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Abstract 

I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få 

ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell 

analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma 

händelse, men från olika perspektiv. En innehållsanalys och en narrativ analys skrevs 

ned, och slutligen genomfördes en sammanfattande analys utifrån teorier av framför allt 

Michel Chion och Klas Dykhoff. Studien ämnade svara på hur ljud används för att 

illustrera tystnad i serien, hur ljudet påverkar narrativet i de utvalda scenerna, samt om 

det går att ljudmässigt utgöra skillnad mellan karaktärernas upplevelse av händelsen i 

scenerna. Resultatet visar på att tystnad är närvaron av ljud, en ljudegenskap, där 

tystnaden illustreras med hjälp av abstrakta, stora ljud, samt ljud som syrsor som spelar, 

vindspel som rör sig i vinden och fågelkvitter. Den illustreras även med hjälp av att 

tittaren får höra dialog som ibland är viskad och dämpad. Resultatet visar även att ljudet 

bidrar känslomässigt till narrativet, det spelar på känslorna och placerar tittaren 

känslomässigt i scenen, något den konkreta bilden inte kan. Genom det som kallas 

subjektivt ljud går det att urskilja skillnader mellan karaktärernas upplevelse av 

händelsen.  
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Inledning 

Jag sitter uppkrupen i soffan och tittar på teven. Vad säger hon? Varför hör jag inte? Vad 

händer egentligen? Jag är uppslukad av serien men samtidigt flyger en tanke genom huvudet 

på mig; ”det här borde min c-uppsats handla om”.  

 

Ljud skapar bilder och associationer i huvudet, något som skräckfilmskapare utnyttjar 

frekvent. Istället för att visa monstret så får vi höra det, då synintrycket oftast inte möter 

förväntningarna på monstret som ljudet skapar. Något som även är vanligt inom skräckfilmen, 

såväl som andra genrer inom film och serier, är att använda sig av få ljud för att skapa en 

effekt. Men hur påverkar det egentligen berättelsen?  

 

Att använda få ljud, tystnad, för att berätta en historia. Kan man göra det? Och hur gör man 

då? Det finns forskning som tyder på att våra hörselintryck är mer abstrakta än synintrycken 

(Dykhoff, 2002:44), så hur påverkar det då berättelsen i en film, om det knappt finns några 

hörselintryck? Och vad får dessa få ljud för betydelse för narrativet? Genom att undersöka 

detta kan ljuddesignens användningsområde utvecklas ytterligare, och vi kan hitta nya verktyg 

för berättande. Att använda sig av tystnad inom filmskapande är inte ovanligt. I dramaserien 

Big Little Lies (Kelley, 2017) gör man just det, i scener som trots det (eller kanske på grund 

av det?), är mycket dramatiska. Vad gör dessa få, väl valda ljud för berättelsen? Hur kan en 

historia berättas med tystnad? Och är det verkligen tyst? Det ämnar denna studie undersöka. 

Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur ljuddesign kan användas för att 

berätta en historia med få ljud eller tystnad. Studien avser även ta reda på hur ljudet påverkar 

narrativet i utvalda scener i serien Big Little Lies. Syftet har brutits ned i följande 

forskningsfrågor: 

 

1. Hur används ljud för att illustrera tystnad i scenerna? 

2. Hur påverkar ljuden narrativet i utvalda scener?  
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3. Hur kan vi ljudmässigt utgöra skillnad mellan de olika karaktärernas upplevelse av 

händelsen i scenerna? 

Avgränsningar 

Studien ämnar enbart undersöka hur ljudet påverkar en berättelse, och bortser från eventuell 

musik. Med ”ljud” avses ljudeffekter, atmosfärljud och tramp. Studien har även avgränsats till 

att endast behandla ett antal scener ur serien Big Little Lies, och inte flera serier. Detta för att 

undvika en alltför omfattande studie. 

Teori & tidigare forskning 

Då gränsen mellan teori och tidigare forskning är otydlig inom denna studie, har avsnitten 

kombinerats till ett. Såväl teori som tidigare forskning kan användas som just teori. I följande 

avsnitt presenteras teorier om hur ljud och bild arbetar tillsammans mer generellt samt teorier 

om ljudets berättarfunktioner och det subjektiva ljudet. Även forskning om hur tystnad har 

använts och används inom filmen, samt hur tystnaden påverkar människan, kommer att 

avhandlas. 

Ljud och bild i symbios 

Michel Chion 

Michel Chion är en ledande fransk forskare inom filmljud. Hans verk Audio-Vision: Sound on 

Screen från 1994 har hyllats av kritiker, och behandlar relationen mellan ljud och bild. Boken 

släpptes igen 2019 i en andra, uppdaterad version. 

 

Det audiovisuella kontraktet är namnet på första delen av boken som behandlar flera begrepp 

som innefattas i det. Kontraktet innebär att när vi sätter oss ner för att titta på en film, ingår vi 

i en slags pakt med filmskaparen, där vi accepterar allting som sker inom filmens värld 

(Chion, 2019:249). Added value är något som bidrar till detta, då ljud och bild ger varandra 

mervärde när de arbetar tillsammans. Ljudet ger bilden dess fulla mening, vilket lurar oss att 

tro att det enbart är bilden som gett intryck och ljudet är överflödigt, när det i själva verket är 

ljudet som skapar meningen, antingen i sig själv eller i samspråk med bilden (Chion, 2019:5). 

Ett bra exempel på added value och dess ömsesidiga verkan kan tas från skräckfilmen. Ljud 
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återger en filmsekvens på ett annat sätt än vad bilden i sig gör, och bilden gör också att vi 

uppfattar ljudet annorlunda. Bilden projicerar en mening på ljuden som de i sig själva inte har. 

Everyone knows that the classical sound film avoided showing certain things by calling on sound 

to come to the rescue. Sound suggested the forbidden sight in a much more frightening way than 

if viewers were to see the spectacle with their own eyes. (Chion, 2019:20). 

Enligt Chion har ljud i sig själv inget specifikt värde. Ljud kan förmedla olika saker, beroende 

på kontexten de presenteras i. Det som gör att publiken kopplar samma ljud med händelse, är 

framför allt synkroniseringen, men också konventionen kring hur något ska låta (Chion, 

2019:20). När ljud och bild kommer tillsammans och synchresis uppstår är added value som 

mest aktivt (Chion, 2019:5). 

 

Synchresis (synkres) och synkpunkter 

Synchresis, bildat av orden ”synchronism” och ”synthesis”, är något som uppstår när ljud och 

bild synkar, och är helt oemotståndligt för oss. Detta sker även om ljudet inte är det ”riktiga” 

eller ”realistiska” ljudet som stämmer överens med bilden. Ett tydligt exempel på detta är om 

vi ser en person gå, förväntar vi oss att höra ljudet av fotstegen, och skulle då ett annat ljud 

användas – kanske en sten som slås mot en annan sten – skulle synchresis ändå uppstå och vi 

skulle uppfatta dessa som att de hör ihop. Det sker alltså även mellan ljud och bilder som inte 

har någonting alls med varandra att göra (Chion, 2019:64–65). En synkpunkt är det ögonblick 

då synchresis är som tydligast, då en händelse i bilden möter en händelse i ljudet och på så 

sätt betonas. 

 

Akusmatiskt och visualiserat ljud 

Akusmatiskt ljud kan enkelt sammanfattas som det ljud vi hör utan att se dess källa. Källan 

finns alltså någonstans utanför bilden. Ett ljud kan gå från att vara akusmatiskt till att bli 

visualiserat, vilket är motsatsen till akusmatiskt; vi ser källan till ljudet i bild. Detta är vanligt 

när det gäller karaktärer i en film som ska upplevas som elaka eller kraftfulla, och ibland 

förblir källan till ljudet akusmatisk i det fallet (Chion, 2019:72–73). 

 

Offscreen och onscreen 

Offscreen-ljud är akusmatiskt ljud, ljud vars källa inte syns i bilden (Chion, 2019:73). 

Skillnaden mellan de två är att offscreen-ljud inte besitter någon magisk kvalité, vilket 

akusmatiskt ljud kan göra. Det enda som bestämmer att det är offscreen är det faktum att vi 

inte kan se källan till ljudet i bilden. Skulle vi blunda går det inte att skilja offscreen-ljud från 
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onscreen-ljud. Ett offscreen-ljud kan bli onscreen, ljud vars källa syns i bilden och existerar 

inom filmens verklighet (Chion, 2019:81). Ett tydligt exempel på detta är om vi hör 

motorljudet från en bil som vi inte ser. Ljudet närmar sig och plötsligt är bilen i bild; ljudet 

går ifrån att vara offscreen till att bli onscreen när vi ser bilen. 

 

Diegetiskt och icke-diegetiskt ljud 

Dieges kallas den värld som filmen utspelar sig i. Diegetiskt ljud är alltså det ljudet som finns 

i filmens värld, som karaktärerna kan höra. Icke-diegetiskt ljud befinner sig utanför, och kan 

inte höras av karaktärerna. Exempel på icke-diegetiskt ljud är musik eller voiceover (Chion, 

2019:74). 

 

            Figur 4.3: Cirkeln med de tre zonerna (Chion, 2019:74). 

 

I boken Le Son au cinéma (The Voice in Cinema) av Chion från 1985, illustrerar han med 

hjälp av en cirkel hur de olika begreppen förhåller sig till och kommunicerar med varandra. 

Chions cirkel har dock kritiserats för att vara något förlegad och förenklad, då den inte tar 

hänsyn till alla typer av ljud som förekommer i film. Var skulle exempelvis ljud från telefoner 

eller radioapparater placeras? Eller en karaktär som pratar men har ryggen vänd mot tittaren – 

är rösten akusmatisk, offscreen? Hur placeras en karaktärs inre röst, eller bakgrundsljud som 

fåglar som kvittrar eller en vind som blåser? Chion menar själv att cirkeln i sig är relevant 

fortfarande och att det finns ett värde i den, och att det inte ska ses som svart eller vitt. Han 

menar dock att det behöver adderas kategorier för att utveckla den (Chion, 2019:74–75). 

 

Ambient ljud/atmosfärljud 

Ambient ljud, eller atmosfärljud, är det som talar om för tittaren var karaktärerna i filmen 
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befinner sig. Atmosfärljud placerar tittaren på platsen, och det skapar ingen undran om var 

ljuden kommer ifrån. Ljuden finns oftast i bakgrunden, såsom fåglar som kvittrar, vinden som 

blåser eller sorl i en kafeteria (Chion, 2019:75). I och med detta, kommer bakgrundsljudet i 

scenerna som analyseras att benämnas för engelskans ambience, då ljudet inte har någon 

naturlig källa. Och eftersom ordet ambience översätts till atmosfär på svenska, används det 

engelska ordet för att undvika förvirring mellan begreppen. Ambience definieras bland annat 

enligt följande; “a feeling or mood associated with a particular place, person, or thing” 

(“Ambience B”, i.d.), ”(…) another word for atmosphere in the sense of the mood a place or 

setting has” (“Ambience C”, i.d.) och “the character of a place or the feeling you have about 

it” (“Ambience A”, i.d.).  

 

Inre ljud (internal) 

Detta ljud motsvarar det fysiska och psykiska hos en karaktär, såsom hjärtslag eller andning. 

Dessa faller inom kategorin objektiva inre ljud, vilka skiljer sig från subjektiva inre ljud som 

exempelvis kan vara minnen eller röster karaktären hör i huvudet, sin egen eller andras 

(Chion, 2019:76). 

 

On-the-Air 

Ljud i filmen som överförs elektroniskt, från exempelvis en telefon, en radio eller högtalare. 

Dessa ljud kan röra sig över gränserna mellan offscreen, onscreen och ickediegetiskt, 

beroende på mixningen (Chion, 2019:76–77).  

 

              Figur 4.4: Den omdefinierade cirkeln (Chion, 2019:78). 

 

Cirkeln har nu utvecklats, och tar hänsyn till motsättningarna mellan akusmatiskt och 

visualiserat, mellan objektivt och subjektivt ljud, verkligt eller inbillat ljud, såväl som 
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skillnaden mellan dåtid, nutid och framtid. Chion poängterar att det är viktigt att cirkeln ses på 

som innehållande av sammanhängande zoner (Chion, 2019:77). 

Ljudets berättarfunktioner 

Klas Dykhoff 

I Klas Dykhoffs bok Ljudbild eller synvilla? En bok om filmljud och ljuddesign (2002) skriver 

han om ljudets narrativa funktioner inom film och hur ljudet kan användas för att berätta en 

historia. Han börjar med att lista berättarverktyg för ljudet inom film; dialog, atmosfärljud, 

ljudeffekter (korta ljud som smällar eller dörrgnissel) och musik. Han liknar dessa verktyg vid 

instrument i en orkester, och menar på att de ska ackompanjera varandra och ”spela samma 

toner”. Inget instrument ska ensamt bära historien (Dykhoff, 2002:25–29). I kapitlet som heter 

just Ljudets berättarfunktioner lyfter han fram och listar fem av dessa funktioner; 

 

1. Att skapa/bryta kontinuitet 

Enligt Dykhoff är detta troligtvis den viktigaste berättartekniska funktionen som ljudet har. 

När filmer spelas in sker detta ofta på olika platser, i olika ljudmiljöer. En scen kan spelas in 

under en lång tid, vilket gör att ljudet från platsen kan förändras. Då designas ljudet på så sätt 

att det skapar en kontinuitet i bilderna, och överbryggar skarvar som inte ska finnas där. 

Ljudet kan också användas för att bryta kontinuitet som inte ska finnas, exempelvis om två 

olika scener är inspelade i samma lokal, som i filmens värld ska utspela sig på olika platser 

(Dykhoff, 2002:34–36).  

 

2. Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 

Ljudet kan användas för att beskriva var en karaktär, eller plats, är placerad i förhållande till 

exempelvis en händelse, en annan karaktär eller en annan plats. Till exempel genom att ett 

ljud hörs långt bort i fjärran, svagt, vilket talar om för tittaren att rent geografiskt befinner vi 

oss långt ifrån detta. På samma sätt kan ljudet användas för att beskriva en karaktärs 

emotionella förhållningssätt till en plats eller en händelse, handlingen blir då subjektiv ur 

karaktärens perspektiv – på engelska, från dess point of view. Om karaktären tänker på en 

obehaglig händelse kan detta illustreras med obehagliga ljud som skrik, eller så kan det 

illustreras med surrealistiska ljud för att tydligt peka på att det är en karaktärs point of view 

(Dykhoff, 2002:36–37).  

 

3. Att leda åskådarens uppmärksamhet 
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Detta kan handla om att använda ljudet för att peka ut någonting specifikt. Dykhoff använder 

exemplet där en symfoniorkester visas i vid bild, då någon plötsligt spelar falskt, vilket gör att 

tittaren vill ta reda på vem som gör det och börjar söka med blicken efter källan. Ett annat sätt 

att använda ljudet för att leda tittarens uppmärksamhet, är genom att i ljudet presentera något 

som vi inte sett än, men som ska komma. Antingen kan det berätta om en karaktär som vi hör, 

och bara genom ljuden kan vi få ledtrådar om hur den personen mår eller är. Ljudet kan också 

förbereda oss på att något obehagligt ska hända, innan det faktiskt skett. Ofta gör 

ljuddesigners gärna tvärtemot detta, för att överraska tittaren istället för att ge den det 

förväntade (Dykhoff, 2002:38–39). 

 

4. Att beskriva ljudmiljön 

Dykhoff menar på att det är viktigt att visa på hur tyst eller högljutt någonting är i en film, för 

att tittaren ska kunna bedöma hur mycket som hörs av exempelvis det huvudrollsinnehavaren 

gör. Ta som ett exempel en scen där huvudkaraktären måste vara tyst för att inte bli upptäckt. 

Kanske finns en radio påslagen, och med det ljudet som maskerar kan karaktären smyga runt 

obemärkt. Men vad händer om radion plötsligt slås av? Om ljuddesignen har lyckats förmedla 

hur ljudmiljön faktiskt är bygger det spänning i filmen. Det går också att understryka olika 

känslor med hjälp av ljudet. I en pinsam situation kanske vissa små detaljer hörs tydligare än 

vad de skulle gjort annars, och så vidare (Dykhoff, 2002:39–41). 

 

5. Att skapa eller betona/bryta rytm och tempo 

Ljudet kan hjälpa till att skapa, eller förändra rytmen och tempo i en scen. Människan är mer 

mottaglig för att känna tempo och rymt i ljud än i bild, vilket gör att ljudet ofta kan styra 

tempot. Exempelvis bortser människan helt ifrån rytmen i bild om den motsäger rytmen i den 

musik som spelas (Dykhoff, 2002:42–43).  

Att berätta med ljud 

Det finns mycket forskning och teori om samverkan mellan ljud och bild. Generellt finns det 

flera punkter där denna forskning möts. Det som tittaren kan se, är betydligt mer konkret än 

det som enbart är tillgängligt genom ljudet, som tittaren kan höra. Bilder ger inte utrymme för 

lika mycket tolkning som ljudet gör. En bild som föreställer en mörk och regnig skog är just 

den skogen, men ljudet av regn och fotsteg och kvistar som bryts av, skapar en association, en 

bild i tittarens huvud av en skog skapad i dess fantasi eller ur ett minne. Upplevelsen blir 

emotionellt starkare genom ljud, än enbart genom en bild (Dykhoff, 2002:62). Även David 
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Sonnenschein ställer sig bakom det resonemanget i sin bok Sound Design: The Expressive 

Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema (2001); 

The intuitive nature of sound, unlike the obvious, categorical presence of sight, allows our minds 

to create more internal images and relationships. (Sonnenschein, 2001:152). 

Detta är applicerbart även inom skräckfilmsgenren, när någonting otäckt ska illustreras. Så 

länge det obehagliga bara existerar i vår fantasi blir effekten starkare, men när tittaren får se 

monstret, spöket eller zombien, spricker oftast illusionen. Dykhoff menar att det beror på att 

det är en förhållandevis liten del av upplevelsen som kommer ifrån våra yttre sinnesimpulser, 

såsom synen, och en betydligt större del kommer inifrån tittaren själv. Det innebär att om 

tittaren får för mycket precis information, som att se monstret i detalj istället för att höra de 

mer abstrakta ljuden det ger ifrån sig, är chansen betydligt mindre att upplevelsen blir så stark 

som filmskaparen vill. Genom att istället använda sig av ljud som inte är lika precist, och 

bilder som väcker frågor, får tittaren möjlighet att skapa sitt eget fantasimonster i huvudet 

(Dykhoff, 2002:64).  

 

Dykhoff skriver även om det kraftfulla i att använda det som kallas subjektivt ljud. 

Återigen kommer vi tillbaka till frågan om hur berättelsen ska berättas, och vilket 

berättarinstrument som ska användas till vad. Vissa saker passar bäst att berättas med bild, andra 

med dialog och ytterligare andra med ljud. Vill vi berätta med ljud är subjektivitet ett fantastiskt 

effektivt sätt. (Dykhoff, 2002:52). 

För att överhuvudtaget kunna berätta med ljud måste det lämnas plats i bilden för 

ljudberättande. Ett bra sätt att göra det på är just genom subjektivt ljud, menar Dykhoff. En 

bra ljudscen kännetecknas enligt honom av att den inte innehåller särskilt mycket dialog. 

Berättandet ligger istället i något annat. Det blir betydligt mer effektfullt eftersom tittaren, 

istället för att behöva lyssna på vad karaktären säger och beskriver genom dialog, får höra det 

karaktären hör och gör egna associationer som bygger på egna upplevelser. Detta gör att 

händelsen griper tag i tittaren på ett annat sätt (ibid.) Att växla mellan subjektivt och objektivt 

ljud är ett annat effektivt sätt att illustrera skillnaden mellan den verkliga verkligheten och den 

subjektiva. Även Sonnenschein menar på att genom att tittaren hör det karaktären hör och får 

befinna sig i rollfigurens huvud, bildas ett starkt band till den upplevelsen (Sonnenschein, 

2001:177–178). Vidare tar Dykhoff upp drömmar som ett användbart berättargrepp. Drömmar 

är det mest subjektiva en karaktär har, och de sätter inga gränser gällande hur långt ljudet kan 

vridas och vändas på. Han menar att vilka ord eller ljud som tar oss in och ut ur drömmarna, 

kan säga mycket om en rollfigur (Dykhoff, 2002:55–56). 
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Tystnad  

Att använda tystnad som ett berättargrepp inom filmljud är inte ovanligt. Men tystnad inom 

filmljud är egentligen inte tystnad i ordets rätta bemärkelse, utan tystnad, eller intrycket av 

tystnad, är något som enligt Chion enbart kan uppstå i kontrast till andra ljud som hörts innan; 

The impression of silence in a film scene does not simply arise from an absence of noise. It 

results from a whole context, and from preparation - the simplest of which involves preceding it 

with a noise-filled sequence. In other words, silence is never a neutral void: it is the negative of 

sound we’ve heard beforehand or imagined, the product of contrast. (Chion, 2019:56). 

Att uttrycka tystnad i filmens värld görs vanligtvis inte genom att låta ljudet helt plötsligt 

försvinna och lämna det tyst. Tittaren skulle då tro att det är något tekniskt fel på filmen. I det 

fallet kan tändsticksaskprincipen vara användbar. Den innebär att man jämför ett okänt 

föremål med något känt; som att lägga en tändsticksask bredvid ett annat föremål för att förstå 

storleken på det. På så vis kan akustiska tändsticksaskar placeras ut, ljud vars styrka eller 

svaghet tittarna redan känner till, för att illustrera tystnad i en scen (Dykhoff, 2002:65–66).  

 

Tystnad kan också uttryckas genom att utsätta tittarna för ljud, lågmälda ljud - såsom en 

klocka som tickar. Ett sådant ljud skulle inte gå att höra om inte andra starkare ljud avtog. 

Andra synonymer för tystnad som används i film är exempelvis djurläten som hörs från 

avstånd eller löv som prasslar. Chion poängterar också att om reverb adderas till dessa, kan 

det förstärka upplevelsen av tystnaden. Detta för att vi vanligtvis inte kan uppfatta den typen 

av ljud och ekon när vi hör andra, starkare ljud som maskerar (Chion, 2019:56–57). 

Sonnenschein citerar praktiskt taget Chion rakt av i sin bok, och tillägger att vissa ljud 

vanligtvis är utsedda att vara ’tystnad’ i scener. Det kan exempelvis vara en rumston, ’tystnad 

på landet’ eller ’tystnad på natten’, där alla dessa faktiskt är olika typer av ljud eller 

kombinationer av ljud (Sonnenschein, 2001:25). 

 

I boken The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of The World (1994) 

redogör R. Murray Schafer för varför människan reagerar som den gör på tystnad. Han menar 

att tystnad alltid setts som något negativt för människan, som alltid tyckt om att skapa ljud för 

att inte känna sig ensam. Enligt honom räds människan avsaknaden av ljud på samma sätt 

som den räds avsaknaden av liv (Schafer, 1994:256). Tystnadens negativa karaktär har gjort 

den till en egenskap med hög potential inom konsten i västvärlden – ”where nothingness 

constitues the eternal threat of being”. Vidare går han in på vad som sker när tystnad föregår 
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ljud, och vice versa. När tystnad kommer före ljud, gör spänningen tystnaden ännu mer 

laddad. När tystnad följer på ljudet och avbryter, finns ett eko kvar efter det som lät, och det 

ligger kvar så länge vi minns ljudet. Schafer menar att det praktiskt taget innebär att tystnad är 

ljud.  

 

I Iben Haves artikel The Strength of Stillness från 2019 diskuterar hon styrkan i stillheten, där 

ordet stillhet kan jämföras med ordet tystnad då det refererar till avsaknaden av något; ljud, 

rörelse och så vidare. Stillhet innefattar dock både det audiella och visuella i det här fallet, 

men med tyngdpunkten på det audiella, vilket gör det Have diskuterar relevant för denna 

uppsats. I artikeln tittar Have närmare på filmen El Adiós (2015) av regissören Clara Roquet, 

och specifikt karaktären Rosana som är tillbakadragen och tystlåten. Utan att gå in på Haves 

analys alltför djupt, gör hon några intressanta observationer. Hon menar att stillhet även kan 

vara, såväl som frånvaron av något, närvaron av någonting; någonting som vi hör – 

regndroppar mot ett fönster, musik eller en röst – eller något vi ser – som en långsam rörelse 

eller ett stillsamt landskap. Stillhet, menar Have, är något vi upplever genom våra sinnen – 

närvaron, och inte frånvaron, av impulser från sinnena (Have, 2019:169). Vidare skriver Have 

om det faktum att avsaknad av ljud är ett väletablerat grepp för att skapa spänning, specifikt 

inom skräckfilmsgenren. Hon nämner filmen A Quiet Place (Krasinski, 2018) där detta är 

draget till sin spets; alla karaktärer måste vara helt tysta, ger de minsta ljud ifrån sig blir de 

attackerade av monster. Vidare menar hon att när ett soundtrack till en film är tyst, gör det att 

alla de viktiga ljuden kommer fram desto mer. 

(…) silence can be a quite strong effect, creating a creepy and uncomfortable mood, but also an 

intense present awareness, which is defeaning in its own way. (Have, 2019:171). 

 

Sammanfattningsvis går att säga att alla är enade om att tystnad i filmljud inte är tystnad som 

vi tänker på den i verkliga livet. Tystnad är inte helt tyst, i alla fall inte i filmens värld. Som 

Dykhoff säger, så är tystnad också en ljudegenskap (Dykhoff, 2012:144). 

Metod 

Audiovisuell analys 

För att besvara forskningsfrågorna formulerade i början av uppsatsen, har en audiovisuell 

analys genomförts, och det finns ett flertal olika sätt att göra en sådan på. I denna studie 



  13 

utfördes en innehållsanalys och en narrativ analys. För att genomföra analyserna applicerades 

metoden Masking. Nedan förklaras dessa metoder mer ingående. 

Masking 

Masking är en form av audiovisuell analys myntad av Michel Chion. Genom att titta på ljud 

och bild ett flertal gånger, separerade och till sist kombinerade, kan vi enligt Chion se 

materialet med nya ögon, vara öppna för överraskningar, och inte färgas av hur bilden 

påverkar ljudet, eller hur ljudet förändrar bilden. Fenomenet added value kan på så sätt 

undvikas. Det finns ingen regel för i vilken ordning materialet bör studeras, men Chion 

föreslår att börja med att separera ljud ifrån bild, och sedan titta på dem tillsammans. Under 

tiden bör vi kontinuerligt ställa oss frågorna ”vad ser jag?” och ”vad hör jag?” för att fortsätta 

vara öppensinnade (Chion, 2019:176–177). En förlängning av dessa frågor är ”vad ser jag av 

det jag hör?” och ”vad hör jag av det jag ser?”, genom vilka vi kan upptäcka både phantom 

eller negative sounds i bilden (bilden uppmanar till dem, men vi får aldrig höra dem i filmen), 

och phantom images i ljudet (närvarande endast i vad ljudet föreslår för oss) (Chion, 

2019:181). 

Innehållsanalys och narrativ analys 

När materialet observerades genom Masking, gjordes en ljudhändelsebeskrivning såväl som 

en scenbeskrivning (Ternhag, 2009:43). Ljudhändelsebeskrivningen är en del av 

innehållsanalysen, där vi kategoriserar och beskriver vilken typ av ljud som finns i scenen och 

var de är placerade. Exempel på kategorier är röst/tal, ljudeffekter och musik (Wingstedt, 

2017). Chion menar också att detta är ett bra sätt att börja på; genom att kategorisera ljuden 

och lyssna på vilka som är dominanta i förgrunden, eller vilka som finns i bakgrunden (Chion, 

2019:178). En innehållsanalys är beskrivande, utan värdering, och möjliggör ett sätt att lyssna 

på ljuden objektivt. 

 

Nästa steg var att genomföra en narrativ analys. Den narrativa analysen lämnar utrymme för 

tolkning, och ljuddesignens berättande roll och funktioner studeras (Wingstedt, 2017). För att 

utföra analysen har Dykhoffs teorier om ljudets berättande funktioner applicerats (Dykhoff, 

2002:34). Förhoppningen var att dessa tillsammans skulle leda till svar på forskningsfrågorna. 
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Motivering och kritik av metod 

Att göra en analys kräver objektivitet. En risk som finns är att forskaren färgas av tidigare 

formade åsikter och inte lyckas vara objektiv. Det går heller inte att neka till att det kan 

påverka analysen att forskaren redan tittat på materialet. Utöver detta är det generellt svårt att 

vara helt objektiv vilket är viktigt att bära med sig, men det finns alltid en strävan efter 

objektivitet. De resultat som presenteras bör därför inte ses som någon definitiv sanning. 

Metoden Masking valdes med syftet att underlätta för en objektiv analys då den, som tidigare 

nämnt, separerar ljud och bild och därmed öppnar upp för nya intryck av materialet. På så sätt 

kunde förhoppningsvis tidigare tankar och åsikter sorteras bort. Det är också en utmaning att 

lära sig att bara lyssna på ljuden, utan att påverkas av hur bilden beter sig.  

The trickiest part of the masking exercise involves listening to the sound by itself, 

acousmatically. (Chion, 2019:177). 

Chion listar tre olika sätt att lyssna på, där casual listening är det sättet vi dagligen lyssnar på, 

då vi lyssnar för att försöka identifiera källan till ljudet. Semantic listening innebär att vi 

lyssnar för att förstå ett språk, eller för att kunna tolka ett meddelande. Reduced listening 

innebär att vi fokuserar på ljudet i sig själv när vi lyssnar, oberoende av källan till ljudet eller 

vilken mening ljudet har eller ska ha. Här ses ljudet som ett objekt i sig själv att observera, 

istället för något som ska framhäva någonting annat. Det är den typ av lyssning som Masking 

kräver, som vi generellt inte är vana vid. För att kunna lyssna på detta sätt måste vi lyssna på 

ljudet upprepade gånger, allra helst i en välisolerad miljö (Chion, 2019:25–30).  

Urval och handling 

Serien Big Little Lies har vunnit och nominerats till flertalet priser sen 2017 när den kom. 

2018 belönades serien med en Golden Globe för Best Television Limited Series or Motion 

Picture Made for Television, såväl som med tre olika Golden Globes för skådespelarinsatser 

av Nicole Kidman, Alexander Skarsgård och Laura Dern. Hela serien nominerades även för 

Best Sound Mixing på Academy of Television Arts and Sciences College Television Awards. 

Serien har mottagits med överlag topprecensioner (”Big Little Lies”, i.d). Skälet till att serien 

valdes för denna studie är bland annat detta, men framför allt på grund av hur ljudet används. 

Scenerna som studerats är specifikt utvalda för att de är så kallade nyckelscener, där ljudet har 

designats på ett avskalat sätt, i kontrast till andra scener i serien. De visar även karaktärernas 

olika perspektiv på händelsen. En nyckelscen definieras av dess dramatiska innehåll och 

förmåga att beröra tittaren och kan inte klippas bort utan att allvarligt störa handlingen 
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(Lindqvist, 2009:12–13). De scener som valts ut är introscenerna i säsong två; avsnitt ett, tre, 

fyra, fem, sex och sju (”Big Little Lies”, i.d). Serien handlar om de fem kvinnorna Madeline 

McKenzie (Reese Witherspoon), Celeste Wright (Nicole Kidman), Jane Chapman (Shailene 

Woodley), Bonnie Carlson (Zoë Kravitz) och Renata Klein (Laura Dern) samt deras familjer. 

Det är historien om det till synes ”perfekta” överklasslivet, som efter att ensamstående 

mamman Jane flyttar till stan, slutar i mord. Serien utspelar sig i Monterey, Kalifornien. 

Teknisk utrustning och genomförande 

Materialet har analyserats med hjälp av hörlurar av märket Sony, modell WH-CH700N och en 

MacBook Pro 13”. Utrustningen har valts baserat på tillgänglighet då den ägs av forskaren. 

Scenerna spelades in för att underlätta under analysens gång. Skärminspelning gjordes med 

hjälp av Quicktime Player (där scenerna även spelades upp) och ljudinspelning med 

programmet Soundflower. Första steget i Masking-proceduren var sedan att lyssna på ljuden i 

scenerna, vilket gjordes med stängda och förtäckta ögon. Under tiden skrevs 

ljudhändelsebeskrivningen ned, med ljudens placering och dess ljudkategori. Denna procedur 

upprepades ett flertal gånger för att få med alla detaljer i ljudet. Nästa steg var att enbart titta 

på scenerna, vilket gjordes genom att stänga av ljudet. En scenbeskrivning skrevs då ned, 

klipp för klipp för att göra den som mest noggrann. Ljudhändelsebeskrivningen och 

scenbeskrivningen sammanställdes slutligen för att skapa en innehållsanalys, där det som 

hände i varje klipp sammanfördes med det som hände i ljudet just då. Dessa observerades 

tillsammans och här noterades huruvida ljudet kunde anses vara diegetiskt eller icke-

diegetiskt, vilket typ av ljud det är och om det är offscreen, onscreen, akusmatiskt och så 

vidare. Scenbeskrivningen har sedan placerats som bilaga, då den inte tillför någonting nytt i 

sig (se Bilaga 1–6). Det sista steget i analysen var att göra en narrativ analys av ljudens 

betydelse i varje scen. Slutligen sammanställdes resultatet i en längre sammanfattande analys 

där också forskningsfrågorna besvarades. 

Etiska överväganden 

Då materialet som studerades spelades in, har kraven på copyright följts. Materialet har inte 

delats eller spridits, utan har enbart använts i samband med studien. I övrigt har 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer och krav på samtycke, information, 

konfidentialitet och nyttjande följts (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Resultat: analys av scener 

Säsong 2, avsnitt 1; ”What Have They Done?” 

Starttid på scen: 01:43 (ljud hörs). Sluttid: 02:50 (ljud borta). Handling: Bonnie, Renata, 

Madeline och Jane tänker tillbaka på ett bråk med Perry, Celestes man, då han blir nedknuffad 

för en stentrappa mot sin död. Celeste drömmer om händelsen. 

 

Ljudhändelsebeskrivning 

Under en lång tid hörs bara en låg, mullrande ton. Den växer in, växer sig starkare, och 

stereobredden ökar (ljudeffekt, ambience, i förgrunden). Sedan sveper den och blir plötsligt 

mycket starkare, för att sedan plana ut något i volym. Sedan kommer ett brus, en våg som 

träffar ytan och bryts, den är panorerad till höger först och förflyttar sig till center och landar 

där (ljudeffekt, förgrund, dominant). Det mullrande ljudet, som vibrerar, hörs fortfarande. 

Efter vågen kommer en något ljusare frekvens och kombineras med det mullrande ljudet 

(ljudeffekt, bakgrund, dominant). Den ljusare frekvensen tonar sakta ner, och det mullrande 

ljudet transformeras och är i ständig rörelse, som att det guppar fram. Det planar sedan ut och 

ersätts av ett ännu dovare muller (ljudeffekt, bakgrund men dominant). Det finns även en 

ljusare frekvens där som raspar i övre registret, som är mycket svag. Den är metallisk. Sedan 

kommer ytterligare ett brusande ljud likt det i början, som ökar snabbt i styrka och kommer 

närmare (ljudeffekt, förgrund, dominant). Samtidigt som det ljudet hörs två smällar 

(ljudeffekt, förgrund). Efter bruset ligger ett vibrerande ljud kvar som också planar ut och 

breddas (ljudeffekt, dominant i bakgrunden). Metalliskt. Det hörs enstaka andra otydliga ljud i 

bakgrunden. Låter som något som slås mot något annat, efter ett ljud fräser det lite (ljudeffekt, 

i bakgrunden). Det vibrerande ljudet går över i ett surr (förgrund, icke-dominant). Samtidigt 

börjar hjärtslag höras (ljudeffekt, förgrund, dominant). Det hörs svaga pip, som från en 

hjärtmonitor som finns på sjukhus (ljudeffekt, bakgrund, icke-dominant). Hjärtslagen ökar 

konstant i hastighet samtidigt som pipen går över till ett sammanhängande, ihållande pip. 

Surret hörs samtidigt. Plötsligt hörs en kvinnoröst som säger ”Celeste” (tal, förgrund, 

dominant), ett stön hörs, och sedan ”Celeste” igen, och en kvinnas plötsliga skrik (tal, 

förgrund, dominant). 
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Innehållsanalys 

Klipp 1: kameran filmar svepande vad som ser ut som mörk sand på en strand. En skugga 

som rör på sig blir synlig i övre vänstra hörnet. Under en lång tid hörs bara en låg, mullrande 

ton. Den växer in, växer i styrka, och stereobredden ökar. Den rör sig svepande och blir 

plötsligt starkare (ambience, diegetiskt). 

Klipp 2: Bonnie går längs stranden, det är mörkt. Hon tittar ut över havet. Den låga, mörka 

tonen planar ut något i volym.  

Klipp 3: dagtid. Fem barn leker och springer runt på stranden i slow motion. I bakgrunden 

ligger det mullrande, vibrerande ljudet kvar. Samtidigt hörs också något annat ljusare, ett 

splashande ljud, ett slags atmosfärljud, diegetiskt. 

Klipp 4: kameran zoomar in på Bonnie. Hon sitter på en filt med ryggen mot kameran och 

tittar åt vänster, mot barnen. Bredvid henne sitter tre andra kvinnor som pratar med varandra. 

Efter det splashande ljudet kommer en något ljusare frekvens och kombineras med det mörka 

vibrerande ljudet, en diegetisk ambience. 

Klipp 5: barnen igen, fortsätter springa runt i slow motion. Samma ljud ligger kvar. 

Klipp 6: tillbaka till Bonnie när hon vandrar på stranden, kvällstid. Det vibrerande ljudet 

tonar så sakteliga av, och det mörka ljudet transformeras och är i någon slags ständig rörelse, 

det guppar fram (diegetisk ambience). 

 

        Skärmavbild 1: Bonnie vandrar längs stranden. 

 

Klipp 7: hon har ryggen mot kameran och vandrar ut mot havet, stannar. Ljudet fortsätter 

tona ut.  

Klipp 8: Renata i bild från vänster sida. Hon står utomhus, tittar ut någonstans. Det är mörkt. 

Det mullrande ljudet planar ut. 
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Klipp 9: utsikt över en stad och havet längre ned. Det mullrande ljudet fortsätter att avta. 

Klipp 10: tillbaka till Renata som fortsätter titta ut. Samma ljud. 

En serie snabba klipp följer; klipp 11 till och med klipp 14. 

Klipp 11: tre kvinnor och en man syns i bild. De rör sig i slow motion. De är uppklädda, 

utklädda. Celeste och Madeline är arga, de tar i och skriker något och greppar tag i mannen 

(Perry) från varsitt håll. Han har ryggen mot kameran. Bakom dem står Jane. I förgrunden står 

Renata, till vänster. Det mullrande ljudet börjar ersättas av ett ännu dovare muller. Det finns 

även någon ljusare frekvens där, som raspar i övre registret, men den är mycket svag 

(diegetisk ambience). 

Klipp 12: Renata griper också tag i honom. Samma ljud. 

Klipp 13: slow motion. Madeline tar i, är arg och knuffar på honom. Han är också arg och 

skriker något. Samma ljud. 

Klipp 14: slow motion. Perry i närbild. Han slår, troligtvis mot Madeline, med vänstra 

handen. En ännu mörkare frekvens börjar tona in, en diegetisk ambience. 

Klipp 15: Madeline ligger i sängen bredvid en man. Hans ansikte syns inte. Hon rullar över 

från sidan till rygg. Den mörka frekvensen dånar och har tagit över. Fortfarande finns även en 

ljusare frekvens kvar. 

Klipp 16: en kvinnas hand med vigselring tryckt mot en spegel, i närbild. Samma ljud. 

Klipp 17: närbild, Madeline kysser en man. Samma ljud. 

Klipp 18: tillbaka till sängen igen, Madeline ligger och tittar upp i taket. Samma ljud. 

Klipp 19: två händer som håller i varandra i en bar. En arm med kavaj syns, och en bar arm. I 

bakgrunden står ett glas med whiskey eller liknande. Samma ljud. 

Klipp 20: närbild på Jane som håller i ett glas framför sin mun, hon tittar mot den andra 

personen. Samma ljud. 

Klipp 21: närbild på Perry. Han tittar på Jane. Nu kommer ytterligare något i ljudet som 

brusar och susar, som till en början ökar snabbt i styrka, en diegetisk ambience. 

 

           Skärmavbild 2: Jane med glaset.                          Skärmavbild 3: Perry tittar på Jane. 
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Klipp 22: Jane, på en annan plats. Hon står utomhus i jacka och mössa, tittar ut över en utsikt. 

Det är mörkt. Ljudet fortsätter susa och öka i styrka. 

Klipp 23: närbild på ett par ben och fötter, troligtvis Perry iklädd kostymbyxor och 

kostymskor, och en dörr som öppnas. Ljudet ökar i styrka. 

Klipp 24: en liten pojke smäller igen en dörr (synkljud, onscreen, diegetiskt). Ljudet ökar. 

Klipp 25: någon badar i havet, dyker in i en våg, sett bakifrån. Ser ut som skymning. Det 

brusande ljudet synkar med vågen som syns i bild, som just bryts och planar ut (diegetiskt 

onscreen). 

Klipp 26: filmat uppifrån, från en kvinnas perspektiv. Hon tittar nedför vad som verkar vara 

en balkong, hennes nacke i förgrunden. Nedanför står Perry och två pojkar. Perry står i vattnet 

och plockar upp en röd boll. Efter ljudet av vågen ligger en vibrerande, diegetisk ambience 

kvar. 

Klipp 27: Celeste, inomhus. Först tittar hon förbi kameran, sedan vänder hon på huvudet och 

tittar ut genom fönstret. Stereobredden på ljudet ökar och det planar ut. 

Klipp 28: något som ser ut som en polisstation, ett förhörsrum. Filmat genom glaset från ett 

annat rum. I glaset speglas en annan man och en annan kvinna som tittar mot rummet. 

Kvinnan håller i en tändare och tänder den, ett förstärkt psch-ljud hörs, det fräser av lågan 

(onscreen, synkljud). Det mörka ambience-ljudet finns kvar men ändrar ständigt karaktär.  

Klipp 29: Celeste sitter i ett rum, ett förhörsrum troligen. Hon har en blåtira vid vänstra ögat 

och en svullen läpp. En mans nacke syns i förgrunden till höger. Hon är upprörd. Det 

vibrerande ljudet går över i ett surrande (offscreen, diegetiskt). Samtidigt hör vi ett hjärtslag, i 

förgrunden starkt, offscreen och diegetiskt. 

Klipp 30: två poliser, vilket syns då deras brickor hänger på byxorna (den andra kvinnan och 

den andra mannen) tittar in genom vad som ser ut som en dörröppning. Den kvinnliga polisen 

håller i en tändare som hon har tänt och sedan stänger, som har ett onaturligt eko, mycket 

reverb (onscreen). Hjärtslagen fortsätter, ökar sakta i takt (akusmatiska). Det surrande ljudet i 

bakgrunden ligger kvar. 

Klipp 31: tillbaka till Celeste som tittar ut genom ett fönster som i klipp 27. Hjärtslagen 

fortsätter, ökar sakta i takt. Det surrande ljudet i bakgrunden ligger kvar. 

Klipp 32: en ultraljudsmonitor syns, och en sköterskas silhuett till höger i förgrunden. 

Samma ljud som tidigare, plus svaga ljusa pip från ultraljudsmonitorn troligen (pipen är 

onscreen och offscreen, pendlar fram och tillbaka). 
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Klipp 33: Celeste och Perry tittar lyckliga mot monitorn. Hon ligger på en brits, han sitter 

bredvid. De håller varandra i handen och han stryker henne över håret med den andra. Hon 

gråter. Samma ljud. 

Klipp 34: hon sätter sig upp på britsen, hans huvud är i förgrunden till vänster. Hon tittar på 

honom och rynkar på ögonbrynen. Samma ljud. 

Klipp 35: han pekar på sitt vänstra kindben där han har två rivmärken. Samma ljud, och 

hjärtslagen och pipen börjar öka i tempo, de är diegetiska. 

Klipp 36: hon ligger ner på britsen igen, har ryggat tillbaka och tittar på honom. Hon vänder 

blicken åt vänster. Hjärtslag och pip fortsätter öka. Pipen är nästan en ihållande ton. 

Klipp 37: Jane är i rummet. Hennes mascara har runnit, hon har gråtit. Hon tittar på Perry. 

Samma ljud. Pipen är nu ett långt pip. 

Snabba klipp följer.  

Klipp 38: Celeste, från samma tillfälle som i klipp 11. Hon är uppklädd, utklädd. Hon tittar 

på något (se skärmavbild 4). Samma ljud. Under kommande klipp är det bara tempot som 

fortsätter öka i hjärtslagen och pipet som möjligtvis ökar i styrka. 

 

 

          Skärmavbild 4: Celeste stirrar på Jane.               Skärmavbild 5: Jane stirrar på Celeste. 

 

Klipp 39: Jane, också uppklädd, tittar med uppspärrade ögon och öppen mun, på Celeste (se 

skärmavbild 5). Samma ljud. 

Klipp 40: Celeste vänder huvudet åt sidan och tittar på något annat. Hon har tårar som rinner 

längs kinderna. Samma ljud. 

Klipp 41: tillbaka till sjukhusrummet, Celeste sätter sig upp på britsen och tittar på Perry. 

Samma ljud. 

Klipp 42: Han har plötsligt kostym på sig. Hon har sin ena hand runt hans hals. Han stryps. 

Samma ljud. 

Klipp 43: Perry i närbild, vid festtillfället. Han är utklädd. Rör sig framåt. Samma ljud. 
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Klipp 44: Bonnie syns suddigt i förgrunden till vänster i bild men rör sig över till höger. 

Skärpan ligger på de andra fyra kvinnorna och Perry längre fram, som står i en slags cirkel. 

Samma ljud. 

Klipp 45: tillbaka kort till Bonnie på stranden, i närbild. Samma ljud. 

Klipp 46: tillbaka till festtillfället. Närbild på Perry som är ursinnig, tar ansats och rör sig 

framåt. Samma ljud. 

Klipp 47: Celeste ligger på marken, han sparkar henne i magen. Samma ljud. 

Klipp 48: Madeline och Jane griper tag i honom bakifrån. De är arga. Han är ursinnig. 

Samma ljud. 

Klipp 49: Bonnie kommer rusandes och skriker, och knuffar honom. Samma ljud. 

Klipp 50: tillbaka till vad som troligtvis är sjukhusrummet. Celeste står upp och har ett 

strypgrepp med högra handen om Perrys hals. Samma ljud. 

Klipp 51: hon har strypgrepp med båda händerna. Han har svårt att andas. Samma ljud. 

Klipp 52: de kysser varandra. Nu håller han i hennes ansikte. Samma ljud. En kvinnoröst 

säger ”Celeste” (offscreen) där ljudet går över i nästa klipp. 

Klipp 53: ett snabbt klipp när han står bakom henne och kysser henne på halsen, hon ler och 

har händerna på hans kinder. Sett från deras vänstra sida. Samma ljud. 

Klipp 54: de är vända mot varandra igen och kysser varandra, hon med armarna om hans 

hals. Vinkel från andra sidan. Samma ljud, men ett stön hörs till svar (offscreen). 

Klipp 55: snabbt klipp, närbild på Perry som ligger ner, med blod rinnandes ur munnen och 

något som sticker ut ur hans hals. Han har halvöppna ögon, men blicken är tom. Samma ljud. 

En kvinnoröst säger ”Celeste” igen (offscreen). 

Klipp 56: det blinkar till snabbt. Celeste reser hetsigt på sitt huvud. Hon ligger i sin säng. 

Hon skriker till som att hon blivit skrämd (onscreen). I övrigt samma ljud. 

 

Narrativ analys 

Ljuddesignen i den här scenen kan delas in i två olika delar. Gemensamt för dem är att ljudet 

är avskalat i båda. Ambience-ljudet i första delen omsluter hela scenen. Det är mörkt, 

mullrande, ett ljud som inte bådar gott, vilket stämmer överens med vad som faktiskt sker i 

bild. Till en början hör vi något liknande en våg som sveper in, stor och stark, kombinerat 

med det mörka ambience-ljudet. Samtidigt ser vi Bonnie gå på en mörk strand och titta ut 

över havet. Ljudet bidrar med att beskriva miljön, den känns ogästvänlig och kall (Dykhoff, 

2002:36–37). Ljudet av vågorna är något som återkommer i nästan alla scener, vilket också 

placerar oss där hela serien utspelar sig. 
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Genom hela scenen finns det inga andra ljud förutom de atmosfäriska. Ingen dialog, förutom 

det allra sista ordet när Celeste rycks ur sin sömn. Vi får höra några få synkljud, en dörr som 

smälls igen och en tändare som tänds, samt hjärtslag och ett pipande i andra delen av scenen. 

Men de stora ljuden beskriver inte alls vad som faktiskt händer i sekvensen. Det går att 

argumentera för att det är en tyst ljuddesign, även om ljuden i sig är stora och innehållsrika. 

Eftersom ljuden är processerade, med mycket reverb och delay, så upplevs de vara på avstånd. 

Det känns som att vi befinner oss i en bubbla och inte i den verkliga världen. 

 

I det som kan kallas del två i ljudet, tystnar ambience-ljudet lite och går över till att likna 

surret av ett lysrör. Ljudet placerar oss i en kallare miljö än tidigare, ett avskalat och grått 

rum, kanske ett förhörsrum som bilden visar på (ibid.). Ljudet ligger över alla klipp i sista 

delen, och förstärker känslan av obehag i takt med att händelserna utvecklas; Celeste i ett 

förhörsrum, med märken efter slag i ansiktet, Celeste och den numera döde mannen i ett 

sjukhusrum där de gör ett ultraljud, som snabbt förändras till något obehagligt när de blir 

våldsamma mot varandra. Detta korsklipps med tillbakablickar till tillfället när han blir dödad, 

när Celeste och Jane inser vad han har gjort mot dem båda. Men inget av detta hörs i ljudet, 

där finns bara surret av lysrören, pipet från ultraljudsmonitorn och hjärtslagen som ökar i 

tempo. I motsättning till klippningen som ökar i tempo under hela sekvensen, så är ljudet 

stabilt och långsamt nästan hela tiden, förutom när hjärtslagen slår i takt med ökningen 

(Dykhoff, 2002:42–43).   

 

            Skärmavbild 6: Celeste i förhörsrummet. 

 

Det går att argumentera för att allting som hörs i den här scenen, är alla karaktärers subjektiva 

ljud. Celeste drömmer, och de andra minns och tänker tillbaka. Därför är hela sekvensen 
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också osammanhängande, och ologisk. Det som förenar allas minnen är intressant nog just 

ljudet, eftersom det är det som får alla klippbilder att hänga ihop. När Celeste sen rycks ur sin 

sömn i slutet av scenen när hennes svärmor säger hennes namn, förstår vi att det här är 

någonting hon drömt. En mardröm. Det är ett av de mer extrema fallen av subjektivt ljud 

(Dykhoff, 2002:55–56). Det här är hur hon minns det, när hon drömmer. 

Säsong 2, avsnitt 3; ”The End of the World” 

Starttid på scen: 01:45 (ljud hörs). Sluttid: 02:10 (ljud borta). Handling: Bonnie tänker tillbaka 

på när Perry mördades. 

 

Ljudhändelsebeskrivning 

Sus och svaga ljud av syrsor inleder men försvinner snabbt (ljudeffekt, bakgrund). Flera toner 

i bakgrunden som är ihållande hörs från start och ökar successivt i styrka under hela scenen 

(ljudeffekt, icke-dominant). Ett ljust svagt pling hörs i bakgrunden genom scenen (ljudeffekt, 

bakgrund). En röst tillkommer – någon sjunger svagt på avstånd med mycket reverb, 

harmonisk i relation till tonerna (röst, bakgrund, icke-dominant). Ljudeffekt med toner i följd 

hörs (ljudeffekt, bakgrund). Syrsor tillkommer, försvinner och kommer tillbaka (atmosfärljud, 

förgrund, dominant). Dialog kvinnoröster; ”i pushed him”, svar: ”no”, svar: ”nobody pushed 

him” (eller ”no one”) svar: ”nobody”. Rösterna är metalliska, hörda från avstånd, odefinierade 

(tal, bakgrund, icke-dominant). Sång blir tydligare och starkare. Ett hostande eller gråt 

tydliggörs, ett barn (röst, förgrund). Sång tydlig nu (röst, förgrund). Syrsorna starkare 

(atmosfärljud, bakgrund). Reverb-bubblan försvinner. Allt är panorerat i mitten. 

 

Innehållsanalys 

Klipp 1: Bonnies övre rygg, nacke och huvud syns i bildutsnittet (se skärmavbild 7). Hon 

andas hetsigt, det syns på hur ryggen rör sig (onscreen). Sus och svaga ljud av syrsor som 

spelar inleder men försvinner snabbt (offscreen, diegetiskt). Flera toner i bakgrunden som är 

ihållande från start och successivt ökar i styrka under hela scenen, harmoniskt i förhållande 

till sången (ljudeffekt, diegetisk). Ett ljust svagt pling, troligtvis ett vindspel, hörs i 

bakgrunden genom scenen, (offscreen, diegetisk). Någon sjunger svagt på avstånd, mycket 

reverb (akusmatiskt, diegetiskt).  
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            Skärmavbild 7: Bonnie. 

 

Klipp 2: filmat från vänster sida. Bonnie tittar på något, lite nedanför. Andas hetsigt med 

öppen mun. Jane kommer fram bredvid henne och ser något, håller för munnen med sina 

händer. Madeline kommer fram bredvid henne. Några korta toner hörs i följd av en synt, en 

diegetisk ljudeffekt. Syrsor tillkommer, försvinner ibland och kommer tillbaka (diegetiskt 

atmosfärljud). 

Klipp 3: Perry ligger i en stentrappa, orörlig, bara hans hand gungar då den hänger över ett 

trappsteg. Han har blod runt munnen, och fyra röda trafikkoner runt sig, en av dem ramlar ned 

för stentrappan nedanför honom i slow motion. Syrsor hörs i förgrunden (diegetiskt). 

Klipp 4: bild på fem kvinnor, underifrån. Alla är uppklädda, utklädda. Renata och Celeste har 

tillkommit bredvid Bonnie, på högra sidan framifrån sett. Bonnie lägger händerna på halsen. 

Madeline håller ena handen för magen. Alla fyra tittar med öppna munnar, andas. Bakom 

Madeline står Jane gömd. Samma ljud. 

Snabb svart ruta. En serie snabba, korta klippbilder följer.  

Klipp 5: Celeste vänder sig mot de andra, med öppen mun, filmat bakifrån. Syrsor borta. Sus 

och sång hörs (diegetiskt atmosfärljud, akusmatisk sång). 

Snabb svart ruta.  

Klipp 6: hon går fram till Bonnie, filmat från vänster snett bakifrån. Samma ljud. 

Klipp 7: hon tar tag i Bonnie med händerna om halsen och säger ”I pushed…”, filmat så de 

syns i profil (onscreen, diegetiskt). Rakt fram syns Madeline som också säger något, men det 

hörs inte (se skärmavbild 8).  



  25 

 

    Skärmavbild 8: Celeste säger ”I pushed him” till Bonnie. Madeline syns framifrån, Renata i                    

högerkant. 

Snabb svart ruta.  

Klipp 8: Celeste filmad när hon pratar, Bonnies nacke i förgrund. ”Him” säger Celeste 

(onscreen, diegetiskt). Läpparna rör sig lite i osynk. Samma bakgrundsljud. 

Klipp 9: Bonnie, närbild från sidan. Hon håller ena handen för munnen. Någon säger ”no” i 

bakgrunden (offscreen, diegetiskt). Syrsor tillbaka. Samma bakgrundsljud. 

Snabb svart ruta.  

Klipp 10: Madeline filmad framifrån, de andra syns runt henne. Hon säger ”nobody pushed 

him” till Bonnie. Rösten något i osynk med läpprörelserna, släpar efter, ändock synkljud. 

Samma bakgrundsljud. 

Klipp 11: Bonnie stirrar på Madeline, chockad. De andra syns runt omkring. Syrsor borta. I 

övrigt samma bakgrundsljud. 

Klipp 12: Jane tittar nedåt, chockad. Syrsor tillbaka. Samma ljud. 

Klipp 13: Celeste nickar på huvudet, tittar på Renata och de andra. Samma ljud. 

Klipp 14: Renata i närbild. Hon säger något, tittar på de andra. Samma ljud. 

Klipp 15: Madeline i närbild. Hon och de andra tittar och lyssnar på Renata som säger 

”nobody”, onscreen först och sedan offscreen, diegetiskt. Samma ljud. 

Klipp 16: Bonnie filmad rakt framifrån, stirrar nedåt, håller sig om halsen. Renata på höger 

sida om henne, nickar på huvudet och säger något till Celeste. Samma ljud. 

Klipp 17: Perry rullar upp för stentrappan, tillbakaspolning snabbt tills han uppe vid avsatsen 

stoppas av Bonnies händer (se skärmavbild 9). Samma ljud. 
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            Skärmavbild 9: Perry rullar baklänges upp för trappan. 

 

Klipp 18: Bonnie sitter i någon slags gunga, ej på samma plats. Filmad framifrån. Ett 

hostande eller gråt hörs och tydliggörs (diegetiskt, offscreen). Sången tydlig nu (diegetisk, 

offscreen). Syrsorna starkare (atmosfärljud, diegetiskt, offscreen). Reverb-bubblan försvinner. 

 

Narrativ analys 

Genom hela scenen hörs en kvinna som sjunger. Rösten är avlägsen. I kombination med det 

övriga bakgrundsljudet bestående av syrsor, ett vindspel som rör sig och vaggar i vinden och 

en ton som ökar i styrka under scenen, skapas oro. Källorna till ljuden syns inte i bild. Tonen 

är ihållande, och förändras inte. Den låter som en svärm av arga insekter, getingar eller flugor. 

Stämningen känns hotfull, farlig nästan, oroväckande och spänd. Återigen är ljuddesignen 

avskalad; den här scenen känns ännu tystare än föregående scen. Några skäl till det kan vara 

sången som hägrar över scenen och står ut, som en närvaro av något större som vi inte kan se, 

och syrsorna och vindspelet, som ofta används inom film för att illustrera ensamhet, och är 

exempel på så kallat tyst ljud (Chion, 2019:56–57, 72–73). Dialogen bidrar även till 

upplevelsen av tystnad, eftersom det låter som att de viskar till varandra, väser nästan, vilket 

vi inte hade kunnat uppfatta om det inte var tillräckligt tyst runt omkring dem (ibid.) (se 

’Resultat: sammanfattande analys’ för vidare analys av dialogljudet). Detta orealistiska ljud, i 

kombination med bilden, avslöjar även att det här inte är nutid, utan något som hänt i det 

förflutna. Det är troligen en traumatisk händelse för den som återupplever den, eftersom orden 

är förvrängda på det sättet. Och när vi till slut landar i en närbild på Bonnie i en gunga, 

förändras hela ljudbilden och blir klarare, tydligare, som om vi väckts ur en dimma. Vi inser 

att vi varit instängda i någon slags bubbla. Vi är tillbaka i verkligheten igen, tydligt i både ljud 
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och bild. Sången, vindspelen och syrsorna hörs fortfarande, men de är tydligare nu. Det enda 

som gör att vi inte riktigt landar i tryggheten är tonen, svärmen av insekter, som ligger kvar 

och skapar oro. Vi förstår att även detta rör sig om Bonnies subjektiva ljud, när hon tänker 

tillbaka på händelsen (Dykhoff, 2002:52). 

 

 

          Skärmavbild 10: Bonnie i gungan. 

Säsong 2, avsnitt 4; ”She Knows” 

Starttid på scen: 01:42 (ljud hörs). Sluttid: 02:06 (ljud borta). Handling: Madeline drömmer 

om när Perry mördades. 

 

Ljudhändelsebeskrivning 

En mörk, vibrerande ton ökar i styrka och inleder (ambience, förgrund, dominant). Den 

förändras i styrka och placering genom hela scenen, men ligger i bakgrunden mest. Låter som 

att tonen är kombinerad med något annat, något slags swish-ljud. Tunga andetag hörs, 

metalliska (röst, bakgrund, icke-dominanta). Ett ljust ljud som först nästan skär som rundgång 

smälter ihop med dialogen. Dialog, metalliska röster, lite hackiga (röst, bakgrund). Mycket 

reverb, nästan bara konsonanter som står ut. Svårt att urskilja vad de säger. När dialogen 

kommer försvinner den mörka tonen snabbt. Dialog, kvinnoröster; ”I pushed him”, otydliga 

ljud, tror någon säger ”I pushed him” igen men rösten dränks av den mörka tonen som 

kommer tillbaka, panorerad till höger och rör sig. Svar: ”you didn’t push him”, ”nobody”, 

enbart lösryckta ord hörs. Upprörda otydliga röster, ett skrik. Låter som en fiskmås precis 

efter ordet ”nobody” (bakgrund, icke-dominant). Strax efter ökar tonen i bakgrunden i styrka 

igen. Den varierar i styrka och flyttar på sig, rör sig åt sidorna och upp och ner, otydligt exakt 

var den är men ändå tydligt att den rör sig. Tonen ökar som mest i styrka och bygger upp till 
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att ett skrik hörs, med mycket reverb (röst, förgrund). Tonen avtar sedan. Fiskmåsar i 

bakgrunden hörs tydligare och hamnar i förgrunden när de andra ljuden försvinner 

(atmosfärljud, förgrund, dominant). 

 

Innehållsanalys 

Svart: En mörk, elektronisk ton inleder, vibrerar och ökar i styrka (ambience, diegetiskt). 

Tunga andetag hörs, placerade långt borta, processerade (ljudeffekt, diegetiskt). Tonen hörs 

och förändras i styrka och placering genom hela scenen (ambience, diegetisk). Låter som att 

tonen är kombinerad med något slags swish-ljud. 

Klipp 1: Madeline i halvkroppsbild, filmad framifrån först, springer fram och stannar, nu 

filmad från vänster. Ser ut att dra efter andan, ett andetag hörs men är inte synkat till 

munrörelsen, kan därför kategoriseras som offscreen. Samma ton. 

Klipp 2: Perry ligger i en stentrappa, orörlig. Filmad uppifrån. Samma ton. 

Klipp 3: Madeline, Jane och Bonnie syns i bild. Madeline tittar framåt, rör på munnen och 

säger något, men det går inte att urskilja orden (diegetiskt). Jane håller för ögonen, först 

bortvänd med ryggen mot kameran för att sen titta framåt. Bonnie stirrar med öppen mun.  

En serie snabba klippa följer. Snabb svart ruta.  

Klipp 4: Madeline och Jane i närbild (se skärmavbild 11). Båda med öppen mun. Madeline 

tittar först framåt, sen åt sidan. Jane stirrar framåt. Obestämda ljud i bakgrunden. Ett ljust ljud 

i rösten som skär lite och smälter ihop med dialogen (diegetiskt). 

 

 

          Skärmavbild 11: Madeline och Jane.              Skärmavbild 12: Bonnie och Celeste. 

 

Snabb svart ruta.  

Klipp 5: Bonnie och Celeste filmade från sidan (se skärmavbild 12). Celeste håller händerna 

om Bonnies ansikte, som håller händerna om hennes handleder. Celeste säger ”I pushed him” 

och nickar, ett diegetiskt ljud (onscreen). Det obestämda bakgrundsljudet fortsätter.  
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Snabb svart ruta.  

Klipp 6: Celeste går fram till Madeline och tar tag i hennes ansikte med händerna samtidigt 

som hon säger någonting. Otydlig dialog, upprörda röster, ett skrik i bakgrunden (både 

onscreen och offscreen). 

Klipp 7: Madeline, närbild. Hon säger någonting, troligtvis som svar till Celeste. Skriket 

avtar (offscreen). Samma ambience. 

Klipp 8: Celeste säger något till Madeline. Ser ut att gråta. Hon gestikulerar med vänstra 

handen. Vänder sig sen till någon av de andra. Någon säger ”I pushed him” i bakgrunden 

(offscreen). Ambience-ljudet växer och förändras. 

Snabb svart ruta.  

Klipp 9: Madeline, närbild. Hon säger något, troligtvis ”you didn’t push him” till Celeste 

(diegetiskt onscreen). Ljudet är något i osynk med munrörelserna, som om ljudet är 

långsammare. 

Klipp 10: alla fyra kvinnor plus Renata syns i bild. Halvkropp. De står i en cirkel. Madeline 

vänder sig till Bonnie och säger någonting, troligtvis ”nobody” (diegetiskt onscreen), och 

lägger handen på hennes axel.  

Snabb svart ruta. En fiskmås hörs i bakgrunden precis efter ordet ”nobody” (offscreen, 

diegetiskt). 

Klipp 11: närbild Madeline, hon tittar med öppen mun. Fiskmåsarna hörs och ambience-

ljudet hörs. Ljudet flyttar på sig och byter placering, rör sig åt sidorna och upp och ner, 

otydligt exakt var ljudet är men ändå tydligt att det rör sig. 

Klipp 12: alla kvinnor syns, Madeline och Jane med ryggen mot kameran. Celeste vänder sig 

ut mot höger, Renata vänder sig ut mot vänster. Tonen ökar som mest i styrka och bygger upp 

till… 

Snabb svart ruta. … ett skrik som hörs, med mycket reverb, som från avstånd (offscreen, 

diegetiskt). 

Klipp 13: närbild på Madeline som ligger på en kudde, hon rör på huvudet och slår upp 

ögonen som om hon just vaknat (se skärmavbild 13). Ligger troligtvis i sin säng. Ögonen rör 

sig i sidled några gånger. Skriket ekar ut. Ambience-ljudet avtar. Fiskmåsar i bakgrunden hörs 

tydligare och hamnar i förgrunden när de andra ljuden försvinner, ett diegetiskt atmosfärljud. 

 

Narrativ analys 

Det första som hörs i scenen låter som ett andetag, men ett andetag där man lagt på någon 

slags delay för att göra det hackigt och metalliskt, som en robot, likt rösterna i tidigare scen. 
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Ett mörkt ambience-ljud är i ständig rörelse i ljudbilden, och skapar en känsla av fara. Ljudet 

placerar oss ingenstans, och avslöjar inte vad som händer i bilden. Det låter lite som en 

rymdfarkost skulle kunna låta, ett ufo som svävar. Ett elektroniskt ljud. Eftersom ljudet 

förändras i styrka och förflyttar sig, upplevs det svävande, och rör sig som i vågor. 

Ljuddesignen påminner om den i en science fiction- eller skräckfilm, då ljudet inte alls har 

någon koppling till verkligheten utan enbart spelar på publikens känslor (Dykhoff, 2002:64). 

Ljudet är främmande, det hörs att det inte kan komma ifrån en människa och det skapar en 

orolig känsla. På sätt och vis beskriver det en känslomässig miljö, men inte en verklig miljö 

(Dykhoff, 2002:36–37). Samtidigt hörs även andra tydligt elektroniska ljud, som några väldigt 

högfrekventa toner som liksom vandrar nedåt och smälter in i dialogen. Dialogen är något i 

osynk med läpprörelserna. Som att bild och ljud inte riktigt går ihop, men att det är avsikten – 

det skapar en känsla av att något inte riktigt stämmer här, det är inte verkligt (se ’Resultat: 

sammanfattande analys’ för vidare analys av dialogljudet). I slutet av scenen hörs ett skrik 

som drar till sig vår uppmärksamhet, och det är även det skriket som rycker Madeline ur sin 

sömn (Dykhoff, 2002:38–39). I sista klippet vaknar hon, och det blir tydligt att det var en 

dröm, men en sann dröm. Vi dras då tillbaka till verkligheten även i ljudet, för fiskmåsarna 

som hörts som på avstånd med mycket eko tidigare under scenen, är nu tydliga, samtidigt som 

det mörka ambience-ljudet snabbt försvinner. Återigen handlar det om subjektivt ljud och 

Madelines dröm om händelsen. 

 

 

          Skärmavbild 13: Madeline i sin säng. 

Säsong 2, avsnitt 5; ”Kill Me” 

Starttid på scen: 01:43 (ljud hörs). Sluttid: 02:00 (ljud borta). Handling: Jane drömmer om när 

Perry mördades.  



  31 

Ljudhändelsebeskrivning 

Ett susande ljud stiger i styrka (ambience, bakgrund). Otydliga röster hörs från avstånd, låter 

som de ropar ”no” upprepade gånger. Rösterna är metalliska, med mycket reverb (tal, 

förgrund). Susandet förändras snabbt till något annat, en mörk ton som vibrerar och är i 

rörelse (som den i avsnitt 4). Tonen finns under hela scenen (ambience, bakgrund). Sedan en 

kvinnoröst; ”I pushed him”. Otydlig röst, snabbt ”… to me, listen to me, I pushed him” 

(troligtvis ”listen” första gången med) (tal, förgrund, dominant). Alla röster har mycket reverb 

och delay och hörs som om de vore på avstånd. Den mörka tonen duckar och blir snabbt 

svagare, för att sen öka i styrka igen. Tonen ligger kvar i bakgrunden samtidigt som röster 

hörs där det inte går att urskilja vad de säger men de säger något, en röst säger ”nobody” (tal, 

bakgrund). Sedan hörs ett skrik, följt av ”somebody… help”, kanske ”somebody get some 

help” eller ”call an ambulance” (tal, förgrund). Skriket ekar ut. Hörs sen ett prassel, därefter 

ett ljud som om någon drar efter andan och sen ett tyst stön, en kvinnoröst säger svagt ”God” 

(tal, förgrund) och på avstånd hörs en fiskmås (atmosfärljud, bakgrund). Den mörka tonen 

ligger fortfarande kvar och vibrerar i bakgrunden. 

 

Innehållsanalys 

Svart ruta: Ett susande ljud stiger i styrka (diegetisk ambience). Otydliga röster hörs från 

avstånd, går inte att urskilja vad de säger, låter nästan som ”no” (offscreen, diegetiskt). 

Klipp 1: något flimrar förbi skärmen, från höger till vänster. Bakom syns Jane, sittandes på 

huk. Hon har öppen mun och reser sig sakta och vänder sig om och tittar över axeln, till 

vänster. ”No” hörs en andra gång (offscreen, diegetiskt). Susandet förändras till något annat, 

en mörk ton som vibrerar och är i rörelse, ett diegetiskt ambience-ljud. 

Snabb svart ruta. Ton ligger kvar. Den fortsätter genom hela scenen. 

Klipp 2: Perry ligger orörlig i stentrappan nedanför. Ton ligger kvar. 

Klipp 3: närbild på Jane som tar upp handen och täcker för sin öppna mun. Madeline syns 

delvis framför henne. Ett andetag hörs (diegetiskt). Tonen kvar. 

Snabb svart ruta. Dialog; ordet ”I” hörs (diegetiskt). 

Klipp 4: Jane och Madeline syns från sidan. Celeste kommer inspringande mot dem, från 

sidan något bakifrån. Bonnie står bredvid Jane, strax bakom. Föregående dialog fortsätter med 

”pushed him”. Celeste som säger det har ryggen till, (akusmatisk onscreen). Ton kvar. 

Snabb svart ruta. Ton kvar. 
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Klipp 5: Celeste tar tag i Janes ansikte, hon säger ”… to me, listen to me” till henne, onscreen 

och diegetiskt (troligen är första ordet även ”listen”). Ser ut att ha gråtit. Jane med ryggen mot 

kameran.  

Snabb svart ruta. Ton. 

Klipp 6: Celestes rygg mot kameran, hon håller fortfarande i Janes ansikte. Jane tittar med 

öppen mun. Till vänster om Jane står Madeline, till höger står Bonnie och Renata (se 

skärmavbild 14). Celeste säger ”I pushed him” igen, onscreen och diegetiskt. Andra otydliga 

röster hörs också i bakgrunden (diegetiskt). 

 

 

          Skärmavbild 14: Celeste håller i och pratar med Jane. 

 

Klipp 7: närbild på Jane, hon har öppen mun, tittar nedåt, bort ifrån deras cirkel. Hon dras sen 

in i den igen. Madeline syns också i bild. Tonen ökar i styrka. 

Snabb svart ruta. Ton. 

Klipp 8: närbild, Renata säger någonting. De andra skymtar omkring henne. Går inte att 

urskilja vad hon säger, det hörs bara vissa konsonanter som sticker ut (onscreen, diegetiskt). 

Kanske pratar även någon annan. Ton. 

Klipp 9: Jane, närbild. Hon tittar på Renata och Bonnie som diskuterar. Madeline syns 

bredvid Jane. Röster hörs fortfarande, går att urskilja att Renata säger ”nobody” (diegetisk 

onscreen), men inte mer (se klipp 8).  

Snabb svart ruta. Skrik börjar höras (offscreen). Ton. 

Klipp 10: Celeste går ner på huk i stentrappan bredvid Perry (se skärmavbild 15). Hon ser ut 

att skrika ”somebody… help”, kanske ”somebody get some help” eller ”call an…” (onscreen, 

diegetiskt) till de andra, tittandes mot dem. Hon gestikulerar med vänstra handen. 
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           Skärmavbild 15: Celeste på huk bredvid sin döde man. 

 

Klipp 11: Jane sitter på huk med händerna ihopslagna framför ansiktet. Hon gråter. Celestes 

skrik fortsätter; ”ambulance” (offscreen, diegetiskt). Ton kvar. 

Klipp 12: Jane ligger i sängen, nu på annan plats och lyfter upp huvudet från kudden, som 

prasslar när hon rör sig (diegetiskt onscreen). Hon tittar uppåt. Lägger ner huvudet igen och 

rullar över på rygg. Skriket ekar ut (offscreen, diegetiskt). Ton kvar. Därefter hörs ett ljud när 

Jane drar efter andan och sen ett tyst stön (diegetiskt onscreen), på avstånd hörs en fiskmås 

(diegetisk offscreen, atmosfärljud), och Jane säger svagt ”God” (diegetiskt onscreen). 

 

Narrativ analys 

Det första som hörs i ljudet är någon som skriker ”no” sorgset, samtidigt som ett mörkt, 

vibrerande ambience-ljud stiger i bakgrunden. Det är en variation på det ambience-ljud som 

hörts i tidigare scener, detta är mer konstant, och förändras inte lika mycket under scenen. 

Enbart en gång går det ner i styrka, för att sedan komma tillbaka igen, likt en svallvåg. Det 

skulle kunna liknas vid ljudet av en helikopter som flyger på avstånd. Det är elektroniskt, 

surrar, men låter samtidigt som att det är kombinerat med en vind. Likt tidigare ambience-ljud 

är även detta spänningsbyggande och skapar känslan av osäkerhet och rädsla. Det placerar oss 

på en obehaglig plats känslomässigt, men utan bilden finns det ingen ledtråd i ljudet som 

avslöjar var karaktärerna fysiskt befinner sig.  

 

Dialogen är mer synkad till läpprörelserna här, vilket gör att det känns mer intimt och kanske 

även mera verkligt (se ’Resultat: sammanfattande analys’ för vidare analys av dialogljudet). 

Det som återigen får oss att förstå att även detta är en dröm, utöver det surrealistiska 
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ambience-ljudet och den otydliga dialogen, är det sista skriket som hörs som också väcker 

Jane ur sömnen. Ljud av fiskmåsar blir tydligare och klarare, och det mörka ambience-ljudet 

går tillbaka något och vi kommer ur bubblan. På samma sätt som tidigare har man använt sig 

av subjektivt ljud, men nu ur Janes perspektiv i en drömsekvens (Dykhoff, 2002:55–56). 

 

 

              Skärmavbild 16: Jane i sängen efter drömmen, mumlandes ”God”. 

Säsong 2, avsnitt 6; ”The Bad Mother” 

Starttid på scen: 01:43 (ljud hörs). Sluttid: 02:05 (ljud borta). Handling: Renata tänker tillbaka 

på när Perry dog. 

 

Ljudhändelsebeskrivning 

En mörk ton stiger snabbt i styrka, den är inte ihållande utan vibrerar snabbt (ambience, 

bakgrund, dominant först - blir icke-dominant). Panorerat till vänster hörs ett ljust ljud, en 

fiskmås som skriker (ljudeffekt, bakgrund, icke-dominant). En kvinnoröst skriker ”no” (tal, 

förgrund). Snabba andetag hörs (röst, bakgrund). En kvinnoröst säger ”I pushed him” (tal, 

förgrund). Flera otydliga upprörda röster hörs, en säger ”listen to me”. Otydliga röster igen 

(tal, bakgrund), sen ”you did not push him, and you did not push him” (tal, förgrund). Gråt 

hörs (röst, förgrund). Ambience-ljudet förändras och brusar. En kvinnoröst säger ”nobody… 

nobody”, svårt att urskilja (tal, förgrund). Ett andetag, någon kvider, ett ljust ljud (röst, 

bakgrund). Sedan skriker en kvinnoröst ”somebody get some help!” eller ”call an 

ambulance!” (tal, förgrund, dominant). Rösterna har mycket reverb, ekar, och låter metalliska. 

Ambience-ljudet fortsätter att röra sig och förändras, det är nästan ständigt i rörelse, fram och 

tillbaka. En utandning hörs (röst, bakgrund). Ambience-ljudet är det sista som hörs, då det 

fortfarande transformeras.  
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Innehållsanalys 

Svart ruta. En mörk ton stiger snabbt i styrka, den vibrerar, en diegetisk ambience. Ljudet 

ligger kvar genom hela scenen. Panorerat till vänster hörs ett visslande ljud, (diegetisk 

offscreen). 

Klipp 1: någon, som syns suddigt, rör sig förbi närmast kameran. Renata syns sedan bakom. 

Hon tittar på något med öppen mun. Allt i slow motion. Någon utanför bild skriker ”no” 

(offscreen, diegetiskt). 

Klipp 2: Renata springer framåt, mot och förbi kameran, fortfarande med öppen mun, i slow 

motion. Snabba andetag hörs, både onscreen och offscreen, diegetiska. 

Klipp 3: slow motion. Renata fortsätter springa framåt, mot en avsats. Där framme sitter 

Celeste ner på marken till vänster om Renata. Till höger om henne står Bonnie, Madeline och 

strax bakom, till höger, Jane. Filmat bakifrån (se skärmavbild 17). Snabba andetag hörs.  

 

 

Skärmavbild 17: Fr. v: Celeste sittandes, Renata, Bonnie, Madeline och Jane vid avsatsen. 

Snabb svart ruta. Mörk ton. 

Klipp 4: närbild på Renata och Celeste. De stirrar framför sig med öppen mun, något nedåt. 

Mörk ton. 

Klipp 5: slow motion. Perry ligger i stentrappan vid fyra röda trafikkoner. En ramlar vidare 

ned för trappan. En kvinnoröst säger ”I pushed him” (offscreen, diegetiskt). 

Snabb svart ruta.  

Klipp 6: närbild Renata. Hon tittar till höger om sig, på någon. Hon har öppen mun.  

Klipp 7: Celeste håller i Bonnies ansikte med händerna och säger något till henne. Madeline 

syns i bakgrunden, mitt emellan dem. Hon rör också på munnen som om hon säger något. 

Flera otydliga, upprörda röster hörs (diegetisk onscreen och offscreen).  
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Klipp 8: alla fem syns i bild. Celeste vänder sig mot Renata, griper tag i henne och säger 

kanske ”listen to me”, men svårt att urskilja exakt (onscreen, diegetiskt). De andra tittar på (se 

skärmavbild 18). Flera otydliga, upprörda röster hörs (diegetisk offscreen).  

 

 

             Skärmavbild 18: Som Renata minns det; Celeste griper tag i henne. 

Snabb svart ruta. Mörk ton. 

Klipp 9: närbild Madeline som griper tag i Celeste och säger något till henne. Celeste pratar 

också. De andra syns också delvis, Bonnie säger även något. Otydliga, upprörda röster hörs. 

Klipp 10: närbild Renata, från hennes högra sida. Celeste syns bredvid. Madelines röst hörs 

när hon säger ”you did not push him…” (diegetisk offscreen). 

Klipp 11: och ”and you did not push him” (diegetisk onscreen). Hon vänder sig först till 

Bonnie, sedan tar Celeste tag i henne, lägger handen på hennes kind. Celeste rör också på 

munnen. Andra upprörda kvidanden hörs, gråt (diegetisk offscreen). 

Snabb svart ruta. Mörk ton. 

Klipp 12: närbild Renata. Hon säger ”nobody… nobody” till de andra (diegetisk onscreen). 

Hon säger något mer mellan de två orden, men det är svårt att urskilja. Några av de andra syns 

lite grann.  

Klipp 13: närbild Madeline. Hon pratar men inget ljud hörs, tittar på Bonnie och sedan Jane. 

Ett andetag och någon kvider (diegetisk offscreen). 

Snabb svart ruta.  

Klipp 14: Renata, Bonnie och Madeline filmade bakifrån (se skärmavbild 19). Renata vänder 

sig om och skriker ”somebody get some help!” eller ”call an ambulance!” (diegetisk 

onscreen). Madeline har handen på Bonnies rygg. Jane sitter på huk bredvid Madeline, vars 

andra hand ligger på hennes axel. Någon kvider, ett ljust ljud (diegetisk offscreen). 
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               Skärmavbild 19: Renatas skrik som tar oss ur tillbakablicken. Bonnie och Madeline bredvid. 

 

Klipp 15: Renata i närbild, på annan plats (se skärmavbild 20). Hon tittar till vänster, förbi 

kameran. Skriket ekar ut precis när scenen börjar. Enbart den mörka tonen hörs. 

 

Narrativ analys 

Likt föregående scener finns ett mörkt ambience-ljud. Som en drönare som brummar och 

surrar ovanför huvudet. Det svävar och rör på sig, går tillbaka i styrka för att sen välla fram, 

som en våg. Ljudet skapar en känsla av overklighet, det ackompanjerar dialogen och ökar i 

styrka när dialogen blir som mest intensiv och innehållsrik. Istället för att gå tillbaka i styrka 

för att lämna plats ger det mer tyngd till orden. Det första som sägs är ”I pushed him”, vilket 

är något som redan i sig själv är dramatiskt och tungt. Ljuden i sig krockar inte, det mörka 

ambience-ljudet fyller upp de låga frekvenserna, och dialogen sticker ut högre upp (se 

’Resultat: sammanfattande analys’ för vidare analys av dialogljudet). Återigen avslöjar inte 

ambience-ljudet någonting om miljön vi befinner oss i rent fysiskt, men istället hjälper ljudet 

till att placera oss känslomässigt (Dykhoff, 2002:36–37). Det är inget harmoniskt ljud. 

Troligtvis är det en indikation på att det här inte är någonting som händer just precis nu. Det 

pekar på att det är någon form av tillbakablick, eller en dröm. I början av scenen finns också 

ett ljust ljud, som låter som en fågel som visslar, samtidigt som det liknar en siren eller ett 

billarm, då ljudet är starkt och tydligt. Det finns där, men det är inget som drar till sig 

uppmärksamhet. Det bidrar till att skapa spänning och oro, och känslan av att det är något 

farligt som händer här. Det försvinner dock ganska tidigt i scenen. 
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Vi förstår att detta är en tillbakablick när vi får se Renata på en annan plats, där hon står eller 

sitter och tittar ut över en utsikt. Hon har ett oroat uttryck i ansiktet. Det som drar oss ur 

tillbakablicken och placerar oss här är hennes sista skrik, som hon tänker tillbaka på. Detta är 

alltså Renatas subjektiva ljud, såsom hon minns händelsen (Dykhoff, 2002:52). 

 

 

               Skärmavbild 20: Renata tittar ut över en utsikt, tillbaka i verkligheten. Skriket klingar ut. 

Säsong 2, avsnitt 7; ”I Want to Know” 

Starttid på scen: 01:43 (ljud hörs). Sluttid: 02:07 (ljud borta). Handling: Celeste tänker 

tillbaka på när Perry dog. 

 

Ljudhändelsebeskrivning 

En kvinnoröst hörs, ett ljust kvidande ljud (röst, förgrund, icke-dominant). Sedan ett skrik, 

kan även vara två skrik tätt inpå varandra (röst, förgrund, dominant). I bakgrunden stiger en 

mörk ton, som i de andra scenerna (ambience, bakgrund). Den är dock generellt svagare i den 

här scenen. Det hörs även ett svagt, högfrekvent sus under hela scenen (ljudeffekt, bakgrund). 

Ett till kvidande ljud (röst, bakgrund). Sedan en kvinnoröst som säger ”I pushed him” (tal, 

förgrund, dominant). Otydliga svar från flera röster, de diskuterar (röst, bakgrund, icke-

dominant). Sedan säger en annan kvinnoröst ”you didn’t push him, and you didn’t push him” 

(tal, förgrund, dominant). Upprörda röster hörs fortfarande i bakgrunden. En röst svarar svagt 

”nobody”, sedan hörs ett till ”nobody” (tal, bakgrund, dominant). Någon gråter. Ett ljud börjar 

framträda i bakgrunden, vatten som smattrar (ljudeffekt, bakgrund till förgrund, dominant). 

Under tiden tonar bakgrundstonen sakta ut och försvinner. Sedan hörs ett skrik, troligtvis 

”help! Somebody call an ambulance!” och ”Help, get help!” (tal, bakgrund). I bakgrunden, 
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fast dominant, hörs vattnet tydligare och tydligare och blir starkare tills ljudet tar över 

(atmosfärljud, förgrund, dominant). 

 

Innehållsanalys 

Svart ruta. Tonen i bakgrunden börjar stiga, som i de andra scenerna, en diegetisk ambience. 

Den är dock generellt svagare i denna scen. Ett ljust kvidande hörs, sedan ett skrik (offscreen, 

diegetiska). 

Klipp 1: Celeste halvligger ner på marken, upprest på bara armarna. Hon tittar sig omkring. 

Skriket ekar ut. Här börjar även ett svagt sus höras, som hörs under hela scenen (diegetisk 

ambience).  

Snabb svart ruta. Tonen och suset hörs. 

Klipp 2: Celeste rätar upp sig och står, hon tittar på någonting framför sig, har öppen mun. 

Renata står strax bakom henne och håller i hennes högra arm. Tonen hörs. 

Klipp 3: slow motion. Perry ligger livlös i en stentrappa med fyra röda trafikkoner runt sig. 

En av dem studsar nedför trappan nedanför honom. Han är blodig vid munnen. Ton och sus. 

Klipp 4: närbild på Celeste. Hon tittar med öppen mun, vänder sig sedan åt höger. Renata står 

i bakgrunden.  

Klipp 5: fem kvinnor syns i bild. Från vänster Celeste, Renata, Bonnie, Jane och Madeline. 

Alla stirrar nedåt utom Celeste som tittar mot de andra. Ett kvidande ljud från någon, går inte 

att se vem det kommer ifrån (dock onscreen eftersom alla syns i bild, diegetiskt). 

Snabb svart ruta.  

Klipp 6: Celeste kliver fram, med ryggen mot kameran, till Bonnie och tar tag i hennes 

ansikte (se skärmavbild 21). Bonnie gråter. Bredvid syns Renata och Jane. Celeste säger ”I 

pushed him” (akusmatisk onscreen, diegetiskt). 

 

             Skärmavbild 21: Celeste skriker till Bonnie. 
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Klipp 7: närbild Celeste, hon ropar något i stil med ”it was my fault, it was my fault” till 

Bonnie som nu har ryggen mot kameran (diegetisk onscreen). Janes rygg syns också. 

Madeline dyker in i bilden precis innan nästa klipp. Otydliga svar från flera av dem, de 

diskuterar, pratar i mun på varandra (diegetisk onscreen). 

Klipp 8: Madeline i fokus när hon skriker något till Celeste. De andra syns i bakgrunden. 

Otydliga röster där orden inte går att urskilja (diegetisk onscreen). 

Klipp 9: Celeste i fokus när hon skriker något som inte går att urskilja tillbaka till henne och 

gestikulerar med händerna (diegetisk onscreen). Bonnies och Janes ryggar syns även.  

Klipp 10: närbild Madeline som tittar på Celeste och svarar ”you didn’t push him” (diegetisk 

onscreen). Se skärmavbild 22. 

Klipp 11: Madeline fortsätter säga ”and you didn’t” och vänder sig om mot de andra 

(diegetisk onscreen). Celeste tittar upp på dem. Se skärmavbild 23. 

 

 

           Skärmavbild 22: Madeline vänd till Celeste.          Skärmavbild 23: Renata pratar till gruppen. 

Snabb svart ruta.  

Klipp 12: Renata säger ”nobody…” och kanske någonting mer, ohörbart (diegetisk onscreen). 

Någon annan svarar också ”nobody” (diegetisk onscreen, eftersom alla syns i bild). Alla står i 

en ring. Bonnie håller handen på sin hals. Renata tittar först på Jane, men vänder sig sen till 

Celeste på hennes vänstra sida under tiden som hon pratar.  

Klipp 13: Renata fortfarande i fokus, dock ser vi hennes bakhuvud och Celeste ses framifrån, 

något suddig i bakgrunden. Hon nickar på huvudet och vänder sedan blicken nedåt.  

Klipp 14: Bonnie syns framifrån i fokus, till höger om henne vänder sig Renata om bort från 

gruppen och skriker troligtvis ”help! Call an ambulance” (diegetisk onscreen). Celeste står 

först vänd bort från kameran, men vänder sig sakta runt mot den och tittar sig över axeln med 

öppen mun. Någon gråter (diegetisk offscreen). Det susande ljudet börjar framträda i 

bakgrunden, hörs nu att det är ljudet av en dusch (diegetiskt, ambience). Under tiden tonas 

bakgrundstonen sakta ut och försvinner (detta sker över flera klipp.) 
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Snabb svart ruta.  

Klipp 15: Celeste, med ryggen mot kameran, vandrar ner för trappan mot Perry. Skriket ekar 

ut, överlappas av ett nytt skrik. 

Snabb svart ruta.  

Klipp 16: Celeste går ner på huk bredvid honom och vänder sig upp mot de andra och skriker 

först något mer otydligt, sedan ”help” (diegetisk onscreen). Hon har sin hand på hans hand. 

Hon gestikulerar. I bakgrunden hörs duschen tydligare. 

Klipp 17: Celeste, närbild. Hon står i duschen och stirrar framför sig med vattnet rinnande 

över sig. Hennes skrik från förra scenen avslutas med ”get help” och ekar ut (diegetisk 

offscreen). I bakgrunden har duschen blivit tydligare och starkare och tagit över. 

 

Narrativ analys 

Det första som hörs i scenen är ett upprört skrik, och vi ser Celeste kravla sig upp ifrån 

marken. Skriket är vasst, och har ett kort reverb. Ambience-ljudet finns här också, som i de 

andra scenerna, men det är svagare och placerat längre bak. Samtidigt finns ett ljusare sus i 

bakgrunden, som i slutet av scenen visar sig vara ljudet från duschen där Celeste står. 

Duschljudet stiger successivt under scenen, som att vi tas mer och mer ur Celestes minne och 

tillbaka till verkligheten. Det blir tydligare för att sedan bli helt klart när det mörka ambience-

ljudet är försvunnet. Materialet behövde observeras ett flertal gånger innan det framgick att 

det faktiskt var duschen som hördes i bakgrunden, det är väldigt diskret gjort, samtidigt som 

det undermedvetet hjälper tittaren att förstå att det vi hör kommer någon annanstans ifrån; att 

vi faktiskt inte befinner oss i nutid just nu. Ljudet av duschen placerar oss på en annan plats, 

även om vi inte är helt medvetna om det. 

 

 

              Skärmavbild 24: Celeste i duschen, tänkandes tillbaka, i sista klippet av scenen. 
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Dialogen i scenen är, likt de andra, otydlig, dämpad, och diskussionen mellan Celeste och 

Madeline hör vi inte alls – bara deras röster, men inga ord. Det som träder fram i dialogen är 

de mest avgörande orden, och att vi får höra dem tydligt talar om att de har betydelse för 

Celeste (Dykhoff, 2002:52). Detta är applicerbart på alla scener, där enbart vissa ord träder 

fram och andra är otydliga (se ’Resultat: sammanfattande analys’ för vidare analys av 

dialogen). Även här är det hennes skrik efter hjälp, som tar oss ur minnet och in i duschen där 

hon står i nutid. 

Resultat: sammanfattande analys 

Det finns flera gemensamma faktorer i ljuddesignen av scenerna. Nedan kommer dessa 

presenteras i en längre analys, vilka tillsammans besvarar forskningsfrågorna som upprättades 

i början av uppsatsen.  

1. Hur används ljud för att illustrera tystnad i scenerna? 

Tystnaden verkar bland annat uttryckas med hjälp av stora, abstrakta ljud. I vissa scener 

används också klassiska grepp såsom syrsor som spelar, fåglar som kvittrar eller ett vindspel 

som klingar i vinden. Gemensamt för alla scenerna är den avskalade ljuddesignen. Ljuden i 

sig tar ingen stor plats, utan ackompanjerar och betonar berättelsen där det behövs (Dykhoff, 

2002:26–29). Få ljud fyller tillsammans upp hela ljudbilden. Innan den här studien påbörjades 

uppfattades scenerna som att de var tysta, och de bakgrundsljud som faktiskt finns där, 

uppfattades bara undermedvetet. De drar inte till sig uppmärksamhet. Det var alltså först 

under analysfasen som det blev uppenbart hur mycket ljud som faktiskt finns, och att det inte 

alls är tyst, även om upplevelsen i slutänden blir att det är tyst. Detta stämmer överens med 

det Dykhoff, Chion, Sonnenschein, Schafer och Have hävdar, nämligen att tystnad faktiskt 

inte är tyst, utan att det är en ljudegenskap (se ’Tystnad’ under Teori & tidigare forskning). 

 

Något som även bidrar till upplevelsen av tystnad i scenerna, är hur dialogen är mixad. Den är 

förvrängd och väldigt processerad, där reverb och delay spelar en stor roll. Som Chion 

nämner, så hade vi inte kunnat uppfatta ekon och reverb om det inte var tillräckligt tyst 

eftersom starkare ljud hade maskerat dem, och i och med att vi gör det i dessa scener upplever 

vi att de är tysta (Chion, 2019:56–57). Dialogen är metallisk, hackig, nästan robotlik i vissa 

fall och i vissa burkig och dämpad. Rösterna är nästan elektroniska ibland. Men framför allt är 

dialogen distanserad, som hörd från avstånd. I vissa av scenerna låter det som att de nästan 
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väser eller viskar till varandra, vilket också bidrar till känslan av tystnad, för vi hade inte 

kunnat höra det om det inte var tyst. I flera av scenerna hör vi fiskmåsar och annat 

fågelkvitter, vi hör ett vindspel och syrsor, som alla är exempel på tyst ljud som används just 

för att illustrera tystnad (ibid.). Att använda sig av syrsor är även vanligt förekommande i film 

för att uttrycka ensamhet eller ödslighet. I den scenen som upplevs som allra tystast, s02e03: 

”The End of the World”, kan vi höra syrsor, ett vindspel, men också sång genom hela scenen. 

En röst som sjunger svagt, som vi aldrig hade hört i en bullrig miljö. Dessa ljud förstärker 

upplevelsen av tystnad i scenen, när den i själva verket är fylld av ljud. 

2. Hur påverkar ljuden narrativet i utvalda scener? 

Genomgående i alla scener används ljudet för att uttrycka och spela på våra känslor. Det tycks 

vara dess främsta funktion, och det som har störst betydelse för berättelsen i sig. Ljuden 

illustrerar något som bilderna inte kan göra själva, en känsla av overklighet, distans, en 

drömskhet. Ljudet har förmågan att placera oss känslomässigt i berättelsen. Eftersom ljudet är 

så abstrakt och orealistiskt, tillåts tittaren associera fritt utifrån det och dra paralleller till egna 

upplevelser, vilket skapar känslor. Det beskriver en känslomässig miljö, istället för att spegla 

den verkliga miljön såsom den faktiskt borde låta. Det spelar på tittarens känslor genom att 

spegla karaktärernas upplevelse (Dykhoff, 2002:36–37, 52). Eftersom ljudet inte är 

verklighetstroget, kan det antyda för oss att scenerna inte utspelar sig i nutid, utan att de redan 

inträffat. Ljudets funktion verkar även vara att leda tittarens uppmärksamhet till specifika 

saker, att skapa kontinuitet när klippningen i bilderna är snabb, samt att sätta tempo i 

berättelsen och placera oss fysiskt. Dessa funktioner kan härledas till Dykhoffs fem 

berättarfunktioner (se ’Ljudets berättarfunktioner’ under Teori & tidigare forskning). 

 

Det mörka, bullrande ambience-ljudet är gemensamt för alla scener, och något som har flera 

funktioner i berättelsen. Så även vågorna i bakgrunden, som finns på ett eller annat vis i 

ljuddesignen av ambience-ljudet. Ljudets främsta funktion verkar vara att skapa känslor. I 

varje scen illustrerar det oro, en instabilitet, och i vissa av scenerna känns det direkt farligt. 

Ljudet hjälper också till att beskriva vad som är verklighet och inte. I och med att ljudet i sig 

är elektroniskt och inte kan sammankopplas med någon naturlig källa, gör det att scenerna 

nästan upplevs som att de inte är verkliga, vilket de på sätt och vis inte är. De är subjektiva, 

med ljud som nödvändigtvis inte fanns där när händelsen faktiskt utspelade sig. Ambience-

ljudet bidrar även med att till viss del beskriva miljön fysiskt. Det är alltid i ständig 

förändring, och det förändras olika mycket i olika scener. I s02e05: ”Kill Me”, är ljudet som 
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mest konstant. Gemensamt för alla scener är att ljudet alltid rör på sig och beter sig likt en våg 

som drar sig tillbaka, för att sedan välla fram starkare. Detta beskriver miljön där hela serien 

utspelar sig, där havet och stranden är av stor betydelse och något som återkommer i varje 

avsnitt. Det är där de bor och lever, och havet verkar ha stor betydelse för karaktärerna 

(Dykhoff, 2002:36–37). Det är ständigt närvarande, även om det är diskret och väl dolt i 

ljuddesignen i dessa scener. Ambience-ljudet påverkar även tempot i berättelsen. Scenerna 

består av snabba och korta klipp och mycket förändring. Men ambience-ljudet, som 

visserligen förändras kontinuerligt, bryter det snabba tempot och ger ett lugn i bilderna. Det 

kontrasterar. Det håller ihop scenerna och skapar en kontinuitet (Dykhoff, 2002:42–43). 

3. Hur kan vi ljudmässigt utgöra skillnad mellan karaktärernas 

upplevelse av händelsen i scenerna? 

Genom att ljudet är subjektivt för de olika karaktärerna, vilket blir tydligt först vid scenernas 

slut (Dykhoff, 2002:52). Alla scener som ingår i studien speglar någon av karaktärernas 

perspektiv, och ljudet berättar den historien i samklang med bilden. Scenerna är antingen 

drömsekvenser, eller minnen – vilket är ett exempel på subjektivt inre ljud (Chion, 2019:76). 

Dykhoff menar att ljudet i drömmar, som är det mest subjektiva ljudet av dem alla, kan vridas 

och vändas på utan gräns, vilket öppnar upp möjligheter för en ljudberättelse (Dykhoff, 

2002:55–56). Det berättargreppet har verkligen utnyttjats här. Alla ljud vi får höra är väldigt 

orealistiska. Det mullrande ambience-ljudet som finns på plats i nästan alla scener och 

förändras, dialogen som är nästintill dränkt i reverb och delay, och bristen på synkljud. Vi hör 

aldrig när Perry knuffas nerför trappan, eller knappt några rörelser som de gör. Det skapar 

känslan av att vi befinner oss i ett vakuum, en bubbla, en dröm. Det enda som vi hör är just 

ambience-ljudet, vissa inre ljud som andetag och hjärtslagen i en scen, och dialogen där vi 

ibland hör ord och ibland inte.  

 

I och med att ljuden inte är exakt desamma i scenerna, kan det vara en ledtråd till hur 

karaktären förhåller sig känslomässigt till händelsen (Dykhoff, 2002:36–37). Vissa av dem 

kanske är så chockade att de inte minns vad som sagts och några kommer ihåg några få ord, 

och vissa minns bara otydliga ljud från diskussionerna. Exempelvis hörs det som Renata säger 

tydligare i den scenen som är ur hennes perspektiv. I flera fall är det även så att karaktären 

vars perspektiv vi just får se, ofta upplever att de själva är i centrum av händelsen. Renata 

minns också att Celeste tar tag i henne efter att hon tagit tag i Bonnie och skriker ”listen to 

me, listen to me”, vilket ingen annan minns, åtminstone är det inget vi får se. Jane minns å sin 
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sida att Celeste enbart tar tag i henne och säger ”I pushed him”, när alla andra minns att 

Celeste tar tag i Bonnie. I vissa fall framstår även andra i gruppen som starka och säkra när de 

uttalar sig, vilket också kan peka på en osäkerhet hos karaktären vars perspektiv vi får se. Det 

är ett tydligt tecken på att det handlar om subjektivt ljud, eftersom de minns händelsen olika. 

Gemensamt är dock att orden med mest tyngd hörs tydligast när dialogen hörs, såsom; ”I 

pushed him”, ”you didn’t push him” ”nobody pushed him”. I fyra av sex fall är det ett skrik 

som tar karaktärerna tillbaka till verkligheten. Eftersom det är ett plötsligt, starkt ljud, är det 

inte konstigt att det är det som rycker dem tillbaka. Enligt Dykhoff kan det ljudet som rycker 

karaktärerna ur drömmen, säga mycket om just den rollfiguren (Dykhoff, 2002:55–56). Det 

skulle kunna peka på att karaktärerna är rädda, skärrade av händelsen. Tre av sex scener är 

drömsekvenser, och tre av dem är tillbakablickar. Den första scenen är speciell, då den är en 

form av gemensam minnesbild för alla fem.  

 

Enligt Sonnenschein får vi, tittaren, ett starkare emotionellt band till händelsen om vi får höra 

det karaktärerna hör (Sonnenschein, 2001:177–178). I de här scenerna placeras vi i händelsen, 

utan vidare förklaring, och att vi sedan bara hör ljud som är abstrakta och spelar på våra 

känslor, bidrar till att vi känner med personerna. Vi identifierar oss med dem, försöker förstå 

dem. Det gör också att vi dras in i berättelsen och engagerar oss mer i upplevelsen. I och med 

att vi inte alls får höra allting som händer, utan endast ett fåtal ljud som upplevs som överlag 

orealistiska, gör det att vi skapar associationer själva. Exempelvis ambience-ljudet, där vi 

måste skapa en bild av vad det är vi hör, vad det har för roll, vilket frambringar känslor hos 

oss i samspråk med bilden. Det bidrar till en starkare upplevelse för tittaren (ibid.). 
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Diskussion 

Resultaten som denna studie landat i, stödjer vad tidigare forskning pekar på. De mest 

framträdande resultaten kan sammanfattas på följande sätt; 

• Ljudet verkar användas på klassiskt vis för att illustrera tystnad. Vanliga exempel som 

syrsor och vindspel hörs, såväl som en dialog som delvis är lågmäld, vilken inte hade 

hörts om den maskerats av andra, starkare ljud. Det som upplevs som tystnad i 

scenerna, är egentligen ljud. Ambience-ljudet är även en stor del av hur den illustreras. 

Vid en första anblick av scenerna uppfattades de som tysta, men vid analysen blev det 

tydligt att ljudet finns där, på något sätt diskret samtidigt som det är så stort. Som sagt, 

tystnad är ljud. 

• Ljudet verkar främst påverka narrativet genom dess förmåga att skapa känslor, och 

främsta funktionen verkar vara att placera tittaren känslomässigt i scenerna. Ljudet 

bidrar också med något orealistiskt och distanserat som inte kan uppnås på samma sätt 

i bilden, eftersom den är betydligt mer konkret. Ljudet är abstrakt och skapar en 

bubbla. Ambience-ljudet är även speciellt betydande för narrativet, då det förändras i 

varje scen och berättar en historia. Utöver detta verkar ljudet ha betydelse för 

narrativet på så sätt att det leder tittarens uppmärksamhet och skapar kontinuitet i 

bilderna och sätter tempo, enligt Dykhoffs fem berättarfunktioner (2002:34–43).  

• Slutsatserna pekar på att det är subjektivt ljud som förekommer i scenerna och utgör 

skillnaden i ljudet, och i hur karaktärerna upplevde händelsen. Enligt tidigare 

forskning påstås subjektivt ljud vara ett effektivt sätt att placera tittaren känslomässigt 

och skapa identifikation med karaktären, och att berätta en historia på, något som 

verkligen lyckas här. Genom det subjektiva ljudet får vi ledtrådar om hur karaktärerna 

minns händelsen, vad de kände och hur de känner nu. 

 

Resultaten är framtagna genom en analys utförd av en forskare, vilket i sig inte kan leda till 

några definitiva slutsatser. Med detta sagt, anses forskningsfrågorna ha blivit besvarade. Dock 

går vissa av frågorna och svaren ihop, gällande exempelvis ambience-ljudet, som tillsammans 

med övrig information kan besvara alla tre forskningsfrågor. Huruvida detta kan ses som en 

brist i studiens upplägg eller ej, är upp till läsaren att bedöma. Studien har genomförts med 

hjälp av en audiovisuell analys, och det finns andra sätt att studera ämnet på, men studien 
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hade dock inte blivit exakt densamma. Genom lyssningstester hade upplevelsen av tystnad 

kunnat testas, eller genom att låta fokusgrupper diskutera upplevelsen av tystnaden i scenerna. 

Detta hade dock gett en annan typ av studie som inte hade kunnat gå lika djupt, och den hade 

då gått miste om en mer omfattande analys, vilket hade varit en stor brist. En audiovisuell 

analys som går på djupet är det som bedömdes ha störst möjlighet att besvara 

forskningsfrågorna. Kanske hade det varit svårt att besvara exakt dessa forskningsfrågor 

genom en annan metod. Slutsatserna som dragits i denna studie bidrar till tidigare forskning 

genom att bredda dess grund, såväl som stärka det den visar på. Studien bidrar även med 

kunskap inom området ljud- och musikproduktion, på det sättet att den ger en något djupare 

förståelse för hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud. 

 

Under analysens gång dök frågan upp om huruvida ambience-ljudet är diegetiskt eller inte. 

Det har kategoriserats som diegetiskt i denna studie, men det går också att argumentera för att 

det är icke-diegetiskt. Det naturliga hade nog varit att instinktivt kategorisera det som icke-

diegetiskt eftersom det oftast handlar om ett elektroniskt ljud som inte finns naturligt i miljön. 

Men, i denna studie har det konstaterats att sekvenserna är antingen drömmar eller 

tillbakablickar, ljudet är subjektivt för karaktärerna, som tidigare nämnt. Om ljudet är 

subjektivt, innebär det att det ljudet vi, tittaren, hör i scenerna, är det som karaktärerna också 

minns när de drömmer om händelsen eller tänker tillbaka. På så sätt kan ambience-ljudet 

alltså ses som diegetiskt, eftersom vi då får anta att karaktärerna faktiskt hör det i sina 

huvuden. En form av subjektivt inre ljud (Chion, 2019:76). Att benämna det som diegetiskt 

eller inte är därav inte helt självklart. I artikeln The Non-Diegetic Fallacy: Film, Music, and 

Narrative Space (2010) diskuterar Ben Winters problematiken med begreppen diegetiskt och 

icke-diegetiskt. Hans artikel kretsar kring filmmusik och huruvida den bör kategoriseras som 

diegetisk eller inte. Han hävdar att den är diegetisk, i och med att allting som förekommer i 

filmens värld bör anses tillhöra diegesen, oavsett om karaktärerna i sig kan höra musiken eller 

ej. Bland annat menar han på att filmmusik som är diegetisk kan uttrycka en karaktärs 

känslor, utan att karaktären behöver höra musiken själv; han kallar den då intra-diegetic. 

Filmmusiken bör ses som en del i utformningen av filmens narrativ (Winters, 2010:224–238). 

Även om artikeln handlar om filmmusik är det också applicerbart på detta. Ambience-ljudet 

kan påstås uttrycka karaktärernas känslor, såväl som det spelar på våra. Detta resonemang 

understryker än mer det faktum att ljudet bör kategoriseras som diegetiskt, eller kanske rentav 

intra-diegetiskt. Detta är någonting som skulle vara intressant för vidare forskning. 
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En annan intressant fråga som dök upp gäller människans relation till tystnad. Enligt Schafer 

reagerar människan starkt på tystnad. Vår relation till den är högst negativ, då den i det stora 

hela symboliserar ensamhet, något vi, enligt honom, är lika rädda för som döden i sig 

(Schafer, 1994:256). Vi vill undvika tystnad. Att därför använda sig av just tystnad inom 

serier och film för att illustrera något traumatiskt är smart, då det griper tag i tittaren än mer. 

På flera olika sätt gör det upplevelsen starkare. Om vi upplever att det är tyst, eller om vi 

utsätts för abstrakta ljud som inte är verklighetsförankrade, tillåts vi associera fritt och dra 

egna paralleller, kanske till egna upplevelser som känns för oss. Och om vi dessutom 

förknippar tystnad med något så grundläggande som människans överlevnad, går det knappast 

att neka till effektiviteten av tystnad som berättargrepp. Huruvida Schafer har rätt eller inte, 

finns det varken utrymme för eller möjlighet att undersöka i denna studie, då det ligger långt 

utanför ämnesområdet för denna uppsats. Detta skulle dock vara ett intressant ämne för vidare 

forskning. 
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Bilaga 1: scenbeskrivning s02e01 

Klipp 1: kameran filmar svepande vad som ser ut som mörk sand. En skugga som rör på sig 

blir synlig i övre vänstra hörnet. Klipp 2: Bonnie går längs stranden, det är mörkt. Hon tittar 

ut över havet. Klipp 3: dagtid. Fem barn leker och springer runt på stranden i slow motion. 

Klipp 4: kameran zoomar in på Bonnie. Hon sitter på en filt med ryggen mot kameran och 

tittar åt vänster, som om hon tittar på barnen. Bredvid henne sitter tre andra kvinnor som 

pratar med varandra. Klipp 5: barnen igen, som fortsätter springa runt. Klipp 6: tillbaka till 

Bonnie när hon vandrar på stranden, kvällstid. Klipp 7: hon har ryggen mot kameran och 

vandrar ut mot havet. Stannar och tittar. Klipp 8: Renata filmas från vänster sida. Hon står 

utomhus, tittar ut någonstans. Det är mörkt. Klipp 9: utsikt över en stad och havet längre ned. 

Troligtvis det Renata tittar på. Klipp 10: tillbaka till Renata som fortsätter titta ut. Hon ser 

fundersam ut. Klipp 11: tre kvinnor och en man syns i bild. De är uppklädda, utklädda. 

Celeste och Madeline ser arga ut, de tar i och skriker något och greppar tag i mannen (Perry) 

från varsitt håll. Perry har ryggen mot kameran. Bakom dem står Jane. I förgrunden står 

Renata, till vänster. Klipp 12: Renata ser arg ut, griper också tag i Perry. Klipp 13: Madeline 

ser ut som att hon tar i, ser arg ut, och knuffar på honom. Han ser också arg ut, ser ut som att 

han skriker något. Klipp 14: Perry i närbild. Han ser arg ut och slår, troligtvis mot Madeline, 

med vänstra handen. Klipp 15: Madeline ligger i sängen bredvid en man. Hans ansikte syns 

inte. Hon rullar över från sidan till rygg. Klipp 16: en kvinnas hand med vigselring tryckt mot 

en spegel, i närbild. Klipp 17: närbild när Madeline kysser en man. Klipp 18: tillbaka till 

sängen igen, Madeline ligger och tittar upp i taket, ser fundersam ut. Klipp 19: två händer 

som håller i varandra, i en bar. En arm med kavaj syns, och en bar arm. I bakgrunden syns ett 

glas med whiskey eller liknande. Klipp 20: närbild på Jane som håller i ett glas framför sin 

mun, hon tittar mot den andra personen. Klipp 21: närbild på Perry. Han tittar förföriskt på 

Jane. Klipp 22: Jane, på en annan plats. Hon står utomhus i jacka och mössa, och tittar ut 

över en utsikt. Det är mörkt. Klipp 23: närbild på ett par ben och fötter, troligtvis Perry iklädd 

kostymbyxor och kostymskor, och han öppnar en dörr. Klipp 24: en liten pojke smäller igen 

en dörr. Klipp 25: någon badar i havet, dyker in i en våg. Ser ut som skymning. Klipp 26: 

filmat uppifrån, från en kvinnas perspektiv. Hon tittar nedför vad som verkar vara en balkong, 

vi ser hennes synvinkel, hennes nacke i förgrunden. Nedanför står Perry och två pojkar. Perry 

står i vattnet och plockar upp en röd boll. Klipp 27: Celeste, inomhus. Ser fundersam ut. Först 

tittar hon förbi kameran, sedan vänder hon på huvudet och tittar ut genom fönstret. Klipp 28: 

något som ser ut som en polisstation, ett förhörsrum. Det filmas genom glaset, från ett annat 
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rum. I glaset speglas en annan man och en annan kvinna som tittar mot rummet. Kvinnan 

håller i en tändare och tänder den. Klipp 29: Celeste sitter i ett rum, ett förhörsrum troligen. 

Hon har en blåtira vid vänstra ögat och en svullen läpp. En mans nacke syns i förgrunden, till 

höger. Hon ser ut att vara upprörd. Klipp 30: två poliser, vilket syns då deras brickor hänger 

på byxorna (den andra kvinnan och den andra mannen) tittar in genom vad som ser ut som en 

dörröppning. Den kvinnliga polisen håller i en tändare som hon har tänt och sedan stänger. 

Klipp 31: tillbaka till Celeste som tittar ut genom ett fönster som i klipp 27. Klipp 32: en 

ultraljudsmonitor syns, och en sköterskas silhuett till höger i förgrunden. Klipp 33: Celeste 

och Perry tittar mot monitorn och ser lyckliga ut. Hon ligger på en brits, han sitter bredvid. De 

håller varandra i handen och han stryker henne över håret med den andra. Hon gråter. Klipp 

34: hon sätter sig upp på britsen, hans huvud är i förgrunden till vänster. Hon tittar på honom 

och rynkar på ögonbrynen. Klipp 35: han pekar på sitt vänstra kindben där han har två 

rivmärken, kanske efter ett slag. Klipp 36: hon ligger ner på britsen igen, har ryggat tillbaka 

och tittar på honom. Hon vänder blicken åt vänster. Klipp 37: Jane är i rummet. Hennes 

mascara har runnit, hon ser ut att ha gråtit. Hon tittar på Perry. Klipp 38: Celeste, från samma 

tillfälle som i klipp 11. Hon är uppklädd. Hon tittar på något, ser ut som att hon just insett 

något. Klipp 39: Jane, också uppklädd, tittar chockerat, med uppspärrade ögon och öppen 

mun, på Celeste. Som om hon också just insett något. Klipp 40: Celeste vänder huvudet åt 

sidan och tittar på något annat. Hon har tårar som rinner längs kinderna. Klipp 41: tillbaka till 

sjukhusrummet, Celeste sätter sig upp på britsen, ser upprörd ut och tittar på Perry. Klipp 42: 

Han har plötsligt kostym på sig. Hon har sin ena hand runt hans hals. Han ser ut att strypas. 

Klipp 43: Perry i närbild, men nu vid festtillfället. Han är utklädd. Han rör sig framåt. Klipp 

44: Bonnie syns suddigt i förgrunden, till vänster i bild men rör sig över till höger som att hon 

är påväg fram. Skärpan ligger på de andra fyra kvinnorna och mannen längre fram, som står i 

en slags cirkel. Klipp 45: tillbaka kort till Bonnie på stranden, i närbild. Klipp 46: tillbaka till 

festtillfället. Närbild på Perry som ser ursinnig ut och tar ansats och rör sig framåt. Klipp 47: 

Celeste ligger på marken, han sparkar henne i magen. Klipp 48: Madeline och Jane griper tag 

i honom bakifrån. De ser arga ut. Han ser ursinnig ut. Klipp 49: Bonnie kommer rusandes och 

ser ut att skrika, och hon knuffar honom. Klipp 50: tillbaka till vad som troligtvis är 

sjukhusrummet. Celeste står upp och har ett strypgrepp med högra handen om Perrys hals. 

Klipp 51: hon har strypgrepp med båda händerna. Han ser ut att nästan inte kunna andas. 

Klipp 52: de kysser varandra passionerat. Nu håller han i hennes ansikte. Klipp 53: ett snabbt 

klipp när han står bakom henne och kysser henne på halsen, hon ler och har händerna på hans 

kinder. Sett från deras vänstra sida. Klipp 54: de är vända mot varandra igen och kysser 
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varandra, hon med armarna om hans hals. Vinkel från andra sidan. Klipp 55: snabbt klipp, 

närbild, på Perry som ligger ner, med blod rinnandes ur munnen och något som sticker ut ur 

hans hals. Han har halvöppna ögon, men blicken är tom. Klipp 56: det blinkar till snabbt. 

Celeste reser hetsigt på sitt huvud. Hon ligger i sin säng. Hon ser ut att skrika. 

Bilaga 2: scenbeskrivning s02e03 

Klipp 1: Bonnies övre rygg, nacke och huvud syns i bildutsnittet. Hon andas hetsigt, det syns 

på hur ryggen rör sig. Klipp 2: från hennes vänstra sida. Hon tittar på något, lite nedanför. 

Andas hetsigt med öppen mun. Jane kommer fram bredvid henne och ser något, håller för 

munnen med sina händer. Madeline kommer fram bredvid henne. Klipp 3: En man (Perry) 

ligger i en stentrappa, orörlig, bara hans hand gungar då den hänger över ett trappsteg. Han 

har blod runt munnen, och fyra röda trafikkoner runt sig, en av dem ramlar ned för 

stentrappan nedanför honom. Klipp 4: bild på fem kvinnor, underifrån. Alla är uppklädda, 

och utklädda. Renata och Celeste har tillkommit bredvid Bonnie, på höger sidan framifrån 

sett. Bonnie lägger händerna på halsen. Madeline håller ena handen för magen. Alla fyra tittar 

med öppna munnar, andas. Bakom Madeline står Jane gömd. Snabb svart ruta. En serie 

snabba, korta klippbilder följer. Klipp 5: Celeste vänder sig mot de andra, med öppen mun, 

filmat bakifrån dem. Snabb svart ruta. Klipp 6: hon går fram till Bonnie, filmat från vänster 

snett bakifrån. Klipp 7: hon tar tag i Bonnie med händerna om halsen och säger något, filmat 

så de syns i profil. Rakt fram syns Madeline som också säger något. Snabb svart ruta. Klipp 

8: Celeste pratar, Bonnies nacke i förgrund. Klipp 9: Bonnie, närbild från sidan. Hon håller 

ena handen för munnen. Snabb svart ruta. Klipp 10: Madeline filmad framifrån, de andra 

syns runt henne. Hon säger något till Bonnie. Klipp 11: Bonnie stirrar på Madeline, ser 

chockad ut. Ser ut som att hon gråtit. De andra syns runt omkring. Klipp 12: Jane tittar nedåt, 

ser chockad ut. Klipp 13: Celeste nickar på huvudet, tittar på Renata och de andra. Klipp 14: 

Renata i närbild. Hon säger något, tittar på de andra. Klipp 15: Madeline i närbild. Hon och 

de andra tittar och lyssnar på Renata. Klipp 16: Bonnie filmad rakt framifrån, stirrar nedåt, 

håller sig om halsen. Renata på höger sida om henne, nickar på huvudet och säger något till 

Celeste. Klipp 17: Perry rullar upp för stentrappan, tillbakaspolning snabbt uppför tills han 

uppe vid avsatsen stoppas av Bonnies händer. Klipp 18: Bonnie sitter i någon slags gunga, ej 

på samma plats. Filmad framifrån. 
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Bilaga 3: scenbeskrivning s02e04 

Klipp 1: Madeline i halvkropp, filmad framifrån först, springer fram och stannar, nu filmad 

från vänster. Ser ut som att hon drar efter andan. Klipp 2: en man (Perry) ligger i en 

stentrappa, orörlig. Filmad uppifrån. Klipp 3: Madeline, Jane och Bonnie syns i bild. Jane 

håller för ögonen, först bortvänd med ryggen mot kameran för att sen titta framåt. Bonnie 

stirrar med öppen mun. Snabb svart ruta. Klipp 4: Madeline och Jane i närbild. Båda med 

öppen mun. Madeline tittar först framåt, sen åt sidan. Jane stirrar framåt. Snabb svart ruta. 

Klipp 5: Bonnie och Celeste filmade från sidan. Celeste håller händerna om Bonnies ansikte 

och hon håller händerna om hennes handleder. Ser ut som att Celeste säger något och nickar. 

Snabb svart ruta. Klipp 6: Celeste går fram till Madeline och tar tag i hennes ansikte med 

händerna samtidigt som hon säger någonting. Klipp 7: Madeline, närbild. Hon säger 

någonting, troligtvis som svar till Celeste. Klipp 8: Celeste säger något till Madeline. Ser ut 

som att hon gråtit/gråter. Hon gestikulerar med vänstra handen. Vänder sig sen till någon av 

de andra. Snabb svart ruta. Klipp 9: Madeline, närbild. Hon säger något till Celeste. Klipp 

10: alla fyra kvinnor plus Renata syns i bild. Halvkropp. De står i en cirkel. Madeline vänder 

sig till Bonnie och säger någonting, lägger handen på hennes axel. Snabb svart ruta. Klipp 

11: närbild Madeline, hon tittar med öppen mun. Klipp 12: alla kvinnor syns, Madeline och 

Jane med ryggen mot kameran. Celeste vänder sig ut mot höger, Renata vänder sig ut mot 

vänster. Snabb svart ruta. Klipp 13: närbild på Madeline med huvudet på en kudde, som rör 

på huvudet och slår upp ögonen som om hon just vaknat. Ligger troligtvis i sin säng. Ögonen 

rör sig i sidled några gånger. 

Bilaga 4: scenbeskrivning s02e05 

Klipp 1: något flimrar förbi skärmen, från höger till vänster. Bakom Jane sittandes på huk. 

Hon har öppen mun och reser sig sakta och vänder sig om och tittar över axeln, till vänster. 

Hon är uppklädd, utklädd. Snabb svart ruta. Klipp 2: en man (Perry) ligger orörlig i 

stentrappan nedanför. Klipp 3: närbild på Jane som tar upp handen och täcker för sin öppna 

mun. Madeline syns delvis framför henne. Snabb svart ruta. Klipp 4: Jane och Madeline 

syns från sidan. Celeste kommer inspringande mot dem, från sidan något bakifrån. Bonnie 

står bredvid Jane, strax bakom. Snabb svart ruta. Klipp 5: Celeste tar tag i Janes ansikte, 

hon säger något till henne. Ser ut som att hon gråtit. Jane med ryggen mot kameran. Snabb 

svart ruta. Klipp 6: Celestes rygg mot kameran, hon håller fortfarande i Janes ansikte. Jane 
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tittar med öppen mun. Till vänster om Jane står Madeline, till höger står Bonnie och (Renata. 

Klipp 7: närbild på Jane, hon har öppen mun, ser chockad ut och tittar nedåt, bort ifrån deras 

cirkel. Hon dras sen in i den igen. Madeline syns också i bild. Snabb svart ruta. Klipp 8: 

närbild, Renata säger någonting. De andra skymtar omkring henne. Klipp 9: Jane, närbild. 

Hon tittar på Renata och Bonnie som diskuterar. Madeline syns bredvid Jane. Snabb svart 

ruta. Klipp 10: Celeste går ner på huk i stentrappan bredvid Perry. Hon ser ut att skrika något 

till de andra, tittandes mot dem. Hon gestikulerar med vänstra handen. Klipp 11: Jane sitter 

på huk med händerna ihop som i en bön, framför ansiktet. Hon gråter. Klipp 12: Jane ligger i 

sängen, nu på annan plats, och lyfter upp huvudet från kudden, tittar uppåt. Lägger ner 

huvudet igen och rullar över på rygg och säger någonting för sig själv. 

Bilaga 5: scenbeskrivning s02e06 

Klipp 1: någon, som syns suddigt, rör sig förbi närmast kameran. Renata syns sedan bakom. 

Hon tittar på något med öppen mun, ser chockad ut. Klipp 2: Renata springer framåt, mot och 

förbi kameran, fortfarande med öppen mun. Klipp 3: Hon fortsätter springa framåt, mot en 

avsats. Där framme sitter Celeste ner på marken till vänster om Celeste. Till höger om henne 

står Bonnie, Madeline och strax bakom, till höger, Jane. Filmat bakifrån. Snabb svart ruta. 

Klipp 4: närbild på Renata och Celeste. De stirrar framför sig, något nedåt, ser chockade ut 

med öppen mun. Klipp 5: slow motion. En livlös man (Perry) ligger i stentrappen vid fyra 

röda trafikkoner. En av trafikkonerna ramlar vidare ned för trappan. Snabb svart ruta. Klipp 

6: närbild på Renata. Hon tittar till höger om sig, på någon. Hon har öppen mun. Klipp 7: 

Celeste håller i Bonnies ansikte och säger något till henne. Madeline syns i bakgrunden, mitt 

emellan dem. Hon rör också på munnen som om hon säger något. Klipp 8: alla fem syns i 

bild. Celeste vänder sig mot Renata, griper tag i henne och säger något. De andra tittar på. 

Snabb svart ruta. Klipp 9: närbild på Madeline som griper tag i Celeste och säger något till 

henne. Celeste pratar också. De andra syns också delvis, Bonnie säger också något. Klipp 10: 

närbild Renata, från hennes högra sida. Celeste syns bredvid. Klipp 11: Madeline 

säger/skriker till de andra. Hon vänder sig först till Bonnie, sedan tar Celeste tag i henne, 

lägger handen på hennes kind. Celeste rör också på munnen. Snabb svart ruta. Klipp 12: 

närbild Renata. Hon säger något till de andra. Några av de andra syns litegrann. Klipp 13: 

närbild Madeline. Hon pratar, tittar på Bonnie och sedan Jane. Snabb svart ruta. Klipp 14: 

Renata, Bonnie, Madeline och Jane filmade bakifrån sett. Celeste vänder sig om och skriker 

någonting. Madeline har handen på Bonnies rygg. Jane sitter på huk bredvid Madeline, vars 
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andra hand ligger på hennes axel. Klipp 15: Renata i närbild, på annan plats. Hon tittar till 

vänster, förbi kameran.  

Bilaga 6: scenbeskrivning s02e07 

Klipp 1: Celeste halvligger ner på marken, upprest på bara armarna. Hon tittar sig omkring. 

Snabb svart ruta. Klipp 2: Celeste rätar upp sig och står, hon tittar på någonting framför sig 

med öppen mun. Renata står strax bakom henne och håller i hennes högra arm. Klipp 3: en 

man (Perry) ligger livlös i en stentrappa med fyra röda trafikkoner runt sig. En av dem studsar 

nedför trappan nedanför honom. Han är blodig vid munnen. Klipp 4: närbild på Celeste. Hon 

tittar bedrövat med öppen mun, vänder sig sedan åt höger. Renata står i bakgrunden. Klipp 5: 

fem kvinnor syns i bild. Från vänster Celeste, Renata, Bonnie, Jane och Madeline. Alla stirrar 

nedåt utom Celeste som tittar mot de andra. Snabb svart ruta. Klipp 6: Celeste kliver fram, 

med ryggen mot kameran, till Bonnie och tar tag i hennes ansikte. Bonnie gråter. Bredvid 

syns Renata och senare även Jane. Klipp 7: närbild Celeste, hon rör på munnen och säger 

något till Bonnie som nu har ryggen mot kameran. Janes rygg syns också. Madeline dyker in i 

bilden precis innan nästa klipp. Klipp 8: Madeline i fokus när hon skriker något till Celeste. 

De andra syns i bakgrunden. Klipp 9: Celeste i fokus när hon skriker något tillbaka till henne 

och gestikulerar med händerna. Bonnie och Janes ryggar syns även. Klipp 10: närbild 

Madeline som tittar på Celeste och svarar. Klipp 11: Celeste fortsätter säga något, Madeline 

vänder sig om mot de andra. Celeste tittar upp på dem. Snabb svart ruta. Klipp 12: Renata 

säger något. Alla står i en ring. Bonnie håller handen på sin hals. Renata tittar först på Jane, 

men vänder sig sen till Celeste till hennes vänstra sida under tiden som hon pratar. Klipp 13: 

Renata fortfarande i fokus, dock ser vi hennes bakhuvud och Celeste ses framifrån, något 

suddig i bakgrunden. Hon nickar på huvudet och vänder sedan blicken nedåt. Klipp 14: 

Bonnie syns framifrån i fokus, till höger om henne vänder sig Renata om bort från gruppen 

och skriker någonting. Celeste står först vänd bort från kameran, men vänder sig sakta runt 

mot den och tittar sig över axeln med öppen mun. Snabb svart ruta. Klipp 15: Celeste, med 

ryggen mot kameran, vandrar ner för trappan mot Perry. Snabb svart ruta. Klipp 16: Hon 

går ner på huk bredvid honom och vänder sig upp mot de andra och skriker någonting. Hon 

har sin hand på hans hand. Hon gestikulerar. Klipp 17: Celeste, närbild. Hon står i duschen 

och stirrar framför sig med vattnet rinnande över sig. 
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