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Abstrakt 

 
Hess, Helen (2009). Att skapa en trovärdig ljudupplevelse – Intentioner och genomförande av 

ljudläggningar i dokumentärfilm. C-uppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, 

Institutionen för kultur och media, Falun. 

 

 

Denna uppsats är en hermeneutiskt inspirerad studie som undersöker hur 

dokumentärfilmskapare ljudlägger sina filmer och vilka intentioner som ligger bakom deras 

ljudläggningar. 

 

Genom kvalitativa intervjuer med tre dokumentärfilmskapare som är väletablerade i den 

svenska filmbranschen ska läsaren få inblick och ökad förståelse för ljudläggningsarbete i 

dokumentära filmer. Det empiriska materialet som samlas in genom intervjuerna analyseras 

med hjälp av två filmljudanlysmodeller som är tagna ur långfilmssammanhang. Dessa 

modeller möjliggör en tolkning och värdering av intervjusvaren ur ett vetenskapligt 

perspektiv.  

 

Resultat av studien visar likheter och variationer i de intervjuade respondenternas tanke- och 

arbetssätt. Det är möjligt att applicerar nästan all empiriskt material på teorierna som syftar på 

ljudläggningar för spelfilms- och biografproduktioner trots att respondenterna inte alls är 

medvetna om det. Alla tre intervjupersoner ljudlägger utifrån ett självlärd och ibland ganska 

intuitivt arbetssätt.  

 
Nyckelord: Ljudproduktion, ljud, ljudläggning, dokumentärfilm 
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Inledning 
 
Ljud är förändringar i lufttrycket. Det är en förenklad fysikalisk förklaring av ljud. Men ljud 

är mycket mer än det. Som människor är vi hela tiden omgivna av en massa av olika ljud, vare 

sig vi är medvetna om det eller inte. Ljud finns överallt och som hörande varelse är det 

omöjligt att undvika alla dessa ljudintryck. Det är trafikbuller utanför hemmet som tränger 

genom väggarna, det är tvättmaskinens brum när den tvättar, det är fågelkvitter på våren, 

telefonen som ringer, någonting som tappas i golvet osv. Detta är bara ett litet av urval av ljud 

som ackompagnerar vår vardag, vi kan knappt undvika dem, men vissa påstår att de inte hör 

dessa ljud längre eftersom de har blivit en hemlig men självklar följeslagare i det dagliga 

livet.  

 Men hur fungerar sådana ljud på tv-skärmen? Vi har en ganska klar uppfattning om hur vissa 

ting låter och förväntar oss nog att de låter på samma sätt när vi slår på tvn. Tittar vi på 

fiktionsfilm är vi för det mesta införstådda med att berättelsen vi följer på tvn inte är reell eller 

äkta. Vi vet om att vi inte tittar på verkligheten, utan en påhittad historia, vilket medför att vi 

har större acceptans för ljud som inte motsvarar det ljud som en ljudkälla ger ifrån sig i det 

verkliga livet. För just filmskapare och filmljudläggare av fiktionsfilm innebär det att det 

finns större konstnärlig frihet när det gäller ljudläggningen.  

 Hur blir det när vi ser på dokumentärfilm? Dokumentärfilmer berättar historier som tagits ur 

det verkliga livet, även om vi får se dem genom producentens ögon och vinkling. Till skillnad 

från fiktionsfilm är tittaren nu inställd på att se och höra verkligheten. Det medför att 

acceptansen för ljud som inte känns äkta i samband med bilden kan vara ganska låg. Bilder 

och ljud ska kännas trovärdiga och äkta, men hur skapar man äkthet och trovärdighet i ljudet 

när man ljudlägger en dokumentärfilm och hur resonerar dokumentärfilmskapare kring 

ljudläggning? Handlar ljudläggning i dokumentärfilm om ”tyst kunskap”, vilket innebär att 

dokumentärfilmsskaparna håller sig till outtalade och självklara regler när de ljudlägger, utan 

att dessa regler är tydligt formulerade eller nedskrivna? Och i vilken mån är människor som 

producerar dokumentärfilmer medvetna om sitt arbetssätt när det gäller ljudläggning och hur 

pratar de om ljudläggning? Dessa frågor vill jag försöka få svar på i detta uppsatsarbete. 
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Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för de intentioner som ligger bakom 

ljudläggningar av dokumentärfilm, i första hand atmosfärsljud och ljudeffekter. Utöver det är 

målet med uppsatsarbetet att få inblick i de praktiska aspekterna av 

dokumentärfilmsljudläggning.  

 En stor del av vår kunskap är ”tyst kunskap” som vi inte brukar uttrycka i ord. Det är 

kunskap som uppfattas som självklar och som sällan ifrågasätts, eftersom man har lärt sig 

grunderna på samma sätt som ett barn lär sig att prata – genom att härma förebilder som redan 

kan, dvs. lärare, människor som är erfarna inom området osv.1

Frågeställning 

 Genom mitt uppsatsarbete 

försöker jag framhäva och belysa den tysta kunskapen som finns bland 

dokumentärfilmsskapare kring ljudläggning i dokumentärfilm och därmed skriftligt kunna 

formulera vissa arbetssätt som inte har uttalats eller skrivits ner. Uppsatsen kan därför inte 

bara ses som en informationskälla för studenter eller människor som är intresserade av 

dokumentärfilmsljudläggning, utan också för ljudläggarna och producenter av 

dokumentärfilm för att granska sitt eget arbetssätt, jämföra och lära sig av andra 

yrkesmänniskor och kanske skapa större medvetenhet om sitt ljudarbete ur ett teoretiskt 

perspektiv. 

 

 
För att uppnå uppsatsens syfte har jag kommit fram till följande frågeställningar: 

 

Hur ljudlägger en filmskapare dokumentärfilmer och vilka intentioner har han eller hon vid 

ljudläggning av atmosfärsljud och ljudeffekter i en dokumentärfilm? 

 

Vilka krav ställer dokumentärfilmsgenrens särart på ljudläggningen och hur har 

respondenterna lärt sig att ljudlägga dokumentärfilm? 

 

Hur genomför en dokumentärfilmsskapare en ljudläggning och vilka egenskaper ska ljuden 

ha? 

      
                                                 
1 Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, sid. 73 
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Frågeställningen är utformad på det viset för att först belysa dokumentärfilmskaparnas tankar 

och intentioner som ligger bakom ljudläggningar i dokumentärfilm. Vidare ska det skapas 

förståelse för dokumentärgenrens särdrag och vilka krav det ställer på ljudläggningen samt 

hur dokumentärfilmskapare har lärt sig sitt ”hantverk” när det gäller ljudläggningen. Sista 

frågan ska visa hur förutsättningar som diskuteras i de första två frågorna appliceras på det 

praktiska ljudläggningsarbetet. Idén med frågeställningen är alltså att kunna ”följa” 

ljudläggarna från tanke till det praktiska utförande av en ljudläggning. 

 Denna information ska senare analyseras och granskas med hjälp av filmljudteorier för att 

kunna tolka och värdera dokumentärfilmskaparnas utsagor ur ett vetenskapligt perspektiv.  
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Forskningsläge 
 
Det finns lite forskning som handlar om ljudläggning av dokumentära filmer, nämligen av 

dialog, atmosfärsljud, tramp och ljudeffekter. Den litteratur som tar sig an ljudläggning i 

dokumentärfilm handlar om den aspekt av ljudet som jag exkluderar i min studie, nämligen 

musiken. Ändå är dessa studier relevanta för min uppsats, då de ger en inblick i 

dokumentärfilmsgenren ur ett ljudperspektiv. Även om det inte finns forskning kring 

ljudläggning i dokumentärfilmer, finns det några forskningsarbeten som tar sig an 

ljudläggning i film, men då handlar det nästan enbart om långfilm. Jag har valt tre av dessa 

arbeten och presenterar de i omvänd kronologisk ordning. 

 

 

Iben Have har gjort en undersökning där hon analyserar bakgrundsmusikens kommunikativa 

egenskaper i danska tv-dokumentärer och hur den påverkar människans känslomässiga 

upplevelser. Boken heter Lyt til tv – underlägningsmusik i danske tv-dokumentarer och 

publicerades 2008 av Aarhus Universitetsforlag. Författaren analyserar ett antal tv-

dokumentärer för att visa hur ljudet och musiken fungerar tillsammans med bilden och på så 

sätt skapar en helhet. Bakgrundsmusiken i dokumentärfilmer spelar en stor roll gällande 

förmedling och beskrivning av problem och händelser som påverkar och formar våra 

inställningar och uppfattningar av världen. Hon presenterar möjligheter och verktyg för att 

man ska kunna analysera bakgrundsmusiken och bidrar till en ökad förståelse av hur musiken 

kommunicerar i tv-produktioner. I boken redovisas den roll som musiken spelar i 

audiovisuella medier, hur den fungerar och används i tv-sammanhanget överlag, 

kognitionsteorin om hur perception av bakgrundsmusiken skapar upplevelser, teorin om hur 

musik skapar betydelse utifrån våra erfarenheter och teorin om hur musiken framkallar 

emotioner.  

  

 

En något äldre bok om filmljud är Elisabeth Weis och John Beltons Film Sound, Theory and 

Practice som publicerades 1985 av Columbia University Press. Boken innehåller en 

sammanställning av uppsatser om filmljud som har skrivits av erkända filmhistoriker, 

teoretiker och esteter. Boken är indelad i tre kapitel. Första kapitlet ägnas åt filmljudets 

utveckling med början i stumfilmseran och behandlar tekniska förutsättningar och ideologier 

kring ljud i film. Det andra kapitlet beskriver teorier kring filmljud ur klassiskt och modernt  
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perspektiv och presenterar analysmodeller. Sista delen av boken handlar om de praktiska 

aspekterna på filmljud och dess metodologi. Dessutom presenteras och analyseras hur olika 

världsberömda filmskapare, som t.ex. Hitchcock och Godard, använde sig av ljudets narrativa 

och estetiska egenskaper i sina filmer. 

 

 

Framstående inom filmljudlitteratur är Michael Chions bok Audio-Vision, Sound on Screen 

från 1994. Boken handlar om filmljudläggning och vilka effekter man kan åstadkomma 

genom att förena bild och ljud. Chion pratar om audiovisual illusion2 och med detta begrepp 

avser han det fenomen som uppstår när ljud förenas med bild och därmed skapar en ny 

betydelse. Den nya betydelsen som innebär mer uttryckskraft och information som framkallas 

när ett ljud tillförs bilden kallas i sin tur för added value3

                                                 
2 Chion, Michael (1994) Audio-Vision, Sound on Screen, sid. 5 
3 Chion (1994) sid. 5 

. Chion förklarar hur ljudet förhåller 

sig till bilden och hur ljudets ”makt” kan användas i olika syften och på olika sätt för att 

förstärka, förändra eller omkullkasta det som bilden försöker berätta. Ljudet kan påverka våra 

visuella upplevelser och framkalla olika känslor.  

 

 

En annan viktig bok som behandlar filmljudläggning är Klas Dykhoffs Ljudbild eller 

synvilla? – en bok om filmljud och ljuddesign som är utgiven 2002. Som Chions Audio-Vision 

handlar också Dykhoffs bok om samverkan och förhållandet mellan ljud och bild i 

filmproduktioner. Dykhoff redogör för ljudets väg från inspelningsplatsen till filmmixaren, 

som är det sista ledet i en långfilmsproduktion där bild, ljud och musik mixas ihop i en 

biosalongsliknande lokal för att skapa en ”riktig” filmupplevelse. På vägen från 

inspelningsplatsen till den färdiga filmen förklarar författaren vad ljudberättande är, hur vår 

hörsel fungerar med fokus på berättarknep (”tändsticksaskprincipen”, klichéer,), filmljudets 

beståndsdelar (atmosfärsljud, dialog, effekter, tramp), nödvändigheten av att fatta beslut i 

ljudläggningsprocessen. Med boken ger Dykhoff läsaren en teoretisk och praktisk inblick i 

hur en filmljudläggare kan planera och genomföra ett projekt. 
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Sammanfattning 

Dessa fyra arbeten har gett mig en grundläggande förståelse kring det ämne jag vill undersöka 

och fungerar som en utgångspunkt. Även om det inte finns något publicerat forskningsarbete 

som handlar om mitt uppsatsämne så behandlar de ovannämnda böcker min forskningsfråga i 

vissa avseenden. Litteraturen tillhandahåller en tankemässig ingång till dokumentärfilm ur ett 

musikperspektiv och ljudläggningen ur ett långfilmsperspektiv. Genom att förena båda dessa 

utgångspunkter och applicera undersökningarnas resultat och analysmodeller på varandra har 

jag fått viktiga insikter som fungerar som grundstenar i mitt uppsatsarbete.  
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Begreppsförklaringar 
 
I detta avsnitt definierar och förklarar jag begreppen ljud och dokumentärfilmsgenre. Dessa 

två begrepp är centrala för min studie och jag väljer att beskriva dem ingående för att klargöra 

vad båda begreppen innebär och hur jag använder dem i uppsatsen. 

.  

 

Definition: Ljud 
 
För att kunna begränsa och förtydliga min undersökning redovisar jag i detta avsnitt en 

definition av filmljud. Jag har modifierat definitionen för att den ska tillämpas på min 

undersökning.  

 I uppsatsen använder jag mig av Klas Dykhoffs definition av filmljud i allmänhet. Enligt 

denne består ljud i film av dialog, atmosfärljud, ljudeffekter och musik. Atmosfärsljud avser 

långa ljud såsom vindsus, trafikbuller, vågskvalp och fågelkvitter. Ljudeffekter syftar på korta 

ljud som smällar, dörrgnissel, förbipasserande fordon mm.4

Definition: Dokumentärfilmsgenre 

 

 I min undersökning exkluderar jag dialog, då det inte är möjligt att eftersynka ljud i en 

dokumentärfilm. Den dialogen som används i filmen är den som tas upp vid inspelningen. 

Den andra aspekten av dialogljud är voice-over eller berättarrösten som spelas in i efterhand, 

men denna aspekt exkluderar jag, då den spelas in i en ljudstudio eller annan kontrollerad 

ljudmiljö. Musiken berörs inte heller, då den är en självständig del av ljudet som skulle kräva 

en egen undersökning som enligt min uppfattning borde bygga på musikpsykologiska 

antaganden. För att begränsa min undersökning och göra den genomförbar med hänsyn till 

den begränsade tiden väljer jag därför att fokusera på atmosfärljud och ljudeffekter. 

 

 

 
Detta avsnitt innehåller en kort men generell beskrivning av dokumentärfilmsgenren, detta för 

att kunna förstå vad dokumentärfilm handlar om och för att öka förståelsen av dess särart och 

speciella egenskaper. Att vara medveten om det är en viktig del i mitt arbete, då denna särart 

också innebär särskilda förutsättningar för all ljudbearbetning.  

                                                 
4 Dykhoff, Klas (2002) Ljudbild eller synvilla?- en bok om filmljud och ljuddesign, sid. 28 
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En dokumentärfilm är en film utan uppdiktat och spelat innehåll och med avsikten att utsäga 

"sanningen" om historiens eller samtidens verklighet genom en rekonstruktion av "fakta". 

Sanning och fakta på film är en fråga om urval och tolkning, t.ex. i filosofiskt, ideologiskt och 

estetiskt avseende.5

 Dokumentärgenren förändras och utvecklas hela tiden. Därför att den är tvungen att anpassa 

sig till den samtida sanningsuppfattningen och de ideologiska förändringar som pågår i 

samhället. Det som en generation kan acceptera som realitet, kan verka ”artificiellt” för den 

andra.

 

 Detta urval och denna tolkning görs genom kameran och vid bearbetningen på klippbordet. 

Därmed blir sanningen mer eller mindre ”förfalskad”. Det man tittar på i en dokumentärfilm 

är alltså en bearbetad realitet, en realitet som visas ur producentens synvinkel. Som tittare får 

man bara se det som producenten väljer att visa för en. 

6

 Begreppet ”dokumentär” härstammar från det latinska ordet ”documentum” som betyder 

bevis eller belärande exempel.

 

7 Just därför anser många teoretiker att en äkta dokumentär ska 

handla om sociala förhållanden och värderingar. Syftet med en dokumentärfilm är att främja 

och förbättra sociala och ekonomiska förutsättningar i ett samhälle. Men det finns också 

teoretiker som tycker att dokumentärfilmer är en form av konstnärlig journalism som kan 

ägna sig åt många olika ämnen, sociala, vetenskapliga, uppfostrande, roande och 

instruerande.8

 

 

 Naturfilm eller djurfilm är en egen filmgenre som är skild från dokumentärgenren och 

exkluderas därmed ur min studie.  

 

 

 

                                                 
5 http://www.ne.se/artikel/155145 
6 Jfr Rosenthal, Alan, Corner John (2005) New Challenges for Documentary. Second Edition, sid. 17 
7 Have, Iben (2008) Lyt til tv – underlägningsmusik i danske tv-dokumentarer, sid. 27 
8 Katz, Ephraim (2001) The Macmillan International Film Encyclopedia, sid. 377 
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Teoretisk bakgrund 
 
Detta avsnitt handlar om de teorier som ligger till grund för min undersökning. Återigen 

bygger dessa teorier om filmljud huvudsakligen på långfilms- och biografproduktioner. 

Jag ska senare använda teorierna eller analysmodell 1 och 2 som jag kommer att kalla dem för 

att analysera det empiriska material jag har samlat in. Det insamlade materialet ska sättas i 

förhållande till just dessa teorier. Men detta kommer att redovisas i analysdelen av uppsatsen. 

Jag ska relatera min undersökning till två teorier, den första är Bela Balazs teori om filmljud 

ur Theory of the film som publicerades första gången 1945 i Moskva9

Analysmodell 1: Teori om filmljud enligt Bela Balazs 

, den andra teorin är 

David Bordwell och Kristin Thompsons Fundamental Aesthetics of Sound in Cinema som 

gavs ut för första gången 1979. Då min uppsats handlar om ljud i dokumentärfilm, ska de 

följande teorier belysa möjliga skillnader mellan fiktionsfilms- och dokumentärfilmsljud. Att 

jag använder mig av två teorier beror på att jag anser att Bordwells och Thompsons 

Dimensions of Film Sound, som har en teoretisk utgångspunkt som kan härledas ifrån mera 

praktiska och perceptiva antaganden som kompletterar Balazs främst teoretiska uttalanden. 

Mitt val av två teorier ska därmed bidra till en utvidgad och mera nyanserad förståelse av 

filmljud.  

 

 

 
Den ungerske teoretikern Bela Balazs formulerar i sin bok Theory of the film från 1945 en 

teori om filmljud.10

                                                 
9 http://www.kirjasto.sci.fi/balazs.htm 
10 Weis, Elisabeth, Belton, John edits. (1985. Film Sound – Theory and Practice, sid. 80 

 Boken har översatts till olika språk och jag är medveten om att varje 

översättning i sin tur blir en tolkning. Den tolkningen av Balazs Theory of the film som jag 

relaterar till är tagen ur en antologi av uppsatser som handlar om filmljud. Dessa arbeten har 

sammanfattats av Elisabeth Weis och John Belton i boken Film Sound – Theory and Practice 

från 1985. Jag har tolkat Balazs teori enbart utifrån den artikeln som har getts ut i denna bok 

och exkluderar därmed andra tolkningar som kan göras av Balazs arbeten.  

 Balazs bok är ganska gammal, men jag hävdar att hans teorier fortfarande är fullt användbara 

och aktuella, då jag återfinner många av dessa antaganden i Michael Chions och Klas 

Dykhoffs publikationer om filmljud. 
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I sin filmljudteori delar Balazs in ljud i 13 kategorier. Jag har valt att sammanfatta och 

kombinera några av dessa kategorier för att anpassa dem till min studie.  

 

Theory of the film11

 

 

The Acoustic World and Discovery of Noise 

Denna kategori syftar på att det är filmljudets uppgift att beskriva människans akustiska miljö. 

Det är inte bara människan som kan prata, utan alla ting äger en inneboende röst som kan 

påverka människans emotioner och tankar. Som en poet beskriver företeelser som t ex ett 

ljummet sommarregn, en tidig höstmorgon osv. så ska filmljudet beskriva sådana företeelser 

på liknande sätt på tv-skärmen eller filmduken. Samtidigt uppfattar örat alla vardagsljuden 

som ett förvirrande sorl. Filmljud ska hjälpa människan att uppfatta dessa olika vardagsljud 

och kunna urskilja olika röster, ljud och deras karaktär.  

 

The Picture forms the Sound  

Genom att bilden formar ljudet, menar Balazs, så behöver inte ljuden förklaras i en ljudfilm. 

Ljud och bild tillsammans kan uttrycka och beskriva situationer och känslor på ett tydligt och 

nyanserat sätt. Förändras bilden, så förändras också ljudets klang. Han menar  

därmed att vi uppfattar ljudet av t ex en maskin mera nyanserat, när vi samtidigt ser maskinen 

snurra. 

 

Silence and Space   

Tystnad är en akustisk och mycket dramatisk effekt, men den fungerar bara när andra ljud 

hörs. Tystnaden är bara hörbar när det är möjligt att uppfatta ljud som genereras av en mycket 

avlägsen ljudkälla eller ett ljud som inte går att uppfatta för att det är så lågt i styrkan. Sådana 

ljud brukar vanligtvis inte höras, eftersom de täcks av atmosfärljud. Ser man till att dessa ljud 

blir hörbara, så kan man använda dem på ett effektfullt sätt. På så sätt skapar tystnad spänning 

och förbereder förändringar i bilden.  

                                                 
11 Balazs, Bela. Theory of the Film. Weis, Elisabeth, Belton, John edits. (1985). Film Sound – Theory and 
Practice, sid. 116 ff. 



 16 

 

 

 

Samtidigt kan vi uppfatta och förstå en plats eller ett utrymmes egenskaper om vi har 

möjlighet att granska och bedöma dem med hjälp av ljud. Ljudet ger platser djup och karaktär 

och åskådaren behöver dessa ljud för att kunna bedöma platser och rum som äkta. 

 

Sound-Explaining Pictures  

Bilderna behövs också för att förklara innebörden och betydelsen av ljud. I vissa fall kan 

tittaren inte avgöra vad ett ljud betyder, om han eller hon inte får se bilden samtidigt. En 

polissirén kan t ex uppfattas som ett vanligt bakgrundsljud i en storstad. Får man däremot se 

ett ansiktsuttryck samtidigt som vi hör ljudet, så får vi ledtrådar och kan förstå innebörden av 

detta ljud för denna människa i just denna situation. 

 

Asynchronous Sound   

Med asynchronous (icke-synkront) ljud syftar Balazs på ljud som inte motsvaras av bilden. 

Ljudet som dyker upp utan att vi kan se dess källa kan verka mystiskt, helt enkelt pga. att vi 

inte får veta till en början varifrån ljudet kommer. Denna effekt kan användas för att skapa 

överraskningar och spänning, då skådespelaren redan ser ljudkällan innan vi får se den.  

Icke-synkront ljud kan också skapa en ny dimension i bilden. Genom att ljudet inte är knutet  

till bilden, kan en helt ny betydelse och ett djup i berättelsen skapas. 

 

Intimacy of Sound  

Acoustic close-ups, som jag väljer att översätta med akustiska närbilder, hjälper tittaren att 

uppfatta enstaka ljud som annars skulle drunkna i alla andra bakgrundsljud. En akustisk 

närbild är ett ljud som plockas ur en ljudmatta och på så vis framhävs. T ex klockticket i ett 

tomt rum kan skapa vissa associationer och känslor hos en tittare och frambringa en närhet 

mellan tv-skärmen och åskådaren.  
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Sound cannot be isolated  

Ljud kan inte stängas ut. Vi kan inte se händelser och saker som finns utanför filmduken, 

däremot kan vi höra dem. Vill man begränsa bilden, kan man ta närbilder, men ljud går inte 

att begränsa på samma sätt. Ljudet kommer att finnas i hela bilden och kan därför inte stängas 

ut. Om man t ex ser två människor som pratar på en livlig gata, så kan man ta en närbild på 

dem för att bara se dem prata. Men vi kan inte ta en ljudnärbild. Ljudet från förbipasserande 

bilar och andra människor som befinner sig på samma gata kommer alltid att vara där som 

bakgrundsljud även om det kan varierar i ljudstyrka. Det ljud som vi hör då, kallas för 

atmosfärljud, då det beskriver miljön och atmosfären i bilden. 

 

Educating the Ear 

Synen är mycket mera konkret och pålitlig än vad hörseln kan vara. Skillnaden beror på att vi 

ofta ser utan att höra, men att vi sällan hör utan att samtidigt se. Det är skälet till att 

människan är dålig på att höra ljud och relatera dessa hörselintryck till visuella intryck. Detta 

ger ett stort utrymme att använda ljudeffekter för att skapa spänning och överraskningar.  

 

Sounds throw no shadow and Sounds have no sides 

Ljud kastar ingen skugga och lämnar inga avtryck i tid och rum. Därför är det svårt att avgöra 

ljudets dimension och riktning. Bilder kan bara ses bredvid varandra, lägger man två bilder på 

varandra, så täcks den bilden som ligger underst. Däremot kan flera ljud läggas på varandra 

utan att ett av dem försvinner – ljuden blir till en komposition. Men människan behöver alltid 

hjälp av visuella ledtrådar för att kunna placera ljud i tid och rum. Ljud är alltså mycket svårt 

att lokalisera till skillnad från saker och ting. Alla ting vi kan se ha olika sidor – framsida, 

baksida osv. – men ljud har inga sidor och vi kan därför inte avgöra från vilken sida det har 

spelats in.  

Här ska jag tillägga att det numera är möjligt pga. 5.1 dolby surround system att förankra ljud 

på olika ställen i rummet. På så sätt är det möjligt att ge ljuden riktning och skapa rörelser i 

ljudbilden och stereoupplevelser som inte kunde göras på Balazs tid, då man bara kunde spela 

in och upp i mono. 
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Sound has a space colouring 

Ljudets karaktär är starkt bunden till ljudets naturliga miljö. Samma ljud låter olika i olika 

rum beroende på rummets akustiska egenskaper. Ett ljud som spelas in i en kyrka kommer att 

låta kyrka oavsett i vilken miljö det spelas upp igen. Som vårt öga motsvarar kamerans lins i 

en film, så motsvarar vårt öra mikrofonen som ljuden har spelats in med. Det skapar visuell 

och auditiv närhet mellan tittare och drar oss in i händelsen. 

Anmärkningsvärt är att med dagens teknik är det möjligt att återskapa vilken akustisk miljö 

som helst i en studio eller med hjälp av datorn. Det vågade man på Balazs tid nog inte 

drömma om.
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Analysmodell 2: Dimensions of Film Sound 

 
David Bordwell och Kristin Thompsons teorier om sound-image relationships har getts ut i 

boken Film Art: An Introduction och är en del av ett kapitel som heter Fundamental 

Aesthetics of Sound in Cinema. 

 Fundamental Aesthetics of Sound in Cinema handlar om ljudets perceptuella funktioner och 

hur dessa leder åskådarens uppmärksamhet och skapar perceptioner hos denne. Författarna 

utgår ifrån ljudets akustiska egenskaper och presenterar analysredskap för att granska 

relationen mellan ljud och bild.12

 Jag ska använda mig av den del av deras teorier kring filmljud som kallas för Dimensions of 

Sound och handlar om filmljudets fyra olika dimensioner. Dessa dimensioner bjuder på en 

mängd kreativa möjligheter som kan utnyttjas av filmskaparna för att uppnå olika effekter.

 

13

 

 

Denna del av Bordwell och Thompsons arbete skiljer sig i detta avseende från Bela Balazs 

filmljudteori som har en mera teoretiskt utgångspunkt. Därför använder jag Dimensions of 

Sound som ett komplement till hans teori.  

 
 

Dimensions of Film Sound14

 
Bordwell och Thompson beskriver fyra dimensioner av film ljud som jag först ska presentera 

i all korthet för att sedan redovisa varje dimension mera ingående.  

Den första dimensionen är rhythm och finns pga. att ljudet har en viss varaktighet. Andra 

dimensionen som kallas för fidelity relaterar till hur trogen ljudet är i förhållande till källan 

som alstrar det. Ljudet berättar om rumsliga förhållanden och därför kallas den tredje 

dimensionen för space. Den fjärde dimensionen heter time, då ljudet relaterar till visuella 

företeelser vid en specifik tidpunkt och denna relation ger ljudet en tidsdimension.  

 

 

                                                 
12 Weis, Elisabeth, Belton, John edits. (1985) sid. 179 
13 Bordwell, David, Thompson Kristin (2008) Film Art, An Introduction, Eighth Edition, sid. 275 
14 Bordwell, David, Thompson Kristin (2008) sid. 275ff 
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Rhythm 

Ljud kan organiseras på ett rytmiskt sätt, men det är inte bara ljudet som används för att skapa 

rytmer och kontinuitet. En film består av tre rytmer: Det är rytm i klippningen, rytm i 

rörelserna i bilden och rytm i ljud. Dessa komponenter med sina rytmer hänger ihop och det är 

nästan omöjligt att separera dem från varandra.  

 Ljud används ofta för att ackompagnera rörelser och ligger över klippen för att skapa ett 

flöde. Men ljud kan också brukas för att motivera kamerarörelser eller rörelser i bilden. 

Genom att förändra en eller flera av dessa rytmer är det möjligt att framkalla förväntningar 

hos åskådaren.  

 

 

Fidelity 

Med fidelity (trohet, naturtrogen återgivning) menas i det här sammanhanget inte kvalitén på 

ljudinspelningen. Här används uttrycket för att avgöra huruvida ett ljud låter trovärdigt i 

förhållande till källan som genererar ljudet. Fidelity är inte beroende av det originalljud som 

har tagits upp på inspelningsplatsen, utan det är fullt möjligt att återskapa ett ”passande” ljud i 

en dator, hämta det ur ett ljudarkiv eller spela in det i en studio. Fidelity handlar om 

förväntningarna som åskådarna har gentemot vilka ljud en viss ljudkälla ska generera.  

Om ljudet i själva verket har skapats i en dator eller på andra sätt har ingen relevans alls, det 

viktiga är att det motsvarar tittarens förväntningar i förhållande till ljudkällan för att kunna 

godtas. I filmskapandet leks det ofta med tittarens föreställningar om trovärdighet för att 

åstadkomma komiska effekter, öka spänning eller överraska. Det kan vara t ex en skällande 

hund i bild, men tittaren får höra kattläten eller att man ersätter dörrgnissel med att spela på 

ett instrument osv. Men fidelity kan också påverkas genom att manipulerar ljudvolymen. 

Mycket högt tickande klockor kan t ex hänvisa till en rollkaraktärs psykiska sjukdom eller 

ensamhet.  
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Space 

Ljud har en rumsdimension, eftersom ljudet alstras från en källa. Källan kan karakteriseras av 

rummet den befinner sig i. Kommer ljudet från en ljudkälla i bilden, t ex en skådespelare, tv-

apparat eller radio osv., så kallas detta för diegetiskt ljud. Ljuden som saknar förankring i 

bilden och berättelsen kallas för icke-diegetiska ljud, exempel är en allvetande berättarröst 

men röstens ägare syns aldrig på skärmen eller filmmusik som kommer från ingenstans. Men 

diegestiska ljud behöver inte alltid synas i bilden. De kan bidra till att vidga filmscenens plats 

eller föra handlingen framåt i tid och rum. Det är också möjligt att berätta en rollkaraktärs 

tankar, minnen osv. genom att låta dem representeras av ljudeffekter. Det har blivit så vanligt 

att det finns ett behov att skilja mellan internal (internt) och external (externt) diegetiskt ljud. 

Internt diegetiskt ljud är subjektivt, därför att det enbart kommer från en skådespelares tankar, 

externt diegetiskt ljud är däremot ljudet som vi kan hitta källan i bilden. Diegetiskt ljud bjuder 

på möjligheten att skapa en känsla av hur långt ifrån ljudkällan tittaren befinner sig bara med 

hjälp av variation i ljudstyrkan och resonans. Teknikens utveckling har möjliggjort att ljudet 

kan ges en riktning och rörelse genom rummet. Men diegetiskt och icke-diegetiskt ljud kan 

också förenas genom att man låter ett diegetiskt ljud förvandlas till ett icke-diegetisk eller 

tvärtom. Ljudeffekter kan t ex övergå till filmmusik, den icke-diegetiska berättarrösten kan 

avlösas och meningen kan avslutas av en skådespelare som vi får se i bild. Ljudets 

rumsdimension bjuder därmed på ett flertal möjligheter som kan användas i narrativa och 

estetiska syften.  

Time 

Ljudet relaterar temporärt till filmens tid. Med filmtid menas å ena sidan filmens viewing time 

(visningstid) och å andra sidan story time (tiden som berättelsen i filmen tar). Berättelsen i 

filmen kan utspela sig under flera år, medan visningstiden för den mesta ligger mellan en och 

en halv och två timmar. När man föser ihop ljud och bild i förhållande till visningstiden så 

kallas denna process för synchronization (synkronisering). Det innebär att ljudet hörs 

samtidigt som ljudkällan producerar det. När det handlar om story tiden pratar man om 

simultaneous (simultant) eller non-simultaneous (icke-simultant) ljud. Inträffar ljudet 

samtidigt som bilden i förhållande till story time är ljudet simultant, inträffar ljudet tidigare 

eller senare än bilden, så är ljudet icke-simultant. Icke-simultana ljud kallas också för 

displaced diegetic sound och kan vara t ex flashbacks, en berättarröst som berättar en historia 

som har hänt förr i tiden osv.15

                                                 
15 Weis, Elisabeth, Belton, John edits. (1985) sid. 181 ff. 
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Sammanfattning 

De teoretiska aspekter som jag har presenterat i detta avsnitt behandlar filmljud ur ett 

någorlunda teoretiskt perspektiv ur Balazs synvinkel och ett mera praktiskt och skapande eller 

inspirerande perspektiv som i Bordwell och Thompson. Båda teorier kompletterar varandra 

men det finns också en del aspekter som kan anses eller tolkas vara liknande. Därmed utgör 

de ett ganska nyanserat analysredskap som jag senare i uppsatsen kommer att använda för att 

granska, bedöma och värdera den informationen jag har samlat in med hjälp av intervjuerna.  

 Då min uppsats handlar om att förstå och få inblick i en dokumentärfilmskapares 

ljudläggningsarbete är jag medveten om att jag möjligtvis inte kan applicera intervjusvaren på 

alla aspekter som jag har redovisat ovan. Det är nog inte helt nödvändigt då jag genomför en 

hermeneutiskt inspirerad studie som inte letar efter absolut kunskap utan snarare försöker 

förstå människor.  
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Metod 
 
Jag ska genomföra en hermeneutiskt inspirerad studie för att öka förståelsen för hur 

människor som arbetar med dokumentärfilm tänker kring ljudläggningar och hur de utför 

sådana. Hermeneutik betyder tolkningslära och bygger på att vi människor försöker att förstå 

andra människor. Vetenskap som bedriver tolkningar av detta ”förstående” slag kallas 

hermeneutisk.16

 Ansatsen i mitt arbete är induktiv och bygger därmed på en undersökning som baseras på 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer används bl. a. för att ”försöka förstå människors 

sätt att resonera eller reagera, eller för att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster”.

 Jag har valt att använda hermeneutiska tankesätt som en utgångspunkt i min 

undersökning men gör inga anspråk på att göra en hermeneutisk studie, då denna 

tolkningslära är en komplicerad och omfattande vetenskap som inte skulle rymmas i denna C-

uppsats.  

17

 Jag kommer att använda mig av halvstrukturella intervjuer. Ett sådant intervju-upplägg ger 

utrymme för följdfrågor och intervjumallen fungerar som ett stöd och behöver inte slaviskt 

följas. I förväg har jag sammanställt ett antal intervjufrågor som jag vill ställa till 

informanterna som ska besvara mina frågeställningar. Samtidigt finns det möjlighet att lämna 

min intervjumall eller senare kommer tillbaka till den om det behövs. Halvstrukturerade 

intervjuer möjliggör en kombination av öppna och fasta svar, vilket i sin tur ger ökad 

möjlighet att jämföra materialet. Samtidigt får man tillgång till annan information som en 

respondent kan anse vara viktigt och som inte efterlyses i frågeformuläret.

  

18

 Jag ska bearbeta mitt insamlade material i tre steg. Först ska materialet samlas in, sedan 

analyseras och till sist göras en tolkning av det. Dessa steg kommer inte behandlas helt avskilt 

utan kommer att gå in i varandra, då redan vid intervjutillfällena och inte minst vid analysen 

händer en form av automatisk tolkning.

 

19

                                                 
16 Thurén, Torsten (1991) sid. 46 
17 Trost, Jan (2005) Kvalitativa Intervjuer, sid. 14 
18 Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik, sid. 33 
19 Jfr Trost, Jan (2005) sid. 125 

 

För att öka förståelsen och få insikt i hur dokumentärfilmsskapare tänker kring och arbetar 

med en ljudläggning i en dokumentärfilm ska jag använda mig av det empiriska materialet 

som jag ska samla in i form av intervjuer och sedan analysera, tolka, värdera, och jämföra det 

med hjälp av de teorier om filmljud, som jag har redovisat under rubriken teoretisk bakgrund.  
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Urval 
 
Genom en kontaktperson på SvT fick jag namn på ett antal dokumentärfilmsskapare som han 

anser är väldigt medvetna om ljudets betydelse och noggranna med ljudbearbetningen i sina 

dokumentärfilmsproduktioner. Då budgetarna för dokumentärfilmsproduktioner är ganska 

begränsade i jämförelse med långfilmsproduktioner, är det mycket vanligt att samma person 

spelar in, klipper och ljudlägger en dokumentärfilm. En ljudtekniker är för det mesta bara 

inblandad i slutmixningen för att säkerställa att ljudkvalitén håller standarden för tv. 

Ljudtekniker som ljudlägger bara dokumentärfilm är ganska sällsynta. Detta faktum har 

påverkat mitt urval av informanter på det viset att jag har valt att intervjua 

dokumentärfilmsskapare i stället för ljudläggare, som jag från början tänkte intervjua. 

 För att kunna genomföra min undersökning, valde jag tre personer som jag kallar för 

dokumentärfilmskapare, därför att de ofta är involverade i hela produktionskedjan, eller 

åtminstone i flera led av en produktion. Att jag väljer att intervjua tre informanter beror på 

den snäva tidsramen som begränsar mitt uppsatsarbete. Trots det anser jag att tre informanter 

är ett tillräckligt antal för att få förståelse och inblick i hur dokumentärfilmsskapare resonerar 

kring ljudläggning och utför en sådan i sina dokumentära filmer.  
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Genomförande 
Jag ska besöka tre dokumentärfilmproducenter, både kvinnliga och manliga, på sina 

arbetsplatser och genomföra halvstrukturella intervjuer. Eftersom informanterna då befinner 

sig i sin ”naturliga” miljö hoppas jag att det är möjligt att åstadkomma en avslappnad 

intervjusituation för att kunna få så öppna svar som möjligt. Jag sammanställer ett antal 

intervjufrågor som ska leda genom intervjun. Det finns utrymme för följdfrågor men jag ska 

ändå försöka att hålla mig till de frågorna jag har förberett, för att kunna känna mig säkrare i 

min ganska ovana roll som intervjuare och för att verkligen få svar på de centrala frågor som 

min uppsats handlar om. Jag ska i förhand underrätta informanterna om att jag ska spela in 

intervjuerna på band. Vissa människor kan uppfatta det som obehagligt att bli inspelad och det 

skulle påverka intervjusituationen på ett negativt sätt. För att spela in intervjuerna kommer jag 

att använda mig av en CF-spelare som jag lånar från Service Center på Högskolan Dalarna.  

Bearbetning av det empiriska materialet 

För att kunna redovisa det inspelade materialet i mitt uppsatsarbete ska jag omvandla det till 

skriftlig form. Pga. tidsbristen väljer jag att inte transkribera alla intervjuer ordagrant. Jag ska 

effektivisera detta moment genom att först lyssna igenom varje intervju. Efter det ska jag 

välja ut de delar ur varje intervju som känns relevanta i förhållande till mina frågeställningar. 

Dessa svar ska jag sammanfatta skriftligt och anpassa till skriftspråket för att reducera 

talrelaterade upprepningar och liknande. Viktiga citat ur intervjuerna ska jag redovisa 

ordagrant och innebörden i svaren ska inte förändras. Slutligen ska jag strukturera och ordna 

det empiriska materialet som jag har överfört till skriftspråket och redovisa det i nästa avsnitt.  

Forskningsetik 

Även om min uppsats inte handlar om ett ämne som kan verka känsligt eller sekretessbelagt 

så väljer jag ändå att inte beskriva informanterna mera ingående. Namnuppgifter och 

personkarakteristiska drag ska heller inte lämnas ut, då jag anser att dessa uppgifter inte är 

relevanta för min undersökning. Jag ska göra en ungefärlig åldersuppskattning och lämnar 

allmän information om informanternas yrkeserfarenhet och framgångar. För att värna om 

respondenternas integritet och göra dem ”oigenkännliga” väljer jag att beteckna de så neutralt 

som möjligt. Då studien enbart innefattar tre intervjupersoner tycker jag att det är lämpligt och 

översiktligt att kalla de för respondent 1, 2 och 3.  Respondenterna består av både män och 

kvinnor. Då genusaspekten inte spelar någon avgörande roll i min undersökning kommer jag 

att redovisa det empiriska materialet utan att nämna respondenternas könstillhörighet.
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Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt presenterar jag mina informanter och mitt insamlade material. Det empiriska 

materialet redovisar jag genom att använda mig av frågeställningen. Jag utgår ifrån denne och 

besvarar de tre forskningsfrågor genom att redogöra för svaren som jag har fått av de tre 

respondenterna.  

 

Presentation av respondenterna 

Jag har valt intervjupersonerna utifrån premisser som ålder, yrkeserfarenhet och etablering i 

tv-branschen. Alla tre personer är medelålders, dvs. mellan 35 och 55 år gamla, har egna 

företag och har gjort dokumentärfilmsproduktioner som har visats bl. a. på SvT, TV4 och 

andra etablerade tv-kanaler i Sverige. Två av intervjupersonerna har t o m haft internationella 

framgångar, då deras produktioner har sålts till ett flertal länder i Europa och utanför dess 

gränser. Att intervjupersonerna har liknade förutsättningar gällande yrkesverksamhet och 

framgång är ett medvetet val, då det ger mig större möjlighet att kunna jämföra svaren som 

jag kommer att få med hjälp av intervjuerna. 

 

Respondent 1 
 
Respondent 1 är yrkesverksam och bosatt i Stockholms län, där han/hon driver sitt eget 

produktionsbolag. Han/hon är utbildad inom koreografi och danspedagogik och har jobbat 

som koreograf, filmare och klippare. Ansvarar han/hon för hela postproduktionen sker det 

samarbeten inom ett väl inarbetat kontaktnät av klippassistenter, kompositörer, ljudläggare, 

ljudmixare, färgkorrigerare, grafiker, DVD-kodare osv. Respondent 1 undervisar också i 

digital redigering för bl.a. DI och SVT, håller föreläsningar och gör utvärderingar.    

Respondent 2 
 
Respondent 2 är dokumentärfilmsproducent och regissör och har ett produktionsbolag i en 

liten stad i Närke, där han/hon arbetar ihop med fyra andra regissörer och producenter. 

Han/hon har en bakgrund som utrikesredaktör på SvT och TV4. 1990 började han/hon som 

redigerare och medproducent på dokumentärfilmsproduktioner och sedan 2001 producerar 

och regisserar han/hon sina egna filmer.  
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Respondent 3 
 
Respondent 3 är yrkesverksam i Dalarna och jobbar som fotograf och redigerare, dels i egen 

regi men också tillsammans med fyra andra personer på ett produktionsbolag som producerar 

reklam-, dokumentär och beställningsfilm för den nationella och internationella marknaden. 

Detta produktionsbolag startades 1990 och Respondent 3 samarbetar inom detta bolag med 

andra manusförfattare, regissörer, producenter, fotografer, redigerare, projektansvariga och 

det hyrs in andra yrkesmänniskor vid behov. Han/hon har ingen utbildning inom ljud eller 

bild, men har studerat musik ett tag.  
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Redovisning av det empiriska materialet 
 

I det här avsnittet redovisar jag enbart det empiriska materialet. Senare kopplas detta material 

till teorierna som redovisas i teoretisk bakgrund och analyseras med hjälp av dessa. 

 

 

Hur ljudlägger en dokumentärfilmskapare sina dokumentärfilmer och vilka intentioner 

har han eller hon vid ljudläggning av atmosfärljud och ljudeffekter i en 

dokumentärfilm? 

Respondent 1 
Han/hon ljudlägger väldigt mycket utöver det inspelade materialet. Det är ofta så att det inte 

finns en ljudtekniker närvarande vid inspelningen av en dokumentärfilm. I så fall ligger 

fokusen i ljudupptagningen på talljudet och det innebär att kvalitén på atmosfärljudet eller 

andra ljud är dålig eller att sådana ljud är obefintliga. Då man är tvungen att fokusera på 

talljudet, är det ljudet man har inspelat ett extremt nära ljud. Befinner sig människan som 

pratar på andra sidan gatan, lägger han/hon på atmosfärsljud för att få bättre kontakt med 

bilden och kan känna efter om bilden ”funkar” eller inte. Har man en bild på havet och 

personen som spelas in har mygga ( = trådlöst mikrofonsystem) på sig så kan det vara viktigt 

att genom ljudet berätta och förstärka om det är en mild bris eller om havet är stormigt. Ljudet 

tjänar då ett narrativt syfte, eftersom det förstärker en känsla eller skapar förståelsen av en 

bild. Men ljudet är också estetiskt, filmen blir mera levande och Respondent 1 upplever att 

han/hon kan jobba rytmiskt med ljudet. Att klippa film utan eller med fel ljud, tycker han/hon, 

är svårt. Respondent 1 menar också att man genom att tillföra eller ta bort ljud kan man sänka 

eller öka filmens tempo. Han/hon anser att ljudets viktigaste funktion är att genom ljud öka 

kontakt med bilden. 

 
Tittar jag på en bild som inte har ljud, ... så känner jag mig inte 

särskilt närvarande som tittare. Ljudet är otroligt viktigt för att 

få den känslan av att vara där, annars blir det som en 

musikvideo. 

     (Respondent 1) 
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En bild utan ljud är väldigt stum och intetsägande och kan nästan kännas voyeuristisk. En 

sådan tystnad distanserar och det kan vara en kommentar eller statement i sig, nämligen att 

tittaren är oinbjuden eller en hemlig observatör. Närvaro av ljud däremot signalerar och 

skapar närhet mellan tittare och bilden.  

 
[...] så fort du tar med ljudet så säger du till tittaren att vi var 

där, vi var inbjudna, de var medvetna om att vi var där. Även 

om du lägger på det ljudet i efterhand så är det det du berättar 

genom att ha en väldigt tät och närvarande ljudbild.  

     (Respondent 1) 

 

Han/hon använder ljudet för att skapa en känsla av liv i en situation eller för att driva 

handlingen framåt. Någonting behöver hända även om det inte händer i bild. 

 

Respondent 2 
 
Respondent 2 svarar att ljudläggning behövs när det inte finns tillräckligt med inspelat 

ljudmaterial och för att skapa en annan effekt eller en annan atmosfär. Han/hon tillägger ljud 

för att komplettera scener där det inspelade ljudet från inspelningsplatsen inte räcker till, som 

t ex stadsmiljöer och liknande. Ljud används för att förstärka eller skapa stämningar. Ljudet 

har en berättande funktion och kan kommentera en situation eller skapa en atmosfär, men det 

behöver inte alltid ha en direkt koppling till bilden eller behöver vara realistiskt. 

 
Oavsett om det är realistiskt eller orealistiskt så tillför man 

bilden en till dimension genom ljudet. Lägger man till ett ljud 

så kan det bli något helt annat. Det är också det vad man vill få 

fram... för olika ljud och olika atmosfärer i ljudet kan ju skapa 

bildupplevelser. 

     (Respondent 2) 

 

Genom att lägga ljud kan man påverka tidsuppfattningen av filmen. Ljudet förändrar 

upplevelsen av tid, då man tillför filmen en till parameter som spelar mot bilden. Bilden har 

också en egen rytm som inte alltid behöver motsvara rytmen i ljudet, utan ljud och bild ska 

komplettera varandra.  
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Respondent 3 
 
Han/hon lägger alltid till vissa ljud och den generella anledningen till det är att förhöja 

känslan i filmen. Å andra sidan är det också behovet av att ha ljud till bilder där det inte finns 

tillräckligt bra ljud till från början. För honom/henne är det självklart att lägga på ljudeffekter 

för att skapa stämningar i filmen. Den mänskliga hörseln är selektiv, medan en mikrofon inte 

kan vara selektiv. Befinner man sig i en bullrig miljö och tittar på en person som står en bit 

bort så kan man ändå uppfatta vad en person säger, med hjälp av hörseln kan man fokusera 

just på den människan som pratar. Men mikrofoner kan inte fokusera på samma sätt och 

därför lyfter man fram eller lägger till vissa ljud för att skapa det selektiva lyssnandet som är 

en del av det verkliga livet. Han/hon försöker att skapa ljudbilder genom att lägga till ljud.  

 
Ljudläggning för mig handlar egentligen inte alls om att skapa 

tydlighet i tal och sånt [...] utan vad jag försöker göra är att 

snarare skapa ljudbilder. 

      (Respondent 3) 

 

Respondent 3 menar också att ljudläggningen används för att uppfylla kravet på stereoljud 

eller ibland t o m 5.1 surround-ljud som behövs för att kunna sälja dokumentärproduktioner 

till tv-kanaler.  
 

Många använder ljudläggning för att uppfylla det kravet på 

stereoljud, för där finns det stereoljud... för att det är väldigt 

få, tror jag, som spelar in i stereoljud och använder det i sin 

film. Utan de flesta spelar nog in i mono och använder 

kameramicken mycket och sen lägger man på effekter och 

vissa stereoljud för att det ska bli stereo. 

     (Respondent 3) 
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Vilka krav ställer dokumentärfilmsgenrens särart på ljudläggningen och hur har 

respondenterna lärt sig att ljudlägga dokumentärfilm? 

Respondent 1 
 
I en dokumentärfilm måste man vara väldigt försiktigt med hur man manipulerar tittarnas 

känslor i relation till vad personerna man följer eller beskriver i en dokumentär står för.  

Ljudet har en stark förmåga att manipulera tittarnas uppfattning av bilden och det kräver en 

stark medvetenhet. Det finns ett krav på autencitet även om man gestaltar mycket i filmen.  

 
I en dokumentär har du ofta kravet eller förväntningen från 

tittaren att det ska kännas trovärdigt, att det ska kännas som det 

är på riktigt. 

  (Respondent 1) 
 

Både ljud och bild kan hämtas ur ett annat sammanhang eller kan vara ”riggade”. Men det 

finns krav på sanning i relation till de människor eller händelser man ska gestalta.  

 
Jag kan inte smaska på med hur mycket ljud eller vilka 

konstiga ljud som helst för att nå ett syfte eller en stämning.                                 

    (Respondent 1) 

  

Ljudläggning av dokumentärfilm kräver därför mera försiktighet än vad ljudläggning av en 

spelfilm behöver. Man använder sig av ljuden som kan finnas i den miljön som bilden visar 

och letar efter ljud som kan förstärka känslan i situationen, utan att tappa trovärdigheten.  

Han/hon har en föreställning om hur saker ska låta. Medvetenhet om vad han/hon vill har utav 

bilden gör att han/hon hittar sätt för att få ljud och bild att ”bete” sig som önskas. Respondent 

1 uppger att han/hon har en välutarbetad känsla för ljud och kunskap om hur mycket ljud 

betyder. Ljudet är viktigt för timing i klippning.  

 
Jag har väl en ganska väl utarbetat känsla för och kunskap om 

hur mycket ljudet betyder och hur mycket det gör med 

timingen [...] när man sitter och klipper och det gör att det har 

blivit så att jag letar efter ljud när jag sitter och jobbar. · 

       (Respondent 1) 
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Respondent 1 uppger att han/hon är autodidakt när det gäller ljudläggning av dokumentärfilm. 

Han/hon har utvecklat ett sinne för ljudläggning och lärt sig att ljudlägga genom att titta på 

film och har ett utpräglat intresse för ljud och musik. 

 

 

Respondent 2 
 
Respondent 2 anser att ljudläggning i dokumentärfilmer ökar och att man idag mer än förut 

skapar stämningar i dokumentära filmer med hjälp ljud.  

 
Jag tror att dokumentärfilmen närmar sig spelfilmen mera. 

Man gör mer ljud.   

  (Respondent 2) 

       

Till skillnad från de traditionella dokumentärfilmerna, där allting skulle vara dokumentärt, 

dvs. inspelad på plats, så har man gått mer och mer till att skapa stämningar i dokumentärfilm 

med hjälp av ljud som är icke-dokumentära. Men det finns också filmer som är dokumentärt 

filmade, där ljudet kan skapa en nästan visionär stämning eller en känsla av fiktion. Att lägga 

ljud i dokumentärfilm handlar om att skapa stämningar för att förstärka just det man vill 

förstärka. Man kan öka en känsla som man egentligen inte riktigt känner eller som inte finns 

men genom att hitta och lägga ”rätt” ljud kan man plötsligt känna det.  

 
Det är som att krydda en soppa. Olika ljud tillför olika saker. 

Är man intresserad av det, då är det bara att göra det... och 

känna efter om det funkar... 

(Respondent 2) 

 

I och med att ljudet är så starkt och folk upplever ljud olika finns det en risk att saker bli 

”skruvade” åt något håll genom ljudläggning. Respondent 2 är också självlärd och jobbar 

väldigt intuitivt dvs. han förlitar sig på sin känsla. 

 
Jag har lärt mig genom att hålla på [...] det som har hjälpt mig 

många gånger är just när man sitter och klipper och har ljudet 

samtidigt, att man inte tänker ibland. [...] Jag jobbar oerhört 

intuitivt och då tycker jag blir det som bäst.   

  (Respondent 2) 
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Respondent 3 
 
Han/hon tror att det är viktigt att det finns en realism, om man gör en sådan film. Men man 

kan också göra dokumentärfilm som har inslag av fantasi eller drama och där finns det inga 

hinder för att ta ut svängarna och skapa någonting som är lite mera drama och fiktion. Gör 

man däremot en film som är tänkt att vara en verklighetsskildring, måste man vara realistisk.  
 

[...] tittaren måste man se som en intelligent människa som 

känner och förstår och kan väldigt mycket mer än vad man 

kanske föreställer sig... fejkar man för mycket så märks det och 

då blir det fel...  

(Respondent 3) 

 
Respondent 3 resonerar att i en dokumentärfilm ska det vara ljud som är verkliga, dvs. ljud 

som finns i miljön där filmen utspelar sig. Ljuden behöver inte nödvändigtvis vara upptagna i 

den miljön, men de måste vara naturliga i just den miljön. Han/hon tycker att lära sig att lägga 

ljud i dokumentärfilm är en ständig process.  

 
... för det första är det ju så att man prövar och sen ser vad som 

blir bäst. Sen är det ju så att det är en kompromiss mellan bild 

och ljud hela tiden. 

        (Respondent 3) 

 

Genom att han/hon ljudlade några av sina tidiga dokumentärfilmer på SvT fick han/hon 

möjlighet att skaffa sig baskunskaper inom ljudläggning, detta genom att observera hur 

erfarna ljudläggare på SvT jobbade. Men Respondent 3 ser sig själv också som autodidakt 

som hela tiden plockar upp ny kunskap när det gäller ljudläggning av dokumentära filmer.  
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Hur genomför en dokumentärfilmsskapare en ljudläggning, var hämtas ljuden och vilka 

egenskaper ska ljuden ha? 

Respondent 1 
 
Eftersom Respondent 1 lämnar den slutgiltiga ljudläggningen och ljudmixen över till någon 

ljudtekniker, är inspelningskvalitén inte så avgörande för honom/henne.  

 
[...] eftersom jag oftast inte lämnar ifrån mig en färdig 

ljudläggning utan lämnar vidare filmen till en ljudläggare som 

sen också mixar så behöver jag inte vara jättenoga med att det 

ska vara det mest korrekta ljud eller att det ska vara 

toppkvalité på det.    

  (Respondent 1) 

 

Han/hon skapar en ljudskiss och ger förslag till den som gör den slutgiltiga ljudmixen. Ljuden 

behöver därför inte vara helt ”korrekta”, dvs. det kan vara fel sorts billjud eller samma ljud 

kan appliceras på olika situationer. Det som är avgörande för Respondent 1s val av ljud är att 

ljudet tillför bilden rätt sorts energi och har förmågan att driva handlingen vidare. 

 
... man lägger ljud som man behöver för att driva nånting 

framåt, någonting behöver hända fast det inte händer i bild. 

Och där kan jag ibland lägga till nånting, en kastrull som åker i 

golvet eller skrammel eller en dörr som stängs eller vad som 

helst för att t ex ha en känsla av liv i en situation.  

  (Respondent 1) 

 

Det är en ljudteknikers uppgift att senare lägga in ”rätt” sorts ljud efter skissen han eller hon 

får av Respondent 1. 

 Respondent 1 plockar ljud ur det materialet som finns inspelat och återanvänder ljud från en 

situation i en annan. Ibland letar Respondent 1 också i inspelat material till en annan film som 

utspelar sig i en liknande situation som kan användas i ljudläggning. Oftast använder han/hon 

sig av ljud som är hämtade från ett ljudarkiv, men det kan också hända att han/hon ge uppdrag 

åt en ljudtekniker att spela in ett visst ljud eller spelar in ljudet själv för att ha någonting visst 

att jobba med men det händer väldigt sällan.  



 35 

 De kriterier utifrån vilka han/hon väljer ljuden är att han/hon försöker att föreställa sig vilka 

slags ljud som man skulle kunna uppfatta om man hade varit på en sådan plats eller i en 

liknande situationen som dokumentären utspelar sig.  

 
 

Respondent 2 
 
Respondent 2 lämnar sin ljudmix vidare till någon ljudtekniker. Till skillnad från Respondent 

1 kommer ljudläggningen inte påverkas eller förändras, utan den ska mixas så att den håller 

standard för tv-produktioner. Han/hon försöker att lägga in ljud under tiden han/hon jobbar 

med klippningen. Med hjälp av ljudet är det lättare att känna av om klipptempot är för snabbt 

eller långsamt.  

 
Jag har väldigt svårt för att klippa stumt. Ljudet kan förändra 

längden på saker och ting, och tidsuppfattningen av filmen kan 

bli helt annorlunda med hjälp av ljudet. Du kan lägga ett parti 

med bilder helt stumt och så lägger du ljud eller musik på det 

och så känner jag, det här är alldeles för snabbt klippt. 

  (Respondent 2) 

 

De ljud han/hon använder för sina ljudläggningar är förinspelade ljud från CD-skivor.  
 

 

Respondent 3 
 
Han/hon uppger att hans/hennes sätt att ljudlägga har utvecklats med åren.  

 
... för det första klipper jag i Final Cut, så jag har ju hur många 

ljudspår som helst numera. Jag organiserar upp alla projekt 

ungefär likadant. Att jag lägger effektljud, mono, miljöljud på 

vissa kanaler och sen stereoljudet, musik och voice-over på 

vissa kanaler så allting ligger väldigt logiskt ordnat. Det gör att 

när man kommer till slut-ljudmixningen så blir det oerhört 

mycket enklare för oss och går mycket snabbare att jobba när 

man gör så. 

  (Respondent 3) 
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Han/hon börjar med att klippa ut filmen väldigt grovt med miljöljud och voice-over osv. ifall 

det behövs. När finklippningen börjar, avgör han/hon på vilka ställen det ska tilläggas 

förstärkande ljud. Han/hon har en mindre ljudbank på sin redigeringsdator, men använder sig 

mycket av Internets effektarkiv för att leta rätt och ladda ner passande ljudeffekter.  

 
Huvudsakligen använder jag effektarkiv, det är inte så att jag 

går ut och tar ljud. Och det har att göra med att när jag sitter i 

postproduktion är det lite svårt att åka t ex till Rwanda och ta 

ett ljud, utan då får man klara sig med det man har och sen 

söker efter det man behöver på internet.  

· ·     (Respondent 3) 

 

Han/hon har ”trampat” ljudet själv i något enstaka fall, om det har saknats ljud i slutmixen 

eller där ljudkvalitén har varit otillräcklig. Slutmixningen utförs av någon utomstående 

ljudtekniker, men Respondent 3 är närvarande även i detta sista led av ljudarbetet för att 

kunna påverka och observera slutmixningen. 

 De egenskaper hos ljudet som han/hon anser är viktiga är att ljuden passar in i den 

verkligheten som man beskriver och ger en extra stämning, om det är det man letar efter.  

 
T.ex. tänk dig en bild av en stor vildmark och så jobbar du 

med ljudet som inte finns i bilden men som du kan tänka dig 

att det skulle kunna finnas där i den miljön.  

     (Respondent 3) 

 

En annan viktigt aspekt för honom/henne är att ljudeffekterna är i stereo och det beror på tv-

kanalernas krav på stereo eller numera 5.1 surround-ljud.  

 

Val av programvara 
 
Alla tre respondenter uppgav att de huvudsakligen ljudlägger i det bildredigeringsprogram 

som de också klipper filmen i. Det program som huvudsakligen används av alla tre är Final 

Cut och bjuder enligt respondenterna på tillräckligt många redigeringsmöjligheter och 

ljudspår när det gäller ljudläggning. Respondent 1 uppgav att han/hon också använder sig av 

Logic Pro ifall att Final Cut inte riktigt räcker till eller känns för begränsad. Respondent 2 

använder sig i sådana fall av Pro Tools. 
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Analys 
 
Under den här rubriken kommer jag att analysera, tolka och värdera det empiriska materialet 

som jag redovisade i förra avsnittet. Jag ska använda mig av de teorier som jag har beskrivit 

under teoretisk bakgrund för att har möjlighet att belysa de svaren jag fick genom intervjuerna 

utifrån ett filmljudvetenskapligt perspektiv. Jag kommer inte att kunna applicera mitt material 

på alla kategorier som jag har redogjort för i avsnittet teoretiskt bakgrund, eftersom det 

empiriska materialet inte kommer att täcka alla dessa kategorier. Då jag har genomfört en 

hermeneutiskt inspirerad studie finns det mycket utrymme för olika tolkningar av materialet 

och det är orsaken till att jag kommer att applicera materialet på flera rubriker i 

analysmodellerna. 

 

Analysmodell 1: Theory of the film – Bela Balazs 

The Acoustic World and Discovery of Noise 

Denna kategori syftar på att det är filmljudets uppgift att beskriva människans akustiska miljö.  

Alla tre respondenter uppgav att atmosfärljudet är oerhört viktigt i en dokumentärfilm och att 

det ljud som är inspelat på inspelningsplatsen ofta inte räcker till.  Respondent 1 påpekar att 

det är viktigt att man tillägger eller förstärker vissa ljud i miljön, då dessa ljud förstärker och 

berättar om olika företeelser. Balazs hävdar att alla ting äger en inneboende röst som kan 

påverka känslor och tankar. Lägger man t ex ett visst vindljud så kan tittaren förstår och känna 

hur mycket eller lite det blåser och det kan öka förståelsen för hur människan i bilden känner 

sig eller i vilken situation hon befinner sig. Respondent 3 uppger i detta sammanhang att 

han/hon framhäver vissa ljud ur en ljudbild för att skapa det selektiva hörande som en 

mikrofon inte kan åstadkomma och därmed får tittaren hjälp att höra och urskilja röster, ljud 

och deras karaktär.  

Enligt min uppfattning handlar det om att man ska förstå var man befinner sig och att man 

som tittare känner sig ”hemma” i olika miljöer. Då vi är omgivna av ljud dygnet runt vill man 

uppfatta och höra vissa ljud för att man helt enkelt förväntar sig att vissa platser eller 

situationer låter på ett visst sätt. Väljer man bort vissa ljud så skulle det kunna leda till 

oönskade effekter som skulle kunna vara användbara i fiktionsfilm, eftersom de förfalskar 

eller påverkar uppfattningen av en dokumentärfilm.  
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Silence and Space   

Denna rubrik syftar på att använda sig av tystnad som ett effektfullt berättargrepp och hur 

människan får möjlighet att förstå innebörden av olika utrymmen genom ljud.  

Den här rubriken tolkar jag på liknande sätt som den första. Det handlar om att skapa 

trovärdiga och äkta miljöer i vilka tittaren kan känna igen sig. För mycket konstnärlig frihet 

eller experiment med ”opassande” eller onaturliga ljud i en dokumentärfilm kan påverka 

dokumentärfilmens budskap på ett negativt eller oönskat sätt. 

 Respondent 1 talar om att tystnad eller frånvaro av ljud i en bild skapar en distans mellan 

tittaren och tv-skärmen och kan förmedla en känsla av att tittaren observerar en situation i all 

hemlighet. Detta faktum kan ju utnyttjas om filmskaparen vill få fram en mera voyeuristiskt 

känsla. Ljudets närvaro i en dokumentärfilm ska hjälpa till att tittaren känner sig inbjuden och 

upphäva distansen som tystnad kan skapa. Det möjligt att använda sig av ljud för att föra 

handlingen framåt och skapa liv i filmen, även om det inte syns på tv-skärmen. Bryter man 

tystnad på det sättet så skapar man en spänning och gör tittaren uppmärksam för kommande 

förändringar. Respondent 1 och 3 försöker föreställa sig vilka ljud som kan finnas i den miljön 

eller situation som dokumentärfilmen utspelar sig och använder sig av sådana ”tänkta” eller 

”föreställda” ljud i sina ljudläggningar. På så sätt får åskådaren möjlighet att förstå dessa 

miljöer, då han eller hon får chans att relatera till egna erfarenheter av dessa platser eller 

situationer och kan bedöma de som äkta. 

 

Asynchronous Sound   

Med asynchronous (icke-synkront) ljud menas att bilden inte motsvarar ljudet. 

Respondent 1 uppger att det inte är möjligt att lägga hur mycket och hur konstiga ljud som 

helst i en dokumentärfilm, eftersom filmen ska kännas trovärdigt och realistiskt. 

Dokumentärfilmens särart kräver i detta avseende ett större mått av försiktighet i ljudläggning 

och val av ljud än vad en spelfilm gör, eftersom det ska kännas som det är på riktigt för 

tittaren. Respondent 3 yttrar sig på ett liknande sätt, då han/hon säger att det märks om man 

fejkar för mycket med ljudet och det kan påverka trovärdigheten av en dokumentär. Han/hon 

tillägger att dokumentärfilmer som har inslag av fantasi eller fiktion kan ge större möjlighet 

att använda sig av ”onaturliga” ljud. Respondent 2 hävdar att det finns dokumentärfilmer där 

man skapar en visionär stämning eller känsla av fiktion genom ljudläggningen och att man 

ibland kan få fram en känsla i bilden genom ett ljud som kanske inte fanns där i verkligheten 

eller hör hemma i denna miljö.  
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Han/hon anser att det inte är avgörande om ljuden är realistiska eller orealistiska och att de 

inte alltid behöver ha en koppling till bilden. Det avgörande för honom/henne är det ska 

kännas ”rätt”.  

 Jag anser att den här kategorin skiljer sig avsevärt från fiktionsfilmens ljudkonventioner. 

Inom fiktionsfilm finns det en stor frihet att använda sig av icke-reella ljud eller ljud som inte 

motsvarar bilden eller verkligheten. Det är inte möjligt i samma utsträckning inom 

dokumentärfilmsgenren, då filmen kan kännas som mindre realistisk. För mycket bearbetning 

eller att tittaren känner av att det är ljud som är pålagt kan leda till att dokumentären lätt 

bedöms som oseriös eller orealistisk. Det journalistiska anspråket försvinner när en 

dokumentärfilm inte anses vara trovärdig.  

 

Intimacy of Sound  

Akustiska närbilder hjälper tittaren att uppfatta enstaka ljud som annars skulle drunkna i alla 

andra bakgrundsljud.  

 Respondent 3 uppgav att han/hon försöker att återskapa ett selektivt hörande genom att 

framhäva vissa ljud ur ett ljudlandskap. Dessa ljud skulle annars inte uppfattas men de spelar 

en viktig roll för upplevelsen och förståelsen av en scen.  

 Det är bara en av respondenterna som pratar om det selektiva hörandet, men mellan raderna 

kan jag läsa ut det också ur de andras svar. Problemet är väldigt ofta att budgeten inte tillåter 

en ljudtekniker på inspelningsplatsen och det leder i många sammanhang till att man handskas 

med dålig ljudkvalité eller otillräckligt ljudmaterial vid postproduktionen. Det gör det 

nödvändigt att lägga till ljud för att skapa känslan av det selektiva hörande i efterhand.  

 

Sound cannot be isolated  

Vi kan inte se händelser och saker som finns utanför filmduken, däremot kan vi höra dem. I 

intervjuerna har det framgått att det viktigaste inom ljudläggning i dokumentärfilm är att 

skapa atmosfärer och ljudmiljöer. Det ljudmässiga innehållet i dessa atmosfärer består ofta av 

förväntningarna tittaren och dokumentärfilmsskaparen har gentemot en viss ljudmiljö. Jag 

hävdar att eftersom vi är omgivna av ljud hela tiden, så skulle vi uppfatta det som ovanligt att 

inte kunna höra bakgrundsljud i dokumentärfilmer. Tystnad eller frånvaro av ljud kan 

uppfattas som nästan obehagligt eller onaturligt. Däremot är det möjligt att använda det som 

en effekt för att fånga tittarens uppmärksamhet eller för att berätta eller förstärka en företeelse 

eller något ljud som kan vara viktig för berättelsen. 
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Alla tre respondenter uppgav att de skapar ljudmiljöer utifrån deras sina föreställningar och 

erfarenheter om vilka ljud som kan finnas i vissa situationer eller utrymmen. Alla tre 

respondenter använder sig vidare av ljud som skulle kunna finnas i en viss miljö, men att 

ljudkällan inte nödvändigtvis behöver synas i bilden. På så sätt skapar eller förstärker alla tre 

stämningar genom att designa atmosfärer och ljudbilder.  

 

Sounds throw no shadow and Sounds have no sides 

Ljud kastar ingen skugga och lämnar inga avtryck i tid och rum. Det innebär att det är svårt att 

avgöra ljudets dimension och riktning. Till skillnad från de tekniska förutsättningar som fanns 

på Balazs tid är det numera möjligt att skapa rörelser och riktningar i ljudet.  

 Enligt Respondent 3 finns krav på dokumentärfilmsljud från tv-kanalernas sida. Det innebär 

att ljudet ska vara i stereo eller numera t o m i 5.1 surround-ljud. I sin tur innebär det att man 

kan placera ut ljuden på olika ställen i ljudbilden och rummet vilket innebär att man så tittare 

kan sitta mitt i en artificiellt skapad ljudmiljö. Detta ökar känslan av närhet mellan tittare och 

bild ytterligare.  

 

Sound has a space colouring 

Ljudets karaktär är starkt bunden till ljudets naturliga miljö. Samma ljud låter olika i olika 

rum beroende på rummets akustiska egenskaper och på så sätt kan det skapas visuell och 

auditiv närhet mellan tittare och dra in denne i händelsen. Med dagens tekniska möjligheter 

går det att återskapa ljud i studio som genom bearbetning kan låta som om det har spelats in i 

sin ”äkta” miljö.  

 Jag anser att ljudläggningen av en dokumentärfilm kräver större ”naturtorgenhet” än vad 

ljudläggningen av en fiktionsfilm gör. Återigen är det tittarens krav på äkthet som avgör hur 

pass naturligt ljudet i en miljö ska låta. Detta antagande fick jag bekräftat av alla tre 

respondenter som anser att ljudet måste låta som om det är upptaget i sin naturliga miljö. 

Även om alla tre använder sig i stor utsträckning av ljudarkiv, så måste ljuden passar in i den 

verkligheten man vill beskriva, utan att tappa trovärdigheten. 
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Analysmodell 2: Dimensions of Film Sound - David Bordwell och 

Kristin Thompsons 

Rhythm 

Ljud kan organiseras på ett rytmiskt sätt, men det är inte bara ljudet som används för att skapa 

rytmer och kontinuitet.  

 Nästan alla ting och människor har någon slags inneboende rytm, vare sig man är medveten 

om det eller inte. Rytmer påverkar människors beteende, arbete, känslor, interaktion med 

varandra osv. Då vi är så bundna till olika rytmer är rytmen också viktigt för ljudläggningar 

eftersom den kan påverka hur tittaren uppfattar och dokumentärfilmskaparen arbetar med 

materialet. 

 Respondent 1 upplever att han/hon kan jobba rytmiskt med ljudet och på så sätt blir filmen 

mera levande. Han/hon anser att det är möjligt att sänka eller öka tempot i filmen genom att 

lägga till eller ta bort ljud. Detta bekräftas också av Respondent 2, som säger att 

ljudläggningen kan påverka tidsuppfattningen av en dokumentärfilm. Han/hon menar att 

ljudet förändrar upplevelsen av tiden genom att man tillför en parameter som spelar mot 

bilden och att ljudet såsom bilden innehar en egen rytm. Enligt honom/henne ska ljud och bild 

komplettera varandra, men det behöver inte alltid innebära att rytmen i bilden motsvarar 

rytmen i ljudet. 

 

Fidelity 

Med fidelity menas huruvida ett ljud låter trovärdigt i förhållande till källan som genererar 

ljudet. Om ljudet i själva verket har skapats i en dator eller på andra sätt har ingen relevans 

alls, det viktiga är att det motsvarar tittarens förväntningar i förhållande till ljudkällan för att 

kunna godtas.  

 Jag anser att denna kategori är mycket viktig i dokumentärfilmsammanhang. Till skillnad 

från fiktionsfilm, där man medvetet byter ut ljud som ska låta på ett visst sätt mot ett ljud som 

låter på ett helt annat sätt för att skapa överraskningar eller komiska effekter, så skulle det 

kunna påverka tittarens uppfattning av dokumentärfilmen på ett negativt sätt. Sådana effekter 

kan förstöra en dokumentärfilms trovärdighet. Berättelsen i filmen, hur allvarlig den nu är, 

kan uppfattas som fiktion eller förlöjligas och filmens krav på realism försvinner.  
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 I en dokumentärfilm måste man, enligt Respondent 1, vara väldigt försiktigt med 

ljudläggningen, eftersom ljudet kan manipulera tittarnas känslor i relation till det man vill 

beskriva. Han/hon hänvisar till ljudets starka förmåga att leda och påverka tittarnas 

uppfattning av bilden, vilket kräver en stark medvetenhet. Det finns ett krav på autencitet 

även om man gestaltar mycket i filmen och tittarna förväntar sig att en dokumentärfilm känns 

trovärdig och ”som på riktigt” oavsett om det gäller ljud eller bild i en film. Respondent 3 

delar denna uppfattning och menar att tittaren kommer att känna av om man i ljudläggningen 

fejkar för mycket. Han/hon anser att man ska använda sig av ”verkliga” ljud som finns i 

miljön där filmen utspelar sig, även om ljuden är skapade eller tillagda i efterhand.  

 

Space 

Ljud har också en rumsdimension, som jag redan har redovisat under Sound has a space 

colouring i analysmodell 1. En annan aspekt av ljudets rumsdimension som tas upp i denna 

analysmodell är diegestiska och icke-diegetiska ljud.  

 Ljudlägger man dokumentärfilm så använder man sig av diegetiska ljud och icke-diegetiska. 

Icke-diegetiska ljud i dokumentärfilmer kan vara musik eller voice-over. Diegetiska ljud kan 

vara atmosfärljud eller ljudeffekter som inte nödvändigtvis behöver visas i filmen. Deras 

uppgift är att vidga platsen där filmen utspelar sig eller föra handlingen framåt.   

 Respondent 1 använder ljudläggning just i dessa syften. Med hjälp av ljudet blir situationer 

mera livliga och han/hon lägger in ljud för att driva handlingen framåt, när någonting behöver 

hända även om det sker utanför bildrutan.  

 Det är mycket vanligt och ofta nödvändigt i dokumentärfilm att det finns en ständig 

närvarande berättarröst som hjälper tittaren att få tillräcklig med information för att denne ska 

förstå vad filmen handlar om och följa berättelsen. Men jag tycker att just icke-diegetiska ljud 

som saknar förankring i bilden kan hjälpa till med övergångar och för att knyta ihop 

inklippsbilder som ljudlöst skulle kännas tysta och tråkiga. Ljudet kan hjälpa då att skapa 

flöde och kontinuitet i en film även om en ljudkälla inte behöver synas i bilden. 
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Sammanfattning  
 
I detta avsnitt sammanfattar jag de resultat som jag har kommit fram till genom intervjuerna 

med de tre dokumentärfilmskaparna och analysen av detta material. Jag utgår ifrån syftet att 

skapa förståelse för de intentioner som ligger bakom ljudläggningar av dokumentärfilm och få 

inblick i de praktiska aspekterna av dokumentärfilmsljudläggningar. Jag ska mera generellt 

besvara de tre frågor i min frågeställning genom att sammanfatta resultaten och avsluta med 

en kortare sammanfattning av hela analysen. 

 

 

På frågan om hur en dokumentärfilmskapare ljudlägger och vilka intentioner han eller hon har  

anger respondenterna att den vanligaste intentionen bakom ljudläggningar i dokumentärfilm 

är att skapa och förstärka stämningar och känslor som enbart bilden inte kan berätta på samma 

sätt. Ljudläggning används när det inspelade ljudmaterialet från inspelningsplatsen inte har 

tillräckligt bra kvalité eller när det saknas ljudupptagning av atmosfärljud och effektljud. 

Ljudet ska berätta och förklara olika händelser och platser och dess egenskaper och hjälper på 

så sätt tittaren att förstå vissa situationer och få kontakt med bilden. Ljudläggning eller ljud i 

dokumentärfilm ska signalera närvaro, främst för att man som tittare är inbjuden och 

välkommen, men att man också som dokumentärfilmsskapare har varit med. Men närvaro av 

ljud vid klipparbetet underlättar också för dokumentärfilmskaparen, då man lättare hittar rätt 

klipptempo eller får en känsla för filmen. 

 En mera praktisk aspekt av ljudläggning är att man genom att använda sig av ljudeffekter 

eller atmosfärer som är inspelade i stereo kan uppfylla kravet av tv-kanalerna som kräver 

stereo eller numera 5.1 surround-ljud. Pga. ekonomiska besparingar spelas 

dokumentärfilmsljud oftast in i mono och en ljudläggning med stereoljud leder till att kravet 

ifrån tv-kanalerna kan uppfyllas på ett ganska billigt och enkelt sätt.  

 

 

Det viktigaste kravet dokumentärfilmen ställer på ljudläggningen är att tittarnas förväntningar 

på realitet eller autencitet måste beaktas. Till skillnad från fiktionsfilm så kräver 

ljudläggningen ett större mått försiktighet när det gäller ljudval och mängd av tillagda ljud, 

eftersom ljudet har en stark förmåga att manipulera tittarens uppfattning om filmen. Ljuden 

måste vara realistiska, dvs. de ska låta som om de är tagna ur den verkliga situationen eller att 

det finns ljud som kan finnas i en viss situation på en viss plats.  Men det finns möjlighet att 
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experimentera med ljudet i fall att filmen är mera visionär eller har inslag av dröm- eller 

science-fiktion-scener. En av respondenterna anser att dokumentärfilmen närmar sig 

spelfilmen mer och mer och att därför ljudläggning och användandet av ljud i dokumentära 

filmer ökar. Även om alla respondenter har ett brett spektrum av erfarenhet inom 

dokumentärfilm så är ingen av dem utbildad inom ljudläggning för dokumentärfilm eller film 

överlag. Alla tre är självlärda och har inhämtat sin kunskap genom att pröva sig fram, titta på 

andras arbeten och arbetssätt och förlitar sig på sin magkänsla och intuition.  

 

 

De intervjuade respondenterna uppgav att de ljudlägger huvudsakligen i 

redigeringsprogrammet Final Cut, men att två av de också använder Logic Pro och Pro Tools 

när Final Cut inte räcker till av någon anledning.  

 Kravet på ljudkvalitén är olika mellan respondenterna. Två utför sina ljudläggningar och 

lämnar det färdiga arbetet vidare till en ljudtekniker som gör en avslutande ljudmix för att 

göra ljudet tv-kompatibelt. Detta arbetssätt kräver att ljuden som används är av toppkvalité, 

även om de i vissa fall kan bytas ut i det sista ledet i fall att de inte låter ”rätt”. Den tredje 

respondenten gör oftast en ljudskiss som han/hon sen lämnar över till någon ljudläggare som 

byter ut ljuden eller lägger ett bättre ljud. Därför behöver ljudkvalitén eller ljudet inte vara 

korrekt när den används eftersom det kommer att rättas till i efterhand.  

 De viktigaste egenskaper ljudet ska ha är att de är realistiska. De ska passa in i den 

situationen, platsen eller tiden då dokumentärfilmen utspelar sig och tillföra energi till 

berättelsen. En respondent tycker att ljudet ska vara i stereo, då det behövs med tanke på 

standarden på tv-ljudet. Respondenterna hämtar sina ljud huvudsakligen från egna ljudarkiv, 

internet eller cd-skivor. Att de spelar in ljuden själv eller ”trampar” de i en studio sker ytterst 

sällan, då det finns så välskapade och omfattande ljudarkiv som är ett billigt, tidsparande och 

lättillgängligt alternativ.  

 

 

Analysen har visat att nästan all information jag fick genom intervjuerna låta sig appliceras 

och förklaras med hjälp av de två analysmodeller som jag har presenterad i teoretisk 

bakgrund. Det är bara några få som inte täcks och det kan antingen bero på att dessa aspekter 

helt enkelt inte berörs av ljudläggning i dokumentärfilm eller att utformningen av min 

intervjumall inte var tillräcklig för att kunna belysa alla dessa teoretiska aspekter. Även om 

dokumentärfilmskapare inte alls är medvetna om det så visar analysen att deras tankar och  
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antaganden har förankring i filmljudteorin och att deras intentioner och arbetssätt tydligen inte 

skiljer sig allt för mycket ifrån de intentioner och arbetssätt som ligger till grund för fiktions- 

och biograffilmer. Den största skillnaden som jag kom fram till är när det handlar om ljudets 

naturtrogenhet eller äkthet (jmf asynchronous sounds eller fidelity) där det inte finns 

möjlighet att experimentera eller använda sig av icke-reella ljud i en 

dokumentärfilmsljudläggning då tittarens förväntningar inte infrias och därmed filmens 

seriositet påverkas, då den inte känns lika äkta eller realistiskt längre. Dokumentärfilmer ska 

spegla eller berätta om verkliga händelser och därför krävs det större försiktighet och 

medvetenhet i ljudläggningen som inte behöver beaktas lika mycket i fiktionsfilm. Enligt en 

av respondenterna härrör det från att tittaren förväntar sig en ”verklig” framställning av 

händelser i bild och ljud. Tillfredställs inte dessa förväntningar av ”realism” så kan hela 

filmens autencitet ifrågasättas och filmen fungerar inte längre som en dokumentärfilm. 

 

 

Diskussion 
 
I mötena med dokumentärfilmskaparna har jag märkt att det ibland är ganska svårt för dem att 

sätta ord på sitt arbete som ofta styrs av känslor. Dokumentärfilmskapare är inte särskilt vana 

vid att prata om sina ljudläggningar eller sina arbetssätt och det har nog delvis påverkat de 

svar som jag fick i intervjuerna. Det kändes som om en av respondenterna hade lite enklare att 

sätta ord på och formulera sina tanke- och arbetssätt kring ljudläggning. Denna respondent 

lämnar enbart en provisorisk ljudläggning eller ljudskiss vidare till en ljudläggare. Detta 

faktum skulle kunna tolkas som om han/hon har lättare att kommunicera om sina 

ljudläggningar då han/hon är van vid att förklara eller diskutera sina ljudskisser med andra 

ljudläggare. Samtidigt kan det också bara vara en tillfällighet. Jag har också fått en stark 

uppfattning om att ljudläggning handlar väldigt mycket om att känna efter och förlitar sig på 

sin intuition, då alla tre pratar mycket om känslor eller att ett ljud ska kännas på ett visst sätt. 

Det är svårt att förklara känslan när ett ljud passar eller känns helt ”rätt”, men jag tolkar det 

med hjälp av de svar jag fick att man utvecklar denna känsla genom erfarenhet och 

verksamhet. Respondenterna har utvecklat ett ”sinne” för ljud genom att ljudlägga 

dokumentärfilmer och att pröva och experimentera sig fram till ljud som fungerar i en 

situation. 

 



 46 

 

 

Min studie är mycket begränsad och kan därför inte granska olika sorters dokumentärfilm. 

Vissa dokumentärfilmer har ett större behov av ljudläggning som t ex filmer som är gjorda av 

bara arkivmaterial, där det inte finns något inspelat ljud, medan dokumentärfilmer som är 

reportageaktiga, där intervjuer stor i fokus kanske bara behöver ljudläggning i väldigt liten 

utsträckning eller inte alls. Det kan också kritiseras att antalet respondenter är för litet för att 

kunna dra slutsatser. Tanken bakom en hermeneutisk studie är inte att uppnå absolut kunskap, 

utan att försöka förstå och möjligtvis kunna generalisera eller hitta handlingsmönster i de 

informationer man får genom intervjuerna. Andra respondenter skulle därför kunna leda till 

andra resultat än de jag har kommit fram till i detta uppsatsarbete.  

 

Som jag nämnde i början av uppsatsen så har det inte gjorts någon undersökning eller 

forskning som handlar om ljudläggning i dokumentärfilm. Därför hoppas jag att det här 

arbetet fungerar som en början och inspirationskälla för andra som är intresserad av det här 

ämnet och animerar till vidare forskning inom detta fält. I uppsatsen har en hel del tyst 

kunskap omvandlats till nedskriven kunskap som faktiskt går att strykas med hjälp av 

befintliga teorier om filmljud. Men det finns mycket mer att utforska! 

 

Det här uppsatsarbetet har varit väldigt lärorikt och intressant för mig, eftersom jag är mycket 

intresserad av ljudläggning i allmänhet. Jag har fått otroligt mycket inspiration, tankeställare 

och idéer genom mötena och intervjuerna med de tre dokumentärfilmskapare som jag 

förhoppningsvis kan använda i mina framtida projekt.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

Del 1: Varför ljudläggning? 

- Ljudlägger du utöver det inspelade materialet som finns till 

dokumentärfilmsproduktioner i allmänhet? 

- I fall att du ljudlägger, vad syftet med det? 

- Ska ljudläggningen tjäna ett narrativt eller estetiskt syfte? 

- Vilka funktioner ska ljudet ha? 

- Finns det skillnader mellan ljudläggningen av en dokumentärfilm och en fiktionsfilm 

och vilka är dem? 

- Hur resonerar du kring ljudets trovärdighet, realism och journalistisk saklighet i 

förhållande till en ljudläggning? 

 

Del 2: Arbets- och tankesätt kring en ljudläggning 

- Hur genomför du en ljudläggning? 

- Har du generella arbetssätt? 

- Utifrån vilka egenskaper väljer du ljuden? 

- Använder du förinspelat ljud (ljudarkiv) eller spelar du in ljuden själv? 

- Finns det konventioner inom dokumentärfilmsljudläggning? 

- Vilka är dessa konventioner? 

- Är dem olika för olika typer av dokumentärfilm? 

- Finns det olika arbets- eller tankesätt kring olika dokumentärfilmer? 

- Hur har du lärt dig att göra ljudläggningar? 
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