men även ”Ambient Sounds” då ljuden känns naturliga, det var inte
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förrän andra eller tredje lyssningen som jag uppmärksammande de. Det låga gnisslande ljudet är även
i synk med att kameran zoomar in på mannen med kepsen när han signalerar något.
Klipp 15 [1:21-01:23]
Ljud
Ett tydligt metalliskt ljud kan höras, som att något trycks ner, följt av det korta skramlade ljudet av
metall som hördes tidigare runt [00:55]. I synk med den metalliska transiten kan man höra det
gnisslande ljudet igen fast denna gång fortsätter den. Ljudet låter som en inbromsning från ett tåg
långt borta.
Bild
Kameran är nu placerad bakom mannen i telefonkiosken, på andra sidan gatan syns mannen med
kepsen när han fortsätter att gestikulera. Kameran ändrar fokus och panorerar till telefonautomaten
samtidigt som mannens hand snabbt trycker ner växelkroken för att avsluta samtalet.
Analys
En bil körandes från höger till vänster kan både höras och synas precis i klippet, vilket jag inte hade
noterat innan. Det metalliska ljudet är svar på när mannen trycker ner växelkroken på
telefonautomaten och placeras i ”Onscreen”. Det skramlande ljudet som förmodligen kommer ifrån
mynten inuti automaten, placeras som innan i zonen ”Offscreen”. Det långa svaga gnisslande ljudet
som hamnar i synk med det metalliska är inte svar på något i bilden och placeras ”Offscreen” men
även ”Ambient Sounds”.

I klipp tolv börjar även atmosfärljuden låta mer kaotiskt. Man kan höra gnisslande ljud, och
oregelbundna rytmer från dånande maskinljud. Dessa ljud i kombination skapar en känsla av
stress och spänning, vilket stämmer bra överens med Sonnenscheins ”Universella ljud”, ”film
specifika ljud”, där han beskriver att ljud som redan har en etablerad kontext, när de ändrar
karaktäristik kan det indikera en förändring i rollkaraktärens omständigheter, och Dykhoffs
”Att skapa eller betona rytm och tempo” (Dykhoff, 2002, s. 41). För att ytterligare stärka detta
nämner Sonnenschein att tågljud som befinner sig ”Offscreen” ofta används för att skapa en
känsla av spänning och fara i en scen (Sonnenschein, 2001, s. 193, 205–206).
Klipp 22 [2:01-2:06]
Ljud
Ljudbilden överröstas av de ökande basfrekvenserna och gnisslandet. Man kan även höra svagt
tjutande sirener.
Bild
Kameran har flyttats bakåt och man ser mannen med kepsen gå därifrån. Nu har det även börjat regna.
Analys
Basfrekvenserna förblir ”Nondiegetic”, gnisslande ljudet och den låga tjutande sirenen placeras i
”Offscreen” och ”Ambient Sounds”. Precis innan klippet kan man höra röster som pratar på franska,

23

som låter nära men otydliga, som fortsätter till nästa scen. dessa ljud placeras i ”Offscreen” och
”Ambient Sounds”.

I klipp 22 adderas basfrekvenser som i kombination med dessa gnisslande ljud förstärker
känslan av stress och spänning. Basfrekvenserna gör det gnisslande ljuden mer påtagliga,
vilket stämmer bra överens med Sonnenscheins ”Universella ljud” och hans teori på
basfrekvensers påverkan på vår perception (Sonnenschein, 2001, s. 91–92).
Klipp 26 [2:32-2:35]
Ljud
Det omslutande ljudet av folkmängden och bilarna kan höras. Det hissande ljudet följt av det
mekaniska snurrandet hörs tydligt.
Bild
Närbild på telefonautomaten när mannen fortsätter att slå numret på fingerskivan.
Analys
Det hissande ljudet och det mekaniska snurrandet är båda ”Onscreen” då de är svar på det som syns i
bild.

En annan viktig aspekt i filmens berättande är kontrasten mellan vad Sonnenschein beskriver
som ”Hi-fi” och ”Lo-fi” ljud. Genom de livliga ambient ljuden (Lo-fi) kan platsen och dess
rum beskrivas och sedan kan de närmickade ljuden (Hi-fi) av exempelvis ljuden från
Renaulten eller fingerskivan på telefonautomaten användas som ett sätt att fokusera in på de
ljud som för filmsekvensens handling framåt.
Klipp 29 [2:44-2:51]
Ljud
Ljudbilden är tyst igen. Fotsteg hörs men de stannar upp när en telefon börjar ringa. Ljudet låter som
de kommer från en äldre telefon. Den manliga rösten säger något och den kvinnliga rösten svarar.
Fotsteg kan höras medan telefonen fortsätter att ringa.
Bild
Flickan går rummet där den äldre mannen befinner sig i. Hon stannar upp och båda två reagerar på
något och den äldre mannen reser sig upp, flicka gestikulerar att sitta kvar. Hon går tillbaka in i
rummet hon precis kommit ut ifrån.
Analys
Fotstegen är ”Onscreen” ljud. Telefonens ringande är kopplat till något i bilden, alltså placeras den i
”Offscreen”. Mannen kan ses säga något i samband med ljudet och placeras i ”Onscreen” medan
flickan är vänd ifrån kameran och placeras i ”Offscreen”.
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Telefonens ringsignal är precis som Renaultens motorljud ett ljud som beskriver och ger
information om under vilken tidsepok scenen utspelar sig, vilket liknas Sonnenscheins
”historiska ljud” (Sonnenschein, 2001, s. 209).
Vi som åskådare har genom scenens gång fått en kontext till ljudet av telefonen och vilka
konsekvenser som följer, genom att höra detta ljud väcker det känslor. Då Sonnenscheins
”kulturella ljud” beskriver ljud som vi genom vår kultur har etablerat en association till, så har
ljudet av telefon en liknande effekt då detta ljud har fått en mening i kontext till filmen. Alltså
att ljudet av telefonen har en annan association i filmen än vad den har för åskådaren i
verkliga livet.
Klipp 38 [3:16-3:18]
Ljud
Ljudbilden låter instängd och bestående mestadels av låga frekvenser. Nästan som man håller för öronen
och höga frekvenser dämpas. Man kan höra sirener tjuta svagt och lågt. Ett billjud som panorerar mjukt
men ändå tydligt från höger till vänster. (Denna ljudbild sträcker sig fram till ”klipp 46”)
Bild
Mannen med kepsen får syn på den springande mannen från telefonkiosken och börjar själv springa i
samma riktning som honom.
Analys
Den instängda ljudbilden kan tolkas som en representation på protagonisterna mentala inre, som ett delat
chock tillstånd mellan mannen med kepsen och mannen från telefonkiosken. Problematik uppstår på
grund av att i nästa klipp syns männen i bilen som inte har en aning om operationens ”snedsteg”, detta
kan förvisso också beskriva deras mentala inre då detta är en kritisk stund och ljudet är en reflektion på
deras fokus. Det går inte att beskriva ljuden som ett ”Nondiegetic” då alla ljuden som hörs har tidigare
har varit diegetiska. Därför kommer dessa ljud att fortsätta vara i zonerna ”Offscreen” och ”Ambient
sounds” men även i zonen ”Internal sounds”. Sirenljud är inget svar på något i bilden och placeras i
”Offscreen”, ”Ambient sounds” och ”Internal sounds”

I klipp 38 ändras ljudbilden där alla atmosfärsljud låter dova. Dessa ljud som är placerad i
zonen ”internal sounds” används för att beskriva karaktärers subjektiva upplevelse. Siren- och
atmosfärljudet används för att skapa spänning och det dras oss närmare till karaktärerna och
deras situation/upplevelse. Sirenljud förknippar många med känslan av oro eller ängslan,
vilket stämmer in med Sonnenscheins ”kulturella ljud” (Sonnenschein, 2001, s.207).
Klipp 39 [3:18-3:21]
Ljud
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Man kan höra ett snabbt, högt svepande ljud med stort reverb eka ut. Sedan ett kort, högt och tydligt
knastrande med samma eko och reverb, som en närmickad tejpbit dras av en hård yta.
Bild
Närbild på fjärrkontrollen. mannen drar nu sakta av ännu en tejpbit från det metalliska låset.
Analys
Det svepande ljudet är i synk med att mannens tumme vidrör det metalliska låset, det knastrande
ljudet som följer är i synk med tejpbiten som dras av låset. Dessa två ljud placeras båda i ”Onscreen”
och ”Internal sounds”. Ljuden placeras i zonen ”Internal sounds” på grund av dess efterklang.

Klipp 46 [3:32-3:33]
Ljud
Man kan höra ett svagt andfått ”Stop, stop”, sedan kan ett vasst dunk som ekar höras. Sirenljudet ökar
i styrka
Bild
Kameran är nu placerad inuti bilen och man ser mannen från telefonkiosken springandes till bilrutan
på andra sidan bilen. Han lutar sig in mot bilen och han ropar något.
Analys
I synk med att mannen lutar sig in mot bilen och ropar något och sedan när hans händer tar i sidan av
bilen kan man höra honom säga ”stop stop” följt av det vassa dunket, därför placeras dessa ljud i
zonen ”Onscreen”. Det vassa dunket placeras även i zonen ”Internal sounds” i och med den ekande
efterklangen. Siren ljudet motsvarar inte något i bild och placeras i ”Offscreen” ”Ambient sounds”
och ”Internal sounds”.

Det tydliga ekande ljudet av den knastrande tejpbiten i klipp 39 och det vassa dunket som
hörs när mannens händer slår i bilen i klipp 46 är orealistiska ljud, men som åskådare blir man
ändå övertygad att ljudet verkligen kommer ifrån det vi ser. Detta är vad Chion kallar för
”synchresis” (Chion, 1994, s. 63). Genom detta förstår vi karaktärens känslor dels på grund av
efterklangen som drar oss in i karaktärens sinnestillstånd men även av ljudets styrka och
karaktäristik, vilket Walter Murch beskriver som ”rendering” (Murch, 2000). Här blir även
förhållandet mellan ”Lo-fi” och ”Hi-fi” ljud ännu tydligare då dessa ljud ”uppförstoras”, för
att föra åskådaren in i kärnan av denna avgörande händelse.
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6 Diskussion
Syftet med denna studie ämnade att bidra med en ökad förståelse för ljuddesign och för hur
ljud kan användas som en berättande funktion för filmens Munich narrativ. Vilket utifrån
resultat och analys anser jag har lyckats med, ljudet används primärt för att ge information
och informativa egenskaper till karaktärerna eller objekt i filmen, för att reflektera
protagonisternas sinnestillstånd men även för att leda åskådarens uppmärksamhet till de
väsentliga aspekterna i filmsekvensen. Visualiserat ljud och underzonen ”Onscreen” används
för att skapa trovärdighet till bilden, beskriva objekt och att vägleda åskådaren. Atmosfär och
”Offscreen” ljud används för att beskriva miljön, rum, protagonisternas sinnesstämning och
för att skapa spänning. ”Internal sounds” används för att ge ett subjektivt perspektiv för
karaktären.

Det Ben Burtt har gjort så briljant med ljuddesignen är att först skapat ett täcke av ljud i form
av stadsatmosfär som skapar spänning och sedan valt ut nyckelljud som berättar
filmsekvensens narrativ. Detta har gjorts genom att använda ljud, som vi av vår kulturella
miljö har en viss känsla associerat till eller som väcker våra primala instinkter, för att skapa
spänning eller ge åskådaren information som vi undermedvetet tolkar och påverkas av. Att
studera Ben Burtt har varit väldigt givande och intressant då man märker att varje ljud är mer
genomtänkt än vad man först kan tro.

Chions insamlingsmetod har varit väldigt viktig för denna studie då det gav möjlighet att
analysera på ett noggrant sätt, vilket är oerhört viktigt när man ska studera ett så osynligt och
kreativt område. Chions teori var också relevant för frågeställningen dock personligen endast
intressant för att placera ljuden i de olika zonerna då de är väldigt deskriptiva. De två
forskningsfrågorna som var till grund för denna uppsats har blivit besvarade utifrån de resultat
och slutsatser som tagits fram under studiens gång, och eftersom slutsatser stärks av teori och
tidigare forskning anser jag att mina slutsatser är trovärdiga.
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För vidare forskning skulle fler av Ben Burtts verk kunna studeras som exempelvis Wall:E
(2008) med utgångspunkten hur ljuddesign påverkar berättandet i animerad film, då
ljuddesign i animerad film möjligen kan användas lite mer fritt.
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Bilagor
Klipp 1[0:00-0:18]
Ljud
Det första ljudet som hörs är ett brummande ljud, likt en bil, som panorerar från vänster och
till höger. (jag kommer hädanefter att beteckna dessa ljud som ”billjud”) ljudet är tydligt.
Längre bak i ljudbilden kan man höra vind, en mängd röster som pratar så lågt att man knappt
kan urskilja enstaka ord, låga bullrande ljud, som låter som bilar på tomgång, sporadiska
gnisslande ljud, som kan jämföras med bilbromsar och låga tjutande ljud, likt biltutor.
Ljudbilden låter som att det är utomhus i en stadsmiljö (dessa låga ljud kommer att hädanefter
beskrivas som stadsljud). [0:04] Ännu ett billjud panorera från vänster till höger. Ett tydligt
kokande eller bubblande ljud det låter likt en gammal bilmotor. Sedan kan man höra ett
skrapande ljud som något drar i lite grus. [0:10] Ännu et billjud panorerar från vänster till
höger. Man hör en mans röst som säger något på franska och en kvinna som svarar.
Bild
I bild visas en livlig och mulen stadsmiljö från marknivå, med människor och bilar som rör
sig in och ur bild. I center av bilden visas en telefonkiosk som har texten ”Téléphone”, som en
äldre man befinner sig i. Mannen är riktad mot kameran och håller telefonen mot sitt bröst
och blickar oroligt ut mot kamerans riktning medan kameran zoomar ut sakta. Bilar som står
parkerad framför telefonkiosken har regndroppar på sig som indikerar att det nyligen har
regnat. Mannen blickar snett till vänster och samtidigt kommer en bil med märket Renault
körandes snabbt från vänster in i bild vilket kameran följer genom att panorera till höger. I
bilen syns föraren i profil och en man i baksätet som blickar upp snett åt höger ovanför
kamerans position. Renaulten svänger in mot en trottoar för att fickparkera. Vid trottoaren står
en äldre man som lägger mynt i en parkeringsmätare. Kameran fortsätter att panorera och
zoomar ut tills en tidningskiosk kommer in i bild från höger sidan. Vid tidningskiosken syns
en man med en gubbkeps hållandes i en tidning som vänder blicken från den parkerade
Renaulten och mot samma riktning som mannen i Renaulten tittade åt. Kameran panorerar
vidare upp och visar vad de två männen har blickat mot. I bild syns nu ett fönster på en
byggnad från ett grodperspektiv.
Analys
Samtidigt som det billjudet panorerar kan man se övre hälften av en bil som kör från vänster
till höger, vilket enligt Chions modell placeras i zonen ”Onscreen”. Ljudbilden fylls av
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bullrande motorer, människoröster de låga tjutande biltutorna. I bild syns människor gående
på trottoarerna och sittandes vid en uteservering men man kan inte tydlig se någon prata, bilar
kan också synas i bild som står på tomgång i längre bak i bild men ljudet skulle lika gärna
kunnat komma från andra bilar. Dessa ljud kan därför placeras i zonerna ”Offscreen” och
”Ambient sounds” då det innesluter scenen och bidrar med att skapa en känsla för den
specifika stadsmiljön, en annan viktig punkt är att ljudet inte väcker funderingar om vart de
kommer ifrån. Det andra billjudet ljudet, de skrapande ljudet och det kokande/bubblande
ljudet kan höras som svar på Renaulten som hamnar i fokus och kan då beskrivas som
”Onscreen”.
Klipp 2 [0:18-0:22]
Ljud
Ett klunkande ljud som om någon öppnar en bildörr. En man ropar ”Olé, olé!” och sedan en
tuta, likt en tuta från en bil.
Bild
Bilden visar nu en bil med märket Mercedes som står stilla mitt på vägen vänd mot kamerans
perspektiv och en kostymklädd man som öppnar bilens bakre passagerardörr på höger sida.
Analys
Det klunkande ljudet kan synas i bild med bildörren som öppnas, alltså ”Onscreen”. Mannens
röst som ropar ”Olé, olé!” kan inte synas i bild, alltså ”Offscreen”. Medan mannen ropar så
blir det ett klipp i bilden.
Klipp 3 [0:22-0:37]
Ljud
En kvinnas röst kan höras tydligt, mer specifikt en flickas. Rösten pratar på franska. Man kan
höra andra röster samtidigt men dessa är så otydliga att man knappt kan höra dem. Flickans
röst tonar ut.
Bild
Mannen med keps syns nu i närbild och är vänd från kameran och blickar mot en gågata. På
gågatan syns några fotgängare som promenerar längs den blöta gatan. Kameran zoomar in
långsamt mot gågatan och snabbt därpå kommer en dam och en flicka ut ur byggnaden
bredvid och kameran panorerar för att hålla fokus på dem. Flickan är klädd i skoluniform.
Damen och flickan fortsätter ut mot gatan för att kliva in i Mercedesen som tidigare visats.
Analys
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Mannen som ropar kan fortfarande inte synas i bild, ena ”olé!” hamnar i synk med klippet.
När kameran zoomar in över axeln på mannen kan man höra flickans röst men hon syns inte i
bild, men efter ca 5 sekunder kommer hon in i bild bredvid en äldre dam. Flickans röst är från
början ”Offscreen” men övergår till ”Onscreen” Då man kan se att hennes mun rör sig. Ett
problem här är att det är bara under några sekunder kan man se hennes mun, men medan de
går till Mercedesen blir de skymd av diverse objekt, och därför enligt Chion måste de sedan
placeras som ”Offscreen” när hon är vänd från kameran eller att hennes mun inte längre kan
synas. De otydliga rösterna placeras i ”Ambient sounds” och ”Offscreen”.
Klipp 4 [0:37-0:39]
Ljud
Ett klunkande ljudet som från ”klipp 2” kan höras återigen.
Bild
nu visas en närbild som sakta zoomar in på ansiktet på mannen med keps när han tittar nyfiket
mot Mercedesen medan han försöker hålla sig gömd bakom tidningskiosken.
Analys
Det klunkande ljudet är inte svar på något i bilden men som förmodligen kommer från
Mercedesen då man kan se mannen hålla upp dörren åt flickan och kvinnan, placeras i zonen
”Offscreen”.
Klipp 5 [0:37-0:43]
Ljud
Ett billjud kan höras panorera ut till höger.
Bild
Nu visas en närbild på mannen i baksätet av Renaultens och i sidofönstret på bilen ser man
reflektionen av Mercedesen som sakta börjar rullar iväg. Kameran panorerar för att följa
Mercedesens reflektion. Bakom reflektion ser man torson av föraren och ansiktet på mannen
som tidigare stoppat mynten i parkeringsmätaren nu sittandes i passagerarsätet, mannen ser
bekymrad men beslutsam ut. hans blick följer bilen utanför fönsterrutan.
Analys
Billjudet som panorerar till höger kan höras i samband med Mercedes reflektion i Renaultens
bilruta, alltså ”Onscreen”
Klipp 6 [0:43-0:50]
Ljud
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Ett liknande som innan fast svagare billjud kan höras panorera åt vänster och som sedan tonar
ut. Strax därefter kan man höra ytterligare billjud som tonar ut, dessa är svårare att urskilja
riktningen på. Sedan hör man ett snabbt gnisslande ljud som är svagt men tydligt.
Bild
Bilden visar Renaultens baksida och Mercedesen försvinna ur bild på andra sidan gatan.
Kameran panorerar till sidan av Renaulten. Männen i bilen vänder sig snabbt bakåt och tittar
ut.
Analys
Billjudet som istället panorerade till vänster är ”Onscreen” då man kan se Mercedesen kör till
vänster från denna kameravinkel. De andra nämna billjudet placeras som ”Onscreen”
eftersom det är svar på två stycken bilar i bilden som kör på vardera sida av vägen. Det
gnisslande ljudets källa kan inte synas på bild och placeras som ”Offscreen”. Något att notera
är att ljudet hamnar alldeles precis innan ett klipp.
Klipp 7 [0:50-0:59]
Ljud
Kvar i ljudbilden är den de låga rösterna och låga billjud som panorerar. Ett kort skramlande
ljud av metall som stöter en hård yta, kan höras tydligt. Snabbt efter kommer samma
metalliska ljud fast lite dovare, som att objektet faller och stöter till hårda ytor på vägen ner.
Ett snabbt hissande ljud som sedan följs av ett mekaniskt snurrande ljud.
Bild
Kameran är placerad bakom mannen i telefonkiosken. Han är vänd ifrån kameran och tittar
mot mannen med kepsen som befinner sig på andra sidan gatan. Fokuset är på mannen med
kepsen. Han tar av sig kepsen för att signalera något till mannen i telefonkiosken och fokuset
skiftar till honom. Han lägger mynt i telefonautomaten. Kameran panorerar ned mot
fingerskivan och zoomar in lite samtidigt som han drar första siffran för att ringa ett samtal.
Analys
De låga billjuden placeras i ”Onscreen” då man kan se två bilar som kör förbi. Det korta
skramlande ljudet av metall är svar på att mannen i telefonkiosken lägger in mynt i
telefonautomaten, alltså ”Onscreen”. Det dova metalliska ljudet placeras i ”Offscreen” trots
att man ser mannen placera myntet i automaten så kan man inte se myntet skramla inuti
automaten. Det snabba hissande som följs av det mekaniska snurrande ljudet placeras i
”Onscreen” eftersom man ser mannens hand snurra på fingerskivan.
Klipp 8 [0:59-1:07]
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Ljud
En mans röst som ligger nära säger ”so now we wait for the red light”. Ett snabbt klickljud
kan höras tydligt.
Bild
Nu syns en närbild av Renaulten och de två männen i framsätet är vänd mot mannen i
baksätet. Kameran panorerar mot mannen i baksätet. I handen håller han i något som inte syns
i bild men som han drar ut en antenn på samtidigt som det ser ut som att han säger något.
Kameran panorerar och zoomar in på en apparat som han håller i handen. Han trycker på en
knapp och en lampa börjar lysa grönt.
Analys
Mannen som säger ”now we wait for the red light” är ett ”Onscreen” då mannen tydligt syns i
närbild. Klickljudet som kan höras strax efter är ett svar på att mannen som trycker på en
knapp på fjärrkontroll, som även placeras i zonen ”Onscreen”.
Klipp 9[1:07-1:11]
Ljud
Ett starkt och nära bullrande ljud, panoreras från höger till vänster. Det låter som det är trä
och metall som skramlar och guppar.
Bild
Mannen med kepsen syns en snabb sekund tills en lastbil kör förbi och tillfälligt skymmer
honom.
Analys
Det starka bullrande ljudet kommer ifrån lastbilen som kör förbi och skymmer bilden och
placeras därför i zonen ”Onscreen”. Det skramlande och guppande ljudet som förmodligen
kommer ifrån lastbilens last kan däremot inte synas i bild och placeras därför i zonen
”Offscreen”.
Klipp 10 [1:11-1:13]
Ljud
Man kan höra ett lågt billjud.
Bild
Kameran är nu placerad bakom mannen med kepsen och lastbilen kommer in i bild en bit ner
på gatan.
Analys
Det billjudet är svar på lastbilen som kör längre ner på gatan och placeras i zonen ”Onscreen”
34

Klipp 11 [1:13-1:15]
Ljud
Ett kort gnisslande ljud kan höras tydligt.
Bild
Nu syns främre delen av Renaulten och lastbilen som parkerar parallellt med den. En man
hoppar ut från lastbilens passagerarsäte.
Analys
Det korta gnisslande ljudet är ett svar på lastbilens bilbromsar när den stannar upp bredvid
Renaulten, alltså ”Onscreen”.
Klipp 12 [1:15-1:18]
Ljud
Man kan höra ett lågt och svagt repetitivt dånande ljud som fortsätter fram till (01:21), som en
maskin på en avlägsen konstruktionsplats, man kan även höra ett kort gnisslande ljud som
efter ett tonas ut.
Bild
Kameran är tillbaka på mannen med kepsen och man ser hur man blickar mot mannen i
telefonkiosken samtidigt som han sätter på sig kepsen igen för att signalera något ytterligare.
Analys
Det svaga repetitiva dånande och det svaga kort gnisslande ljudets källa kan inte synas i bild
och placeras därför i ”Offscreen” men även ”Ambient Sounds” då ljuden känns naturliga och
de var inte förrän andra eller tredje lyssningen som jag uppmärksammande de. Det låga
gnisslande ljudet är även i synk med att kameran zoomar in på mannen med kepsen när han
signalerar något.
Klipp 13 [1:18-1:19]
Ljud
[Inget nytt ljudmässigt]
Bild
Närbild på mannen i telefonkioskens ansikte. Han tittar upp.
Analys
Inget att kommentera
Klipp 14 [1:20-01:21]
35

Ljud
Inget nytt ljudmässigt
Bild
Närbild på mannen som fortsätter att signalera genom att justera Kepsen på huvudet, kameran
zoomar samtidigt ut.
Analys
Inget att kommentera
Klipp 15 [1:21-01:23]
Ljud
Ett tydligt metalliskt ljud kan höras, som att något trycks ner, följt av det korta skramlade
ljudet av metall som hördes tidigare runt [00:55]. I synk med den metalliska transiten kan man
höra det gnisslande ljudet igen fast denna gång fortsätter den. Ljudet låter som en
inbromsning från ett tåg långt borta.
Bild
Kameran är nu placerad bakom mannen i telefonkiosken, på andra sidan gatan syns mannen
med kepsen när han fortsätter att gestikulera. Kameran ändrar fokus och panorerar till
telefonautomaten samtidigt som mannens hand snabbt trycker ner växelkroken för att avsluta
samtalet.
Analys
En bil körandes från höger till vänster kan både höras och synas precis i klippet, vilket jag inte
hade noterat innan. Det metalliska ljudet är svar på när mannen trycker ner växelkroken på
telefonautomaten och placeras i ”Onscreen”. Det skramlande ljudet som förmodligen kommer
ifrån mynten inuti automaten, placeras som innan i zonen ”Offscreen”. Det långa svaga
gnisslande ljudet som hamnar i synk med det metalliska är inte svar på något i bilden och
placeras ”Offscreen” men även ”Ambient Sounds”.
Klipp 16 [1:23-1:25]
Ljud
Ett lågt surrande ljud kan höras svagt.
Bild
Nu syns mannen med telefonen framifrån när han tittar ut med ett allvarligt ansiktsuttryck. En
äldre dam kommer in i bilden från höger och passerar telefonkiosken vardagligt.
Analys
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Det lågt surrande ljudet är inte svar på något i ljudbilden och placeras i ”Offscreen” och
”Ambient Sounds”.
Klipp 17 [1:25-1:29]
Ljud
Man kan höra svaga ljud av fotsteg som ökar i styrka och snabbhet.
Det dånande repetitiva ljudet tonar ut samtidigt som det gnisslande ljudet ökar i styrka. Andra
gnisslande ljud tonas också in med samband med det dånande ljudets uttoning.
Bild
Kameran är tillbaka på mannen med kepsen. Han börjar snabbt jogga. Kameran panorerar
snabbt åt vänster för att hålla fokus på honom medan stadsmiljön i bakgrunden blir suddig.
Analys
När mannen med kepsen springer till Renalten kan fotsteg höras. Hans fötter kan inte synas i
bild men hans rörelser är tydliga och ljudet är ett svar på detta därför går det under zonen
”Onscreen” ljud. Det adderade gnisslade ljudens källa, kan inte synas i bild och placeras i
zonen ”Offscreen” och ”Ambient Sounds” ljud.
Klipp 18 [1:29-1:35]
Ljud
Man kan höra ljudet av krossat glas från vänster. Fotstegen blir snabbare och tydligare.
Det gnisslande ljudet duckar medan en mans röst säger ”Is the truck blockning the signal?”
En annan mans röst svara ”no”, den första rösten säger ”Will the remote still work?”. Båda
rösterna är tydliga.
Bild
Mannen med kepsen kommer joggandes mot kameran och den panorerar lite åt vänster.
Renaulten är nu i bild. Mannen stannar vid bilen och böjer sig ner för att prata med männen i
Renaulten, mer specifikt mannen i baksätet. Männen i framsätet tittar bakåt. Mannen i
baksätet skakar neutralt på huvudet.
Analys
Fotstegen förblir ”Onscreen” och följer tydligt mannens rörelser då dess tydlighet svarar hans
distans till kameran. Ljudet av krossat glas placeras som ”Offscreen” ljud då det inte har
någon koppling till bilden. Rösterna är svar på bilden när man ser männen konversera och
därmed går under ”Onscreen” ljud.
Klipp 19 [1:35-1:50]
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Ljud
En mans röst som säger ”uh problème”, följt av något mer på franska, en annan mans röst
svarar på franska. En tredje man säger något på franska som panorerar från höger till vänster.
Följt av en kvinnas röst som hörs svagt. Alla röster låter som att de är längre bak och är
ganska otydliga. Ett högt nästan mekaniskt brummande ljud, panoreras från höger till center,
ljudet kan beskrivas som en bil som backar, ljudet övergår till ett statiskt brum. Sedan kan
man höra klunkande ljud likt en bildörr, följt av fotsteg.
Bild
Kameran är placerad på gatan bakom mot Renaulten. Bilden panorerar till höger och lastbilen
kommer in bild i några sekunder medan kameran fortsätter panorera stadigt. Man ser
människor lasta ur möbler ur lastbilen. Nu ser man Mercedesen när den backar och stannar
där den tidigare stått. Bakdörren på vänster sida öppnas och flickan hoppar ut och springer in i
byggnaden hon tidigare kommit ut ifrån. Kameran panorerar för att hålla fokus på henne.
Analys
I samband med att kameran panoreras kan man se människor som lastar ut saker ur lastbilen.
Rösterna kan inte kopplas direkt till personerna då kameran endast visar midjan och neråt,
trots att ljudet tydligt panoreras i synk med deras position, så placeras de zonen ”Offscreen”.
Det mekaniska brummande ljudet är svar på den backande Mercedesen som kommer in i
bilden. Ljudet av den backande bilen går från ”Offscreen” ljud till ”Onscreen” ljud. Det
statiska brummet av bilen, ljudet av bildörren och flickans fotsteg är alla ”Onscreen” ljud med
undantaget att under en sekund så blockeras synen av flickan när hon springer in i byggnaden
av en bil som står parkerad på vägen, vilket under just det tillfället placeras fotstegen i zonen
”Offscreen”.
Klipp 20 [1:50-1:53]
Ljud
En duns hörs, likt en tung dörr som stängs kraftigt. Ljudet av folkmängden och det låga
bullrande. Man hör endast snabba fotsteg som ekar. Efterklangen är likt ett stort tomt rum
med hårda väggar.
Bild
Nu syns insidan av byggnaden. Ett trapphus med gula väggar. Man ser flickan springandes
förbi från vänster och vidare upp för trappen. Kameran följer och flyttar sig så vinkeln hamnar
nedanför trappen bakom henne.
Analys
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Duns ljudet reflekterar inte något i bild och placeras i ”Offscreen” zonen. Fotstegen följer
flickans rörelser när hon springer uppför trappen, därmed ”Onscreen” ljud.
Klipp 21 [1:53-2:01]
Ljud
Stadsljuden kommer tillbaka. En man röst säger tydligt ”yeah it a powerful”. Rösten avbryts
av en annan röst som säger irriterat ”go back to your position you can’t start improvising, now
go back to your corner” den andra rösten fortsätter med att säga ”no worry it’s okay, it’s
going to work”. Sedan konversationen börjats har frekvenser i låga registret (runt 40-50Hz)
tonats in och ökar nu märkbart.
Bild
Bilden är tillbaka till männens diskussion vid Renaulten. Mannen i baksätet säger något och
mannen med kepsen nickar förstående. Kameran zoomar in mot bilen. Mannen i
passagerarsätet säger något och mannen i baksätet nickar instämmande. Kameran panorerar
mot mannen med kepsen.
Analys
Rösterna är kopplade till männen i bilen och placeras i zonen ”Onscreen”. Frekvenserna i låga
registret är inget svar på bilden och placeras i ”Offscreen”, det kommer även att placeras i
”Nondiegetic” då det inte finns något i den befintliga miljön som kan tänkas vara källan till
ljudet.
Klipp 22 [2:01-2:06]
Ljud
Ljudbilden överröstas av de ökande basfrekvenserna och gnisslandet. Man kan även höra
svagt tjutande sirener.
Bild
Kameran har flyttats bakåt och man ser mannen med kepsen gå därifrån. Nu har det även
börjat regna.
Analys
Basfrekvenserna förblir ”Nondiegetic”, gnisslande ljudet och den låga tjutande sirenen
placeras i ”Offscreen” och ”Ambient Sounds”. Precis innan klippet kan man höra röster som
pratar på franska, som låter nära men otydliga, som fortsätter till nästa scen. dessa ljud
placeras i ”Offscreen” och ”Ambient Sounds”.
Klipp 23 [2:06-2:11]
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Ljud
De låga basfrekvenserna, gnisslandet och sirenerna tonas ut. Stadsljudet kan höras igen.
Bild
I bild är en uteservering med människor som lugnt sitter och fikar. Regnet har slutat. Mannen
med kepsen kommer in i bild bakom fikagästerna. Han kollar mot kamerans håll och han tar
av sig kepsen som han tidigare gjort för att signalera något. Kameran panorerar snabbt till en
närbild på mannen i telefonkioskens ansikte som uppmärksammar hans signal.
Analys
Rösterna fortsätter att höras. I bild kan man se människor som fikar på en uteservering, då
man kan se en äldre man som rör på munnen men de låter det inte som att rösterna kommer
ifrån dom. Så ljuden förblir i föregående zoner.
Klipp 24 [2:11-2:16]
Ljud
Ljudbilden har blivit en aning ”lättare” där de låga bullrande ljud har försvunnit. Det
metalliska ljudet följt av det mekaniska snurrande ljudet som tidigare låtit vid [00:55] kan
höras återigen.
Bild
Nu syns en närbild på telefonautomaten samtidigt som mannen lägger i mynt. Kameran
panorera ner mot fingerskivan och han slår en siffra för att ringa ännu ett samtal.
Analys
Det metalliska ljudet är återigen kopplat till mynten som läggs i telefonautomaten och är alltså
”Onscreen” följt av det dovare skramlande metalliska ljudet som är ”Offscreen”. Det
mekaniska snurrandet placeras i ”Onscreen” då det är svar på när mannens hand drar på
fingerskivan.
Klipp 25 [2:16-2:32]
Ljud
Ljudbilden är väldigt tyst, folkmängden hörs inte alls, är mycket låga och otydliga och ljudet
av vind har försvunnit helt. Ljudbilden låter som att de är inomhus (kommer hädan efter att
beteckna denna ljudbild som inomhus). Ett lätt gnisslande ljud kan höras de låter likt en
gnisslande dörr. Följt fotsteg kan höras. Fotstegen varierar från snabba till långsamma.
[02:18] Någon som tar ett djupt andetag. En manlig röst säger något på franska följt av en
flickas röst som svarar. Den manliga röster säger något ytterligare, som följs av mer fotsteg.
Bild
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I bild syns en hall och en dörr som flickan kommer in genom. Kameran panorerar med flicka
när hon går igenom hallen in till ett kontor. I rummet sitter en äldre man vid ett skrivbord och
skriver. Flicka tittar runt i rummet letandes efter något, sedan går fram till den äldre mannen
och frågar honom något, han svarar med att peka på rummet bredvid. Hon springer in i
rummet och kameran följer henne. Bilden blir tillfälligt skymd av en vägg när kameran
panoreras.
Analys
Det gnisslande ljudet kan höras när dörren öppnas och fotstegen kan höras i samband med
flickas rörelser. Dessa ljud placeras därför i zonen ”Onscreen”. Det djupa andetaget kan
komma ifrån flickan eller mannen men placeras i ”Offscreen” och ”internal sounds” dels för
att flickan är vänd ifrån kameran under ljudet och att flicka blockera kameran för att mannen
ska synas. Mannens röst placeras i zonen ”Onscreen” medan flickans röst placeras
”Offscreen” eftersom hon är vänd ifrån kameran. Fotstegen får från ändras tillfälligt
”Offscreen” när bilden skyms av en vägg under panoreringen.
Klipp 26 [2:32-2:35]
Ljud
Det omslutande ljudet av folkmängden och bilarna kan höras. Det hissande ljudet följt av det
mekaniska snurrandet hörs tydligt.
Bild
Närbild på telefonautomaten när mannen fortsätter att slå numret på fingerskivan.
Analys
Det hissande ljudet och det mekaniska snurrandet är båda ”Onscreen” då de är svar på det
som syns i bild.
Klipp 27 [2:35-2:41]
Ljud
Ljudbilden är tyst igen. Fotstegen kan höras. En röst likt flickan ger ifrån sig ett ”uh” läte.
Sedan mer fotsteg följt av ett sorts klick och ett swoosh ljud. Som att ett objekt plockas upp
snabbt.
Bild
Tillbaka till flickan. Hon får syn på skrivblocket som hon letade efter liggandes på en flygel,
hon går och hämtar det.
Analys
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Fotstegen förblir ”Onscreen”. ”ugh”-lätet som flickan gör placeras i ”Offscreen” då hon är
vänd från kameran. Klick och swoosh ljudet placeras i zonen ”Onscreen” då ljudet är svar på
flickan som plockar upp skrivblocket från flygeln.
Klipp 28 [2:41-2:44]
Ljud
Ljudbilden ändras tillbaka till den livliga stadsmiljön. Hissandet följt av mekaniska snurrande
hörs ännu en gång.
Bild
Tillbaka till en närbild telefonautomatens fingerskiva när han slår sista siffran.
Analys
Hissande och de mekaniska snurrande kan synas i bild igen och placeras i zonen ”Onscreen”
Klipp 29 [2:44-2:51]
Ljud
Ljudbilden är tyst igen. Fotsteg hörs men de stannar upp när en telefon börjar ringa. Ljudet
låter som de kommer från en äldre telefon. Den manliga rösten säger något och den kvinnliga
rösten svarar. Fotsteg kan höras medan telefonen fortsätter att ringa.
Bild
Flickan går rummet där den äldre mannen befinner sig i. Hon stannar upp och båda två
reagerar på något och den äldre mannen reser sig upp, flicka gestikulerar att sitta kvar. Hon
går tillbaka in i rummet hon precis kommit ut ifrån.
Analys
Fotstegen är ”Onscreen” ljud. Telefonens ringande är kopplat till något i bilden, alltså
placeras den i ”Offscreen”. Mannen kan ses säga något i samband med ljudet och placeras i
”Onscreen” medan flickan är vänd ifrån kameran och placeras i ”Offscreen”.
Klipp 30 [2:51-02:53]
Ljud
I ljudbilden kan man höras vindens lätta blåst, vad som låter som en fågels kvitter och ett lågt
brummande ljud, mer likt en moped än bil, som panorera förbi. Ljudbilden låter som utomhus
men lugnare än vad det tidigare har gjort.
Bild
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Närbild på fjärrkontroll som mannen i Renaulten höll i, som nu också har en röd lampa som
lyser. På fjärrkontrollen sitter en tejpbit över ett lås. Kamerans placering ser ut att vara inuti
bilen.
Analys
Ljudet som tolkades som fågelkvittret kommer i synk med lampan som tänds på
fjärrkontrollen och som i efterhand är mer troligt att ljudet kommer ifrån. Detta ljud placeras
därför i zonen ”Onscreen”. Det låga brummandet placeras som ett ”Offscreen” ljud.
Ljudbilden reflekterar väl att kamerans placering är inuti bilen, i nästa klipp kan man se att
rutor är öppna som förklarar varför de lät som att det var utomhus fast ”lugnare”
Klipp 31 [2:53-02:56]
Ljud
Sedan hör man ett tydligt knastrande ljud, likt när man tar en tugga av ett krispigt chips.
Bild
Kameran har förflyttats bakåt så man ser alla männen i bilen. Mannen tar tag i tejpbiten och
drar av den från fjärrkontrollen. Kamerans placering ser ut att vara utanför bilen.
Analys
Det knastrande ljudet placeras i zonen ”Onscreen” då det är ett tydligt svar på tejpbiten som
dras från fjärrkontrollen. Ljudbilden har inte förändrats trots att kamerans placering har
förflyttats från inuti bilen till utanför. Däremot har rutan på bilen varit öppen vilket förstärker
trovärdigheten till ljudbilden.
Klipp 32 [2:56-03:01]
Ljud
Stadsljudet är nu starkare, man kan höra ljudet av vind som brusar kraftigare, brummande från
bilar på distans. Ett svag duns med en högfrekvent efterklang kan höras, efterklangen är tydlig
och har en karaktär av ett fluttereko (Fluttereko innebär att en ljudvåg stutar fram och tillbaka
mot två parallell reflektiva ytor till den tillslut avtar). Man kan sedan höra ett svagt pling, likt
vad man kan höra på från en högtalare på en tågstation.
Bild
Mannen med kepsen är på väg tillbaka till tidningskiosken som han tidigare stått vid. Plötsligt
får han syns på Mercedesen stå parkerad vid vägkanten.
Analys
Den svaga dunsen och plinget är inte ett svar på något som kan synas i bild, och kategoriseras
därför som ”Offscreen” ljud.
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Klipp 33 [3:02-3:03]
Ljud
Nu kan man höra en bilmotor tydligt.
Bild
Kameran är placerad bredvid Mercedesen vars dörr är öppen. Genom fönsterrutan på den
öppna dörren ser man mannens ansikte som sedan tittar han upp mot byggnaden.
Analys
I bild kan man endast se en öppen bildörr och mannen genom glaset. Bilmotor ljudet placera
därför i zonen ”Offscreen”.
Klipp 34 [3:03-3:05]
Ljud
Ljudbilden är tyst igen, vindens blåst kan inte längre höras. Den kvinnliga rösten kan höras
säga ”allô”.
Bild
I bild är flickan i rummet hållandes i en telefon. Hon är vänd 90 grader ifrån kameran.
Analys
Flickans röst är i synk med flickas mun och placeras som ett ”Onscreen” ljud.
Klipp 35 [3:05-3:07]
Ljud
Kvinnas röst säger ”allô” igen.
Bild
Närbild på flickan när hon säger något i telefonen.
Analys
Precis som klippet innan kan man se flickan tydlig säga något i synk med ljudet, alltså
”Onscreen”
Klipp 36 [3:07-3:11]
Ljud
Ljudbilden ändrar tillbaka till stadens buller. Man kan höra flickans röst, ”allô”. Rösten låter
som det bearbetats med en EQ (ett ljudtekniskt verktyg som används för att höja eller sänka
volym på utvalda frekvenser.) med ett bandpassfilter (ett filter som släpper igenom frekvenser
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som ligger mellan två bestämda värden.) mellan 400Hz och 4kHz. Sedan hör man ett starkt
metalliskt dunkande ljud med ett stort reverb kan höras.
Bild
Närbild på mannen i telefonkioskens ansikte. Mannen lyfter sakta telefon från örat och börjar
snabbt röra sig därifrån.
Analys
Flickans kan inte synas i bild och eftersom rösten låter även bearbetat och i bild syns även
telefonen så placeras ljudet enligt Chion i ”On-the-air sounds”. Det metalliska dunkandet kan
inte synas i bild och placeras som ”Offscreen” eftersom ljudet har en orealistisk efterklang
och är en reflektions på mannens ”chocktillstånd” så placeras ljudet ytterligare i zonen
”Internal sounds”
Klipp 37 [3:11-3:16]
Ljud
Man kan höra flickan säga ”allô” men denna gång lika tydligt och obearbetat som vid [03:03].
Bild
I bild syns flickan hållandes i telefonen. Kameran börjar panorera till fönstret alldeles bakom
henne. Nere på gatan ser man mannen springandes från telefonkiosken.
Analys
Flickans röst är ett tydligt svar på bilden och placeras i zonen ”Onscreen”.
Klipp 38 [3:16-3:18]
Ljud
Ljudbilden låter instängd och bestående mestadels av låga frekvenser. Nästan som man håller
för öronen och höga frekvenser dämpas. Man kan höra sirener tjuta svagt och lågt. Ett billjud
som panorerar mjukt men ändå tydligt från höger till vänster. (Denna ljudbild sträcker sig
fram till ”klipp 46”)
Bild
Mannen med kepsen får syn på den springande mannen från telefonkiosken och börjar själv
springa i samma riktning som honom.
Analys
Den instängda ljudbilden kan tolkas som en representation på protagonisterna mentala inre,
som ett delat chock tillstånd mellan mannen med kepsen och mannen från telefonkiosken.
Problematik uppstår på grund av att i nästa klipp syns männen i bilen som inte har en aning
om operationens ”snedsteg”, detta kan förvisso också beskriva deras mentala inre då detta är
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en kritisk stund och ljudet är en reflektion på deras fokus. Det går inte att beskriva ljuden som
ett ”Nondiegetic” då alla ljuden som hörs har tidigare har varit diegetiska. Därför kommer
dessa ljud att fortsätta vara i zonerna ”Offscreen” och ”Ambient sounds” men även i zonen
”Internal sounds”. Sirenljud är inget svar på något i bilden och placeras i ”Offscreen”,
”Ambient sounds” och ”Internal sounds”
Klipp 39 [3:18-3:21]
Ljud
Man kan höra ett snabbt, högt svepande ljud med stort reverb eka ut. Sedan ett kort, högt och
tydligt knastrande med samma eko och reverb, som en närmickad tejpbit dras av en hård yta.
Bild
Närbild på fjärrkontrollen. mannen drar nu sakta av ännu en tejpbit från det metalliska låset.
Analys
Det svepande ljudet är i synk med att mannens tumme vidrör det metalliska låset, det
knastrande ljudet som följer är i synk med tejpbiten som dras av låset. Dessa två ljud placeras
båda i ”Onscreen” och ”Internal sounds”. Ljuden placeras i zonen ”Internal sounds” på grund
av dess efterklang.
Klipp 40 [3:21-3:23]
Ljud
Sirenerna ökar i styrka.
Bild
Flickan står med telefonen och räcker den till den äldre mannen som nu också är i rummet.
Han tar den och lägger den mot örat.
Analys
Inget att kommentera
Klipp 41 [3:23]
Ljud
Bild
Mannen med kepsen kommer springandes mot kameran.
Analys
Klipp 42 [3:23-3:25]
Ljud
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Ett kort metalliska klick med samma reverb, klickljudet kan beskrivas som tick från en
närmickad väggklocka.
Bild
Närbild på fjärrkontroll när mannen fumlar med att stoppa en nyckel i låset.
Analys
Det korta metalliska ljudet med efterklang är svar på bilden och placeras i zonen ”Onscreen”
och zonen ”Internal sounds”
Klipp 43 [3:25-3:27]
Ljud
Inget nytt
Bild
Mannen från telefonkiosken springer längst med trottoaren.
Analys
Inget att kommentera
Klipp 44 [3:27-3:29]
Ljud
Ännu ett metalliskt klick kan höras
Bild
Närbild på fjärrkontrollen när han fortsätter att fumla med nyckeln.
Analys
Ljudet är i synk med nyckeln som rör vid låset, Alltså ”Onscreen”.
Klipp 45 [3:29-3:32]
Ljud
Nu kan man höra snabba fotsteg och klädprassel som blir starkare och tydligare med varje
steg. Man kan samtidigt höra fler metalliska klickljud. I samband med fotstegen ökar styrkan i
låga frekvenserna. Fotstegen börjar nu gnissla eller knarra som gympaskor i en gympasal. En
mans röst ropar ”stop!” samtidigt som man kan höra mjuka dunk.
Bild
Kameran är placerad utanför fönstret av Renaulten när mannen tillslut lyckas stoppa in
nyckeln i låset av fjärrkontrollen. Han vänder sig om och får syn på något. I reflektionen av
bilen ser man en man med kepsen och sedan kommer hans hand i bild när han slår på bilrutan.
Analys
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Fotstegen kan höras i samband med mannens rörelse i reflektionen av bilrutan och placeras i
zonen ”Onscreen”. När man ser mannen stoppa in nyckeln i låset på fjärrkontrollen kan man
höra det metalliskt ljudet, alltså ”Onscreen”. Gnisslandet från gympa skorna kan synas i
samband med mannens som stannar i reflektion av bilrutan och är också placeras i
”Onscreen”. Mannens ansikte är suddig i reflektionen och placeras därför i zonen ”Offscreen”
då man inte kan se hans mun tydligt. De mjuka dunkarna är i synk när mannen händer slår i
bilen och placeras i zonen ”Onscreen”.
Klipp 46 [3:32-3:33]
Ljud
Man kan höra ett svagt andfått ”Stop, stop”, sedan kan ett vasst dunk som ekar höras.
Sirenljudet ökar i styrka
Bild
Kameran är nu placerad inuti bilen och man ser mannen från telefonkiosken springandes till
bilrutan på andra sidan bilen. Han lutar sig in mot bilen och han ropar något.
Analys
I synk med att mannen lutar sig in mot bilen och ropar något och sedan när hans händer tar i
sidan av bilen kan man höra honom säga ”stop stop” följt av det vassa dunket, därför placeras
dessa ljud i zonen ”Onscreen”. Det vassa dunket placeras även i zonen ”Internal sounds” i och
med den ekande efterklangen. Siren ljudet motsvarar inte något i bild och placeras i
”Offscreen” ”Ambient sounds” och ”Internal sounds”.
Klipp 47 [3:33]
Ljud
Inget nytt ljud
Bild
Kameran är fortfarande inuti bilen men visar mannen i baksätet som vänder sig snabbt mot
kameran och mannen med kepsen utanför.
Analys
Inget att kommentera
Klipp 48 [3:33-3:34]
Ljud
En mans röst säger flämtande ”abort”.
Bild
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Nu syns mannen från telefonkiosken igen och han ropar något.
Analys
Mannen flämtande röst är tydligt svar på bilden och placeras och i ”Onscreen”.
Klipp 49 [3:34-3:40]
Ljud
Siren ljudet går upp i tonhöjd och sedan tonar ut, som att en ambulans eller polisbil snabbt
kör förbi. sedan tonas stadsljuden in, som att man tagit bort händerna för öronen och kan höra
de högre frekvenserna igen.
Bild
Mannen tar sakta ut nyckeln från fjärrkontrollen och flyttar sina händer ifrån varandra.
Analys
I samband med mannen tar ut nyckeln så slutar stadsljuden att vara ”internal sounds” nu och
är tillbaka att endast vara ”Offscreen” och ”Ambient sounds”.
Klipp 50 [3:40-3:44]
Ljud
Stadsljuden försvinner och ljudbilden blir tyst igen. Man kan höra ett ljud som låter som
prasslande tyg, följt av ett ljud som låter som plast mot plast. Man kan höra en man grymta
och sedan säga något på franska
Bild
I bilden syns rummet med flickan och den äldre mannen. Han lyfter bort telefonen mot örat,
rycker på axlarna och sedan lägger han på. Mannen tar handen mot flickans haka och böjer
sig ner.
Analys
Ljudet av prasslande tyg och plastiga ljudet är i synk men mannen rörelser när man lägger på
telefonen och placeras i zonen ”Onscreen”. Mannen grymtande kategoriseras som ett
”Offscreen” då mannen mun inte kan ses röras i samband med ljudet men även ”internal
sounds”.
Klipp 51 [3:44-3:56]
Ljud
Man kan höra flickans och mannens röster när dom utbyter meningar till varandra. Under
deras konversation kan man höra två fotsteg, ena som låter lite tyngre och de andra lite lättare.
Man kan höra mannen lätt harkla igen.
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Bild
Kameran är närmare mannen och flickan. Mannen ger flickan en snabb puss och dom går
tillsammans mot det andra rummet. kameran panorerar med dom. Flickan vänder sig om och
säger något sedan försvinner hon ur bild. Den äldre mannen sätter sig vid sitt skrivbord igen.
Analys
Flickans röst placeras i zonen ”Onscreen” under hela klippet. Mannen röst låter precis när
hans ansikte tillfälligt försvinner ur bild och placeras i zonen ”Offscreen”. Fotstegen kan
höras i synk med deras rörelser i bild, alltså ”Onscreen”. Mannen harklande är ett ”Offscreen”
ljud men även ”Internal sounds”.
Klipp 52 [3:56-04:03]
Ljud
En biltuta som tjuter och kan man höra stadsljuden igen, Man kan höra fotsteg följt av
flickans röst. Sedan kan man höra ett klunk ljud, likt en bildörr som stängs
Bild
I bild syns fasaden byggnaden från gatan. Flickan kommer springandes ut och kameran följer
henne. Mercedesen kommer in i bild från vänster och mannen med kostymen står och håller
dörren öppen åt henne. Hon hoppar in i bilen och mannen med kostymen stänger den efter
henne.
Analys
Biltutan är inte ett svar på något i bilden, alltså ”Offscreen”. Fotstegen är ”Onscreen” då de är
i synk med flickans rörelser. Flickans mun rör sig när flickans röst kan höras, alltså
”Onscreen”. Klunkljudet är i synk med bildörren som stäng alltså placeras de också i
”Onscreen”.
Klipp 53 [04:03-04:30]
Ljud
Strax därefter kan man höra ett stark billjud som panorerar till höger, följt av ännu ett ljud likt
en bildörr, sedan ett svagare billjud som panorerar till höger. När bilarna har försvunnit ur
ljudbilden kan man höra fotsteg som går sakta. En man tar ett djupt andetag och säger ”are we
on or off” följt av flåsande. När man röst hörs tonas stadsljuden ut och ljudbilden blir tyst.
Ljudet av en ringande telefon kan höras igen.
Bild
I bild syns sidan av Renaulten med lastbilen bakom den. Mannen från telefonkiosken står
lutad mot Renaulten. Lastbilen kör sedan iväg ut ur bild och man ser nu Mercedesen på andra
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sidan gatan som var skymd av lastbilen. Mannen med kepsen ställer sig upp bakom Renaulten
samtidigt ser man kostym mannen kliva in i Mercedesen och kort där på kör den iväg ut ur
bild. De två männen vid Renaulten går en bit bort från bilen och kameran panorerar med.
Kameran tittar upp mot männen och i bakgrunden syns ett fönster av byggnaden som flickan
kommit ut från. Mannen från telefonkiosken säger något sedan tittar båda männen upp mot
fönstret.
Analys
Det starka billjudet, bildörren, det svaga billjudet, fotstegen, de djupa andetagen och mannen
röst är alla svar på bilden och placeras i zonen ”Onscreen”. De djupa andetagen kommer
ytterligare placeras i zonen ”internal sounds”. Ljudet av telefonen motsvarar inget på bilden
och placeras i zonen ”Offscreen”.
Klipp 54 [4:30-4:43]
Ljud
Ännu en ringande signal. Sedan kan man höra ljudet av något prasslande tyg följt av fotsteg.
Telefonen fortsätter att ringa. Sedan ett klickljud, som om någon plockar upp något. En mans
röst säger ”oui” en annan mans röst, som låter som den bearbetat med en EQ som tidigare,
frågar ”Mahmoud Hamshari?” Den tydliga obearbetade rösten svarar ”yes”.
Bild
I bild syns kontoret med den äldre mannen vid sitt kontor. Han reser sig upp sig upp och går
till rummet intill kameran panorerar med mannen. han svarar telefonen.
Analys
Den ringande signalen motsvarar inte något i bilden och placeras i ”Offscreen”. Det
prasslande ljudet, fotstegen, klickljudet, och mannens röst är genom hela scenen svar på
bilden och placeras i ”Onscreen”. Rösten som låter bearbetat kommer ifrån telefonen och
placeras i zonen ”On-the-air sounds”
Klipp 55 [4:43-4:45]
Ljud
Ett starkt ljud, likt en implosion, ljudet låter dovt och instäng, sedan ett skärrande ljud likt
glas som splittras,
Bild
I bild syns ett fönster av byggnadens fasad. Fönstret splittras av en kraftig explosions inuti
byggnaden.
Analys
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Ljuden är ett tydligt svar på explosionen som syns i bild och placeras i ”Onscreen”
Klipp 56 [4:45-4:46]
Ljud
Ett ljud som låter som en tryckvåg, ljud av glassplitter blandat med en explosion
Bild
Kameran är placerad alldeles bredvid byggnaden på trottoaren och kollar upp mot fönstret.
Glassplitter regna ner.
Analys
Tryckvågs ljudet placeras i zonen ”Onscreen” på grund av att glaset rörelse. Samma gäller
glassplitter ljudet
Klipp 57 [4:46-4:51]
Ljud
Ett dunk ljud kan höras, det är likt något hårt som faller på plåt blandat med ljudet av
glassplitter.
Bild
Kameran är förflyttad bak från föregående vinkel. Glassplittret regnar ner och kameran följer
glassplittret falla ner till marken. Människor på gatan tittar upp mot byggnaden för att se vad
som har hänt.
Analys
Dessa ljud placeras i ”Onscreen” då det är i synk med glaset som faller på marken och bilen.
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