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ABSTRAKT 
 
I denna uppsats har filmljudet i krigsfilmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryan 

undersökts. Detta har gjorts för att försöka bidra med ökad förståelse för filmljudets 

användningsområde och funktioner, främst för filmerna i fråga, men även för krigsfilm rent 

generellt. Filmljud i denna kontext omfattar allt det ljud som finns i film, men utesluter dock 

all ickediegetisk musik.  

 

Båda filmerna har undersökts genom en audio-visuell analys. En sådan analys görs genom att 

detaljgranska båda filmernas ljud- och bildinnehåll var för sig, för att slutligen undersöka 

samma filmsekvens som helhet då ljudet och bilden satts ihop igen. Den audio-visuella 

analysmetod som nyttjats i uppsatsen är Michel Chions metod, Masking.   

 

De 30 minuter film som analyserades placerades sedan i olika filmljudzoner, där respektive 

filmljudzons ljudinnehåll bland annat visade vilka främsta huvudfunktioner som    filmljudet 

hade i dessa filmer. Dessa funktioner är till för att bibehålla åskådarens fokus och intresse, att 

skapa närhet till rollkaraktärerna, samt att tillföra en hög känsla av realism och närvaro. 

Intentionerna med filmljudet verkade vara att flytta åskådaren in i filmens verklighet, att låta 

åskådaren bli ett med filmen. Att återspegla denna känsla av realism, närvaro, fokus samt 

intresse, visade sig också vara de intentioner som funnits redan i de båda filmernas 

förproduktionsstadier. Detta bevisar att de lyckats åstadkomma det de eftersträvat. Men om 

filmljudet använts på samma sätt eller innehar samma funktioner i krigsfilm rent genrellt går 

inte att säga.   

 
Nyckelord: filmljud, chion, krigsfilm, ljuddesign, audio-visuell, masking, ljudläggning 

 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

I have for this bachelor’s thesis examined the movie sound of the classic warfare movies 

Apocalypse Now and Saving Private Ryan. This is an attempt to contribute to a more profound 

comprehension of the appliance and importance of movie sound. In this context movie sound 

implies all kinds of sounds within the movies, accept from non-diegetic music.  

 

These two movies have been examined by an audio-visual analysis. It's done by auditing the 

sound and picture content separately, and then combined to audit the same sequence as a 

whole. Michel Chion, which is the founder of this analysis, calls this method Masking.  

 

The sound in this 30 minute sequence was then divided into different zones, where every zone 

represented a certain main function. These functions are provided to create a stronger 

connection to the characters, sustain the viewers interest and bring a sense of realism and 

presence. It seems though the intention with the movies sound is to bring the viewers to the 

scene in hand, and let it become their reality. To mirror this sense of realism, presence, focus 

and interest, proves to be the intention from an early stage of the production. This bachelor’s 

thesis demonstrates a success in their endeavours. Although it can’t confirm whether the 

movie sound have been utilized in the same manner or if they posess the same functions to 

warefare movies in general. 

 
Keywords: film sound, chion, war movies, sound design, audio-visual, masking  
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INTRODUKTION 
 

Det mest fascinerande med ljudläggning till film är enligt mig den kreativa och konstnärliga 

sidan av arbetet. För mig ger det ingenting att skruva på mixerbordet och endast ställa ljudet 

”så som det ska låta”, som exempelvis en ljudtekniker för en tv-show. Filmljudläggning är 

som ett stort spännande pussel där många små helt skilda bitar skall växa fram till en 

spännande helhet. Det är en underbar känsla av att med helt skilda ljuddelar förmedla en 

känsla eller en upplevelse utan att åskådaren varken begripit varför eller på vilket sätt det 

skett. Ljudläggning till rörlig bild – och då främst för film – kan enligt mig jämföras med att 

måla med en osynlig pensel som ändå på något mystiskt sätt avger färg. Det är viktigt att 

detaljstudera filmer och filmljud för att på det sättet hela tiden bygga upp en större förståelse 

för hur ljudet kan – eller kanske till och med bör hanteras – för att i sin tur förbättra filmers 

helhet.  

 

Jag har tidigare skrivit en B-uppsats (Forsberg, 2009) inom samma ämne och menar att det är 

viktigt studera och analysera filmer och dess ljud för att förhoppningsvis förbättra och 

utveckla kreativiteten bakom ljudläggning och även för att öka förståelsen för samspelet 

mellan bild och ljud i film. Genom att undersöka hur filmljud använts och utvecklats med 

åren borde enligt mig ge en större inblick i hur ljud bör användas i film för sin rätta tid och 

rätta budskap. Denna uppsats behandlar vad fransmannen Michel Chion kallar för det audio-

visuella kontraktet (samspelet mellan ljud och bild) och både bild och ljud i två krigsfilmer 

analyseras och tolkas. 

 

Bakgrund 
 
Filmljud 
Om något berättas av någon, i exempelvis radio, kan detta göras med variation i ljudstyrkan 

eller en användning av olika tonfall. På detta sätt kan en historia bli mer intressant berättad 

med ljudets hjälp. En muntlig berättare har förutom dessa verktyg även grimaser och gester 

att använda sig av. I en film finns det en hel rad med olika uttrycksmedel som det gäller att 

nyttja på bästa sätt. I filmens värld används bild och ljud för att tillsammans berätta en 

historia. (Dykhoff, 2002:25) 
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Ljudberättande, eller ljuddramarturgi, kan sammanfattas som ljudets roll i en film, sedan man 

noga definierat dels vad man vill berätta, dels med vilka medel man vill berätta det. Ett effektivt 

ljudberättande kräver alltså ett ganska stort mått av planering redan på manusstadiet, och en 

tilltro till ljudets förmåga under hela produktionsprocessen. Denna noggranna bestämning av hur 

historien ska berättas kan möjligen också leda till att de andra berättarelementen används på ett 

mer effektivt sätt, och slutligen till att hela filmen blir bättre. (Dykhoff, 2002:25)                                                  

                                                                                                              

Krigsfilm 
En bred genre inom film är den som handlar om krig. Ordet krigsfilm har dock många 

definitioner i folkmun som i och med detta kan skapa förvirring. Det som menas med 

begreppet krigsfilm i denna uppsats stämmer bra överrens med Nationalencyklopedins 

beskrivning, och därför presenteras den i sin helhet.   

 
krigsfilm, genre om soldater i krig och livet på hemmafronten under krigstid. Krigsfilm gränsar 

ibland till spionfilm (Kanonerna på Navarone, 1965), melodram (Dimmornas bro, 1940; Född 

den fjärde juli, 1989) eller action (Rambo – First Blood II, 1985) och kan vara propagandistisk 

(De gröna baskrarna, 1968) eller pacifistisk (På västfronten intet nytt, 1930; Plutonen, 1986). 

Sedan andra världskriget har satiriska krigsfilmer med oftast antimilitaristiska undertexter blivit 

vanliga, som Dr Strangelove (1964), M*A*S*H (1970) och Three Kings (1999). Även filmer om 

fångläger, som Fångläger nr 17 (1953), räknas till krigsfilm. (ne.se) 

 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse för filmljudets användningsområde 

och funktioner i krigsfilmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryan. 

 

Frågeställning 

 

I denna uppsats undersöks följande fråga: 

 Vilka funktioner har filmljudet i Apocalypse Now och Saving Private Ryan? 
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Avgränsningar 
 

Filmljud kan enligt filmljudläggaren Klas Dykhoff grovt delas upp i fyra enheter; Dialog, 

Atmosfärljud (Långa ljud så som vindsus, trafikbrus, motorbuller, vågskvalp och fågelkvitter), 

Ljudeffekter (korta ljud som smällar, dörrgnissel och enstaka passerande fordon) samt Musik. 

I denna uppsats behandlas ej musiken (ickediegetisk) i filmerna. Den nämns, men ingen 

djupare analys har gjorts. Detta beror delvis på arbetets tidsram och delvis för att musik är 

något som för det mesta hamnar utanför en filmljudteknikers ansvarsområde (Dykhoff, 

2002:26). I den audio-visuella analysen – som återfinns i uppsatsens empirikapitel – granskas 

filmljud och bild ur ett konstnärligt perspektiv och tar ingen hänsyn till kvalitet eller tekniska 

förutsättningar.  

 

Källmaterialet består endast av två filmer, vilket i sin tur möjliggör en noggrann och 

detaljerad analys. Det är sammanlagt 30 minuter film som analyserats (15 minuter i varje), 

alltså både ljud och bild. Det skulle naturligtvis varit ännu bättre för resultatet om möjligheten 

att analysera båda filmerna i sin helhet hade funnits. Men att analysera mer än 30 minuter 

film, noggrant och detaljerat, ligger dock utanför denna uppsats tidsram.  

 

Som redan klargjorts hade det mest rättvisa resultatet redovisats om båda filmerna analyserats 

i sin helhet, vilket dock inte tidsramen höll för. Men att de 30 minuter film som analyserats är 

tagna från filmernas första tio samt fem avslutande minuter beror på att dessa minuter ansågs 

var viktigare än övriga då ett urval var tvunget att göras. Detta kan avspeglas i den dramatiska 

struktur som filmer har.  

1. Anslag med presentation av personer, miljö och huvudkonflikt. Vanligen introduceras 

konflikten genom att ett harmoniskt, statiskt tillstånd bryts och det skapas en konflikt 

mellan rollfigurerna. 

2. Fördjupning och konfliktupptrappning. Konflikten och personmotsättningarna 

förstärks. 

3. Klimax, där huvudkonflikten når sin höjdpunkt, peripeti eller vändpunkt, till exempel 

slutduellen i en klassisk westernfilm. 

4. Konfliktförlösning och nedtrappning mot sammanfattning och avslutning. 

(Braaten m. fl, 1997:99) 
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De inledande och avslutande minuterna är utan tvekan de viktigaste minuterna när ett val 

måste göras (i alla fall då önskan varit att analysera hela filmen). Det handlar om öppning och 

stängning, start och stopp, början och slut, vilket gemene man i de allra flesta sammanhang 

garanterat noterar och lägger märke till, oavsett vad det nu handlat om. I anslaget (filmens 

inledande minuter) – då filmens personer, miljöer och huvudkonflikt ska presenteras – är det 

enligt mig viktigt att med både ljud och bild lyckas fängsla åskådaren, så att denne inte 

tröttnar och tappar intresset för filmen i fråga. I filmens klimax och konfliktförlösning (filmens 

avslutande minuter) lämnas istället de sista avtrycken för åskådaren att tolka och fundera över 

då eftertexten börjar rulla. Dessa minuter alltså också några av de mer intressanta, och borde 

vara viktigare än andra, åtminstonde i detta sammanhang. 

 

I analysen av filmerna har även endast stereolyssning via hörlurar nyttjas, och därför har 

ljudläggarnas användning av surroundkanalerna inte noterats. Detta skulle tillfört fler 

parametrar i analysen, vilka i och för sig skulle varit nyttiga, men tidsramen satte dock stopp 

för detta.  

 

 

Tidigare forskning 
 

Även om filmljud inte är det område som det forskats mest inom finns det ändå en bra grund 

med utvecklingsmöjligheter i olika riktningar. David Sonnenschein och framför allt Michel 

Chion är båda personer som enligt mig uppmärksammat på ett positivt sätt. De båda brinner 

tveklöst för ämnet filmljud och de skriver sina texter på ett personligt men på samma gång 

trovärdigt sätt. Chion är dock den person som enligt mig innehar de tyngsta moderna teorierna 

kring filmljud. Sonnenschein, och även svenske Dykhoff, har ett mer personligt uttryckssätt, 

och deras tankar och teorier förmedlas bra, men dessa vilar dock på en mindre vetenskaplig 

grund. Den amerikanske regissören och filmljudläggaren David Sonnenschein behandlar i sin 

bok Sound Design relationen mellan ljud och bild i olika teorier, människans röst som 

instrument, ljudberättande, filmmusik, beskrivningar om det mänskliga örat och dess funktion 

samt mycket mer. Många kapitel innehåller långa citat från kända ljudläggare och i texten 

varvas hela tiden teori med praktik. Detta i och med att varje kapitel avslutas med förslag på 

hur det som beskrivits i föregående text kan testas i praktiken. Sonnenschein ”lånar” och 

refererar ofta i texten till andra personer, exempelvis Chion.  
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I denna uppsats har fransmannen Michel Chions bok Audio-Vision, sound on screen främst 

använts. Audio-Vision innehåller både teori och praktik och behandlar det audio-visuella 

kontraktet, alltså relationen mellan ljud och bild och hur dessa är beroende- respektive 

oberoende av varandra. Chion menar att det inte finns någon naturlig koppling mellan ljud 

och bild, utan att dessa två tillsammans utgör en sorts symbolisk pakt som åskådaren köper 

när de två källorna får jobba tillsammans i en film. Boken beskriver hur ljud och bild kan 

användas tillsammans för att på olika sätt berätta en historia. Texten fokuserar mycket på 

ljudet och bilden tillsammans och dess gemensamma berättarmöjligheter än att fokuserar på 

filmljudet i sig. I Film, a sound art, den senast utgivna boken av Chion, utvecklar och berikar 

han sina tidigare teorier om det audio-visuella kontraktet. Jämfört med hans bok Audio-Vision 

ligger det dock i denna bok ett starkt fokus på historia. Han har, som hans själv kallar det för 

”audio-viewed” tusentals olika filmer och menar att hans teorier alltid baserats på 

observationer och avancerade studier. Med begreppet Added value menar Chion det 

uttrycksfulla och informativa värde som ljudet berikar bilden med i en film. Han menar vidare 

att ljudet innehar ett sorts tilläggsvärde (författarens översättning) till bilden som gör att 

åskådaren kan uppleva att ljudet på ett naturligt sätt redan finns i bilden. Chion menar att detta 

tilläggsvärde är skälet till att människor i allmänhet ibland menar att ljudet i film är mindre 

viktigt, eller att det kanske till och med inte ens behövs i vissa fall (Chion, 1994:5). 

 
..sound has an influence on perception: through the phenomenon of added value, it interprets the 

meaning of the image, and makes us see in the image what we would not otherwise see, or would 

see differently. And so we see that sound is not at all invested and localized in the same way as 

the image. (Chion, 1994:34).  

 

I de fall ett ljud hörs samtidigt som en viss händelse i bild – då bild och ljud hamnar i exakt 

synk – uppstår enligt Chion något han kallar för Synchresis, och det är i dessa fall som 

fenomenet med tilläggsvärde är som tydligast. Begreppet Synchresis är en kombination av 

orden Synchronism och Synthesis och är en beskrivning på när ett hörsel- och synfenomen 

infaller samtidigt, i synk med varandra (Chion, 1994:63). 

 
Synchresis is what makes dubbing, postsynchronization, and sound-effects mixing possible, and 

enables such a wide array of choice in these processes. For a single body and a single face on the 

screen, thanks to synchresis, there are dozens of allowable voices – just as, for a shot of a 

hammer, any one of a hundred sounds will do. (Chion, 1994:63). 
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Chion menar vidare att det finns något inom filmljud som han valt att kalla för Rendering. 

Vi föreställer oss i en film, bilden av en man som går fram och tillbaka på en gata i ett riktigt 

snöigt Chicago. Konstigt nog i ljudredigeringen, upptäcker mixaren att ljudet av trampet i  

exempelvis majsmjöl, passar bättre och känns mer verkligt än ljudet av riktig snö. Det här är 

vad Chion kallar fenomenet med renderat ljud (författarens översättning). Ljudläggaren har 

alltså möjligheten att använda nästan vilket ljud som helst för att få fram ”rätt” känsla för en 

viss scen (Chion, 1994:109 ff.).  

 

Resonemanget kring begreppet Rendering är utan tvekan det mest intressanta enligt mig inom 

filmljudsteorin. Hur kan ”fel” ljud uppfattas som mer ”rätt” och äkta än verkligheten själv? 

Klas Dykhoff, professor och filmljudläggare, menar att hörselintryck är mindre precisa än 

synintryck och att vi människor därför automatiskt försöker befästa det vi hör med hjälp av 

synen (Dykhoff, 2002:38). Dykhoffs resonemang ger åtminstone en delförklaring på varför 

renderingen av ljud fungerar. Eftersom synintryck är så mycket större än hörselintryck 

accepterar åskådaren mer eller mindre att det som hörs i samband med en viss händelse i bild 

är det äkta ljudet. Ljudet sitter på något sätt redan ihop med bilden och istället för att 

åskådaren undrar ”Vad är det där för konstigt ljud?” så tänker densamme ”Jaha, en sådan låter 

sådär!”. Dykhoff redogör även i sin bok, Ljudbild eller synvilla, för sinnenas bandbredd (bitar 

på sekund). Sinnesintaget för syn anges som 10 000 000 per sekund och för hörsel endast 

100 000. Detta bekräftar det tidigare nämnda resonemanget av Dykhoff och det är enklare att 

förstå fenomenet när den dominanta siffran för synintryck redogörs (Dykhoff, 2002:61). 

Filmljudläggaren Walter Murch delar med sig av sina tankar i den inledande texten för Chions 

bok Audio-Vision, där följande citat även det bidrar till förståelsen om varför detta fenomen 

faktiskt fungerar.  

 

”..our species´multimillion-year habit of thinking of sound as a submissive shadow now works 

in a filmmaker´s favor, and the audience is disposed to accept, within certain limits, these new 

juxtapositions as the truth.” (Chion, 1994:XIX).   

 

Att rendera ljud är en mycket viktig del i filmljudets nästan oändliga värld. För att i den 

verklighet vi lever i finns det intryck och upplevelser som i filmens värld blir svåra att 

beskriva på samma sätt. I verkligheten när en person öppnar sitt fönster en blåsig höstdag, 

kanske inte vinden och den kraftiga blåsten gör så mycket väsen av sig. Men för att förklara 
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de kraftiga vindarna för samma händelse i en film, kan filmljudet istället renderas och 

överdrivas. Detta för att bättre beskriva - med hjälp av ljudet - hur kraftig vinden faktiskt var.  

Detta förklarar även varför det ofta i filmer kan vara helt tyst då det plötsligt drar förbi en bil 

med ett kraftigt ”swisch”-ljud. I verkligheten skulle vi med stor sannolikhet hört bilen långt 

innan den passerade oss, men det plötsliga inklippet förklarar och beskriver (renderar) den 

kraft och höga hastighet bilen i fråga hade vid tillfället. Filmljudets funktion är alltså inte bara 

att förstärka och förtydliga vad som redan finns i bild, utan är även ett uttrycksmedel för 

exempelvis vikt, smärta och hastighet (Chion, 1994:113). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Det som presenteras i följande kapitel är de teorier som vägt tyngst och haft störst relevans för 

syftet med denna uppsats. Förutom de teorier som presenteras beskrivs även en del begrepp 

som är centrala för uppsatsen. De teorier som presenteras i kapitlet vävs senare ihop med 

analysen och mynnar ut i en slutsats samt avslutande diskussion. 
 

Michel Chion – Relevanta teorier och begrepp 
 

Michel Chion, som är en fransk kompositör och filmkritiker presenterar många intressanta 

teorier om The Audiovisual contract i sin bok Audio-Vision. Det audio-visuella kontraktet 

(författarens översättning) handlar om relationen mellan ljud och bild och deras beroende- 

respektive oberoende av varandra.  I boken vidareutvecklar han argument han redan framfört i 

sina tidigare verk; La Voix au cinéma, Le Son au cinéma samt La Toile trouée. 

 

Acousmatic – Visualized  

Akusmatiskt ljud (författarens översättning) är det ljud i en film som hörs utan att ljudets källa 

samtidigt visas i bild, osynligt ljud kort sammanfattat. I den akusmatiska filmljudzonen ingår 

underzonerna Offscreen och Ickediegetiskt som beskrivs närmre senare i kapitlet. Motsatsen 

till det akusmatiska filmljudet benämner Chion istället som visualiserat filmljud, (författarens 

översättning). Åskådaren kan i dessa fall se ljudets källa (Chion, 1994:71 f). I den 

visualiserade filmljudzonen placeras underzonen Onscreen. Notera att om bilden tas bort i en 

film, så finns inte längre något som kan kallas för akusmatiskt filmljud, utan allt filmljud blir 

då i samma ögonblick lika närvarande (Chion, 1994:32). Det är bara i relation till bilden som 

det kan finnas akusmatiskt filmljud. 

 

Det är också viktigt att notera att benämningarna filmljudzon och underzon inte är direkt 

översätta benämningar som Chion själv använt sig av. Detta är istället val som gjorts för att på 

ett lättbegripligt sätt benämna något som säkerligen kunnat benämnas annorlunda, exempelvis 

kategori, zon, område, area. 
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Onscreen, Offscreen, Nondiegetic 
Chion har kategoriserat in filmljudet i olika filmljudzoner. Han delar till en början in ljudet i 

tre olika kategorier, Onscreen, Offscreen samt Nondiegetic, men har även utvecklat en mer 

avancerad kategorisering. Till att börja med förklarar han underzonen Offscreen som 

akusmatiskt ljud i den bemärkelsen att ljudkällan inte syns i relation till vad som visas i bild. 

Onscreen är istället av logiska skäl allt det filmljud som ”syns” i bild, där åskådaren kan se 

källan till vad som låter (Chion, 1994:73). Vidare placerar han in det filmljud som ligger 

utanför både bild och filmens handling, exempelvis berättarröster (voiceovers), i underzonen 

Nondiegetic. Ickediegetiskt filmljud (författarens översättning) skulle också kunna vara 

musik. Detta berör alltså den musik som inte är diegetisk (musik som på något sätt finns med i 

filmens berättarvärld). Ickediegetisk musik benämner Chion som pit music där motsatsen 

diegetisk musik benämns screen music (Chion, 1994:80 f). Diegetiskt ljud hamnar alltså 

istället i filmljudzonen för visualiserat filmljud och samtidigt i underzonen Onscreen (Chion, 

1994:73).     

 

 
 

Modellen ovan presenteras här på samma sätt som i Chions bok Audio-Vision. Chion själv 

kallar den för the tri-circle och modellen redovisar för två övergripande filmljudzoner som 

filmljud kan placeras i. Dessa filmljudzoner är den visualiserade filmljudzonen och den 

akusmatiska filmljudzonen. Dessa kan sedan delas in i tre underzoner. Denna modell av 

kategoriseringen av filmljud är dock inte komplett eller fulländad. Chion menar att det finns 
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undantag som modellen ovan inte räknat in. Hans tankar kring de olika filmljudzonerna 

utvecklade han innan sin bok Audio-Vision, men med åren har han utvecklat modellen. Var 

någonstans placeras i ovanstående modell exempelvis ljudet av radioapparater eller 

telefonsvarare? Var någonstans ska fågelsång placeras? Åskådaren ser möjligen trädet fågeln 

sitter i men kan inte exakt urskilja var i trädet fågeln befinner sig. Chion är noggrann med att 

tydliggöra att det inte finns någon absolut modell eller lösning för filmljud och menar att hans 

modell hela tiden bör förfinas och utvecklas (Chion, 1994:74 f).  

 

 
 

I modellen ovan ser vi hur Chion vidareutvecklat den tidigare och lite mer grundläggande 

varianten. Han har kompletterat med plats för det filmljud som då inte hade en väldefinierad 

plats i den tidigare modellen.   

 

Ambient sound (territory sound) - Chion har mycket klokt valt att skapa en underzon för det 

ambienta filmljudet (författarens översättning). Denna underzon ligger på gränsen till att vara 

både Onscreen och Offscreen. Chion menar att det är det filmljud som ”..envelops a scene and 

inhabits its space, without raising the question of the identification or visual embodiment of 

its source: birds singing, churchbells ringing.” (Chion, 1994:75).  
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Internal sound (objective and subjective) - Invärtesljud (författarens översättning) är det 

filmljud som (fastän det kanske är beläget i en direkt situation i filmen) refererar till 

rollkaraktärens mentala och fysiska interiör. Hjärtslag och andetag är exempel på invärtesljud, 

och i detta specifika fall, objektiva invärtesljud. Chion menar vidare att det även finns 

subjektiva invärtesljud. Detta filmljud representerar en rollkaraktärs ”inre röst”. Minnen i 

form av röster eller andra ljud från barndomen utgör bra exempel (Chion, 1994:76).  

 

”On-the-air” sound - Här placerar Chion det filmljud som kommer från radioapparater, 

telefonsvarare, högtalare etc. Denna underzon sträcker sig i princip över de båda 

grundläggande filmljudzonerna Akusmatiskt samt Visualiserat ljud, och underzonerna 

Onscreen, Offscreen samt Nondiegetic. Men på vilket sätt gör de det då? Nedan ett bra 

exempel från Chion.  
 

A particular case of on-the-air sound is that of recorded or broadcast music. Depending on the 

particular weight given by such factors as mixing, levels, use of filters, and conditions of music 

recording – i.e., whether the emphasis is on the sound´s initial source (the real instruments that 

play, the voice that sings) or on the terminal source (the speakers present in the narrative whose 

material presence is felt through use of filters, static, and reverb), the sound of on-the-air music 

can transcend or blur the zones of onscreen, offscreen, and nondiegetic. (Chion, 1994:77). 

 

Chion menar vidare att exakt samma problem uppstår för dialog i dessa sammanhang (ibid.).  

Den sista delen till pusslet är vad Chion väljer att benämna för underzonerna Active and 

Passive Offscreen sound. I underzonen Aktiv Offscreen (författarens översättning) finns det 

akusmatiska filmljud som direkt leder åskådaren till frågan ”Vad var det där?” eller ”Vad är 

på gång?”. Med andra ord det filmljud som befinner sig Offscreen (utanför bild) och därmed 

väcker åskådarens nyfikenhet (Chion, 1994:85). I underzonen Passiv Offscreen (författarens 

översättning) placeras istället det akusmatiska filmljud som skapar atmosfärskänsla i filmer. 

Detta är filmljud som är Offscreen men för den delen inte väcker den tidigare nämnda 

nyfikenheten i åskådaren. Här placerar också Chion det redan nämnda begreppet Territory 

sounds (Chion, 1994:85).  

 

Men det behövs ytterligare en underzon för det passiva offscreen-ljud som inte klassas som 

territory. Detta är ljud som faller inom ramen för Onscreen-ljud, men som samtidigt bör ha en 

egen indelning. Ett exempel: Om det i en film är en pojke som sitter vid datorn och skriver 

något (bilden visar skärmen och pojkens ansikte), var placeras då ljudet av 
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tangentnedtryckningarna, vad ska detta benämnas? Detta är inte Aktivt offscreen-ljud eftersom 

att åskådaren med största sannolikhet inte undrar vad han skriver på. Inte heller Passivt 

Offscreen (territory) (att skriva på tangentbordet borde väl inte klassas som atmosfärljud?).  

Den kategorin den faller inom borde alltså vara Onscreen, men detta blir ju ändå missvisande. 

Ljudet finns i scenen men är ju inte på direkten ON-screen. Därför bör detta filmljud få en 

egen plats och placeras som Passivt offscreen-ljud som ej är territory. Chion diskuterar om 

problematiken med akusmatiskt ljud och de olika varianter som finns av detsamma, men 

däremot verkar han inte ha någon exakt benämning för just det passiva offscreen-ljudet som ej 

är territory. Detta behövs enligt mig, och denna underzon benämns i denna uppsats för Passiv 

Offscreen, (ej territory). Denna räknas dock ihop med underzonen Onscreen i uppsatsens 

audio-visuella analys samt i den procentsammanställning som analysen också mynnar ut i.     

 

Som tidigare i kapitlet beskrivits finns det alltså övergripande filmljudzoner med tillhörande 

underzoner. De redan nämnda filmljudzonerna är den akusmatiska och den visualiserade, där 

underzonerna Aktiv Offscreen, Ickediegetiskt samt Onscreen finns. Däremot behövs ytterligare 

en övergripande filmljudzon för de underzoner som placeringen blir lite mer diffus till; 

Ambient (territory), Internal (objektiv), Internal (subjektiv) samt On-the-air. Denna tredje 

filmljudzon benämns blandad filmljudzon.   
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METOD OCH MATERIAL 

 

Metodval 
 

I empirikapitlets audio-visuella analys granskades till en början filmernas tio inledande 

minuter. I denna analysdel var bilden bortklippt, vilket betyder att endast det som hördes 

analyserades, alltså endast filmljudet. Sedan analyserades samma del av filmerna fast då 

endast bilden, och ljudet var då istället bortklippt. Avslutningsvis sattes ljud och bild ihop för 

att analyseras som helhet. Samma procedur som ovan gjordes även för de fem avslutande 

minuterna i båda filmerna. I denna audio-visuella analys granskades alltså både ljud och bild. 

Detta dock med ett starkt fokus på filmljudet och dess berättarfunktion som med stor 

sannolikhet varit med och bidragit till båda filmernas popularitet. För att möjliggöra en analys 

av filmljud, krävs enligt mig även en analys av bilden. För det är först tillsammans med 

bilden, som ljudet blir just filmljud. 

 

I analysen av filmljudet beskrivs inte bara vad som hördes, utan även kanalplaceringen för 

ljudet (i de fall ljudet tydligt kunde urskiljas i vänster, höger eller båda kanalerna) samt ljudets 

dynamik, speciellt i relation till andra ljud som hördes samtidigt. Efter att båda filmerna så 

objektivt och detaljerat som möjligt analyserats (på det sätt som ovan redogjorts för) 

placerades sedan filmljudet i de olika filmljudzoner som Chions modell visar, och detta i en 

sorts procentsammanställning för varje filmljudzon med sina respektive underzoner. Den 

sammanlagda summan av filmljud per filmljudzon och underzon räknades ihop och 

sammanställdes i procent. Att på detta sätt göra en presentation för hur många procent av 

filmljudet som tillhör en viss filmljudszon ger i sin tur möjligen en fingervisning om hur 

ljudläggarna använt sig av filmljudet i respektive film. Lyssningen har endast gjorts via en 

bärbar dator (PC) och med hörlurarna Steelseries 3h. Ljudnivån har alltid varit densamma vid 

analysmomentet och filmerna har alltid spelats upp i Windows Media Player Classic. 

Analysmetoden som använts är en metod enligt Chion och som han själv benämner för 

Masking. Masking går ut på att se en vald filmsekvens ett antal gånger för att sedan se samma 

sekvens igen, och då antingen endast med bild eller endast ljud. Denna process ger 

möjligheten att identifiera hur ljudet låter som egen källa, istället för hur ljudet låter när bilden 

förändrat och påverkar det. På samma sätt är detta även ett sätt att granska hur bilden agerar 

på egen hand, utan att ljudet möjligen påverkat den (Chion 2004:187). Chion menar att en 
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audio-visuell analys syftar till att förstå på vilket sätt en sekvens eller en hel film fungerar i 

sitt användande av ljud i kombination med bild. Genom att ställa frågorna ”Vad ser jag?” och 

”Vad hör jag?” kan vi förnya vårt sätt att se på hur saker och ting hänger ihop i världen. Chion 

förklarar också att det är viktigt hur det skrivna ordet används och brukas i analysen. Ord som 

används bör vara så pass specifika som möjligt för att undvika förvirring i vad som menas i 

olika fall. 

 

”There is probably no ideal order in which to observe an audio-visual sequence. But I 

propose that discovering the sonic elements and the visual elements separately, before putting 

them back togheter again, will dispose us most favorably to keep our listening and looking 

fresh, open to the surprises of audiovisual encounters.” (Chion, 1994:187 f).  

 

Motivering och kritik för vald metod 
 

Genom att lyssna till ljudet som egen källa och genom att titta på bilden utan ljud innan 

filmljudet placeras i Chions filmljudzoner är viktigt i min mening. Genom att skilja dessa två 

källor åt ger i sin tur en mindre risk för att luras av de tidigare intryck som eventuellt funnits 

för filmerna. Genom att göra detta och sedan föra dem tillsammans igen ger en större chans 

att vara objektiv i bedömningen för vilket filmljud som skall placeras i vilken filmljudzon. 

Detta förhindrar den annars eventuella nackdelen med metoden, att den skulle bli för 

subjektiv som i sin tur skulle ge för opreciserade tolkningar av filmmaterialet. Dock behövs 

reservationer i och med att analysen med viss risk inte är helt felfri, detta då personliga 

kopplingar och referenser till olika ljud kan ha påverkat analysmomentet. Det är dock högst 

osannolikt att det på en så pass allvarlig nivå skett missbedömningar och feltolkningar av det 

filmmaterial som granskats. Så även om analysen skulle innehålla spår av feltolkning är ändå, 

enligt mig, helhetsresultatet väl användbart. Och att analysen är så pass detaljerad och 

noggrann i sitt utförande motiveras med att; desto noggrannare analys, desto noggrannare och 

rättvisare resultat. Det är även viktigt att inte låta eventuell rumsakustik göra inverkan på 

ljudet i analysmomentet, och därför valet av hörlurar som lyssningsmonitorer.  

Att användningen av Masking som analysmetod återfinns i liknande uppsatser är inte 

ovanligt. Detta beror med största sannolikhet på att det ännu inte finns något större urval och 

alternativ till liknande granskningsmetoder som Chions Masking. Men att placera filmljud i 

filmljudszoner, och därefter tolka resultatet, kan dock vara det första försöket som gjorts. 
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Källmaterial och urval 
 

• Apocalypse Now, Ford Coppola Francis (1979), USA. – (discshop 1) 

• Saving Private Ryan, Spielberg Steven (1998), USA. – (discshop 2) 

 

Filmtitlarna ovan är de två filmer som undersökts i uppsatsens audio-visuella analys, och att 

det blev just dessa två är ingen slump. De är båda populära filmer och innehar varsin topp tio-

placering på filmdatabasen www.imdb.com (The Internet Movie Data Base) för bästa 

krigsfilmer med minst 1000 röster.  

 

 
Listan är en skärmdump (med egna röda markeringar) från imdb.com [2010-12-13] 

 

Eftersom att dessa filmljudsproduktioner är framgånsrika och prisade visar ljudläggningen i 

dem med stor sannolikhet några av de bättre sätten i användandet av filmljud och dess 

funktioner, i alla fall för den aktuella genren, krigsfilm. Apocalypse Now har dessutom vunnit 

två Oscars, där den ena kategorin var pris för ”Best Sound” (imdb 2). Saving Private Ryan är 

inte sämre med sina fem Oscars varav två för ljud, ”Best Effects, Sound Effects Editing” samt 

”Best Sound” (imdb 3). En reservation bör ändå noteras för att Apocalypse Now´s utmärkelse 

för sitt ljud i värsta fall delvis grundats på andra anledningar än för det syfte de är tänkta att 

fylla i denna uppsats. För när Apocalypse Now kom 1979 var den första officiella film att ha 

stereo surround. Denna nya teknik i sig kanske gav filmen en sådan uppmärksamhet att det 

delvis var detta som den fick sin uppmärksamhet och i sin tur sin utmärkelse för, och inte för 

http://www.discshop.se/shop/ds_produkt.php?lang=&id=69708&ref=dvdforum&lang=se&subsite=movies&�
http://www.discshop.se/shop/ds_produkt.php?lang=&id=42008&ref=dvdforum&lang=se&subsite=bluray&�
http://www.imdb.com/�
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hur eller på vilket sätt de använt sig av filmljudet ur ett berättarperspektiv. Saving Private 

Ryan däremot med sitt pris för ”Best Effects, Sound Effects Editing” visar tydligt att filmljudet 

åtminstone inte endast fått beröm för sin kvalitet eller goda teknik. En annan viktig detalj att 

notera är att båda filmerna är producerade i USA, vilket utesluter eventuella skillnader i synen 

på filmljudläggning mellan olika länder.  

 

Beskrivning av filmerna 
          
 

Apocalypse Now (imdb 4) 
Regi: Francis Ford Coppola 

Manus: Joseph Conrad, John Milius, Francis Ford Coppola 

Producent: Francis Ford Coppola 

Ljuddesign: Walter Murch 

 

Filmen är en pacifistisk skildring av Vietnamkriget. Åskådaren får följa kaptenen Willard 

(Martin Sheen) på sin långa, mystiska och fasansfulla resa mot den mytomspunne överste 

Kurtz. Kurtz är en före detta amerikansk högt uppsatt militär som nu tagit lagen i egna händer, 

och blivit farlig för den egna regeringen. Willard, fallskärmsjägare och expert på 

underrättelsetjänst får det annorlunda uppdraget att eliminera en av sina egna som gömmer sig 

någonstans ute i djungelns dunkel, Kurtz. Filmen skildrar Vietnamkrigets fasor på ett 

psykologiskt och subjektivt perspektiv. Händelserna i bild växlar kraftigt mellan tyst och stilla 

mystik till häftig skottlossning och med skräckinjagande krigsscener.  

 
Saving Private Ryan (imdb 5) 

Regi: Steven Spielberg 

Manus: Robert Rodat 

Producent: Steven Spielberg 

Ljuddesign: Gary Rydstrom 

 

Filmen utspelar sig mitt under det andra världskriget. De allierade stormar stränderna i 

Normandie, Frankrike. Efter de fruktansvärda scenerna filmens inledning, med blodbad och 

terror på strandavsnittet Omaha, handlar filmen om en mindre grupp jägarsoldater som får 

uppdraget att hämta hem den menige James Ryan (Matt Damon). Åskådaren får följa denna 

mindre grupp soldater, med kaptenen Miller (Tom Hanks) i spetsen, på en lång resa genom 
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krigets fasor i deras sökande efter denne Ryan, som verkar spårlöst försvunnen. Filmen är 

patriotisk i sitt slag men för den delen inte överdriven med exempelvis oövervinnerliga 

hjältekaraktärer. Filmen känns realistisk och innehåller förutom stridsscener många djupa 

diskussioner och känsloutbyten om både lycka och sorg.  

 
 

Källmaterialet ur ett kritiskt perspektiv 
 

Eftersom båda filmerna är något av personliga favoriter och har setts otaligt antal gånger kan 

detta ha utvecklats till ett störningsmoment i analysmomentet. Alltså att det möjligen ibland 

har gjorts för subjektiva tolkningar.  
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EMPIRI 
 
 

Resultatförklaring 
 
 
De tabeller som presenteras i detta kapitel redovisar det granskade filmljudet från analysen, 

sammanställt i procent och placerat i filmljudzoner. De olika filmljudzonerna är tagna från 

Chions cirkel för filmljudzoner (se figur 2, sid 10). Sammanställningen visar tre 

filmljudzoner; en akusmatisk, en visualiserad samt en blandad, och dessa i sin tur med olika 

underzoner. I den blandade ljudzonen har allt filmljud som på något sätt varken är helt 

Onscreen är helt Offscreen placerats, alltså det filmljud med en något mer diffus och otydlig 

placering. Det Passiva offscreenljud (ej territory/ambient) har placerats i den blandade 

ljudzonen, men slås dock ihop med underzonen Onscreen i procentsammanställningen. Detta 

beror på att filmljudet i denna underzon räknas som Onscreen i uträkningen av procent, men 

för att göra detta filmljud rättvisa tilldelas det ändå egen rubrik och bör också i en redovisning 

presenteras skiljt från den visualiserade ljudzonen och Onscreen. (se sid 11).  

 

Den procentsammanställning som gjorts ger en god inblick för på vilket sätt ljudläggarna i 

respektive film använt sig av filmljudet, det går alltså tack vare uträkningen att skönja hur 

fördelningen av filmljudet skett för varje och inom varje filmljudzon med respektive 

underzoner. Detta ger i sin tur möjligen en förståelse, om än mycket övergripande, för varför 

filmljudsproduktionen i filmerna varit lyckade. Mer om detta i slutsatskapitlet.  

 

Det är även viktigt att notera den generalisering och hopslagning som gjorts av en del av 

filmljudet i analysen. Alla enskilda röster som noterats har i procentsammanställningen slagits 

ihop till en egen kategori och benämns ”Röster”. Likaså har alla olika ljud av fotsteg slagits 

ihop till den gemensamma gruppen ”Fotsteg”. På de ställen andra generaliseringar gjorts 

noteras detta då det i dessa specifika fall gjorts. Procentsammanställningen i uppsatsen avser 

jämföra hur ljudet i filmerna fördelats mellan de olika filmljudzonerna. Om alla olika ljud av 

röster (Röst 1, Röst 2, Röst 3 osv) istället presenterats enskilt i procentsammanställningen, 

hade resultatet blivit missvisande mot syftet i denna uppsats. Detta för att 

procentsammanställningen i ett sådant fall skulle visat en procentfördelning mellan röster och 

filmljudzoner, och inte den totala ljudbildens fördelning mellan dessa.  
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Resultat - Apocalypse Now 
 

För en mer detaljerad och utförlig procentsammanställning, se bilaga 1. 

 

De tio inledande minuterna 
Dessa minuter innehöll 19 olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för 

procentsammanställningen (vissa ljud har slagits samman till större samlingsgrupper).  

Dessa ljud var: Modulerade rotorblad, Musik, Helikopter, Röster, Fluga, Trafikljud, Mygga, 

Pappersprassel, Cigarett mot papper, Djungelljud, Glas som krossas, Dörrgnissel, Fotsteg, 

Dörrknack, Dörrhandtag, Susande, Dusch, Radiomusik samt Cigarettpaket. Ljudet av 

visselpipor, marschmusik, mopeder, bilhorn, gnissel från bromsar och ljudet av alla bilar som 

passerar har slagits ihop till den gemensamma gruppen ”Trafikljud”. Ljudet av fåglar, apor 

och syrsor har slagits ihop till den gemensamma gruppen ”Djungelljud”.  

 

51,72 procent av ljuden visade sig tillhöra underzonen Onscreen (Visualiserad filmljudzon). 

Underzonerna Aktiv Offscreen (Akusmatisk filmljudzon) samt Ambient (territory) (Blandad 

filmljudzon) hade båda ett ljudinnehåll på 13,79 procent. Den tredje största underzonen 

Internal (subjektiv) (Blandad filmljudzon) visade ett ljudinnehåll på 10,34 procent. Sedan kom 

underzonen Ickediegetiskt (Akusmatisk filmljudzon) på 6,9 procent, där hälften av ljuden var 

pit music och hälften var voiceover. De underzoner som innehöll minst ljud var On-the-air 

(Blandad filmljudzon) med sina 3,46 procent och Internal (objektiv) (Blandad filmljudzon) 

som inte hade något ljudinnehåll alls.  

 

Den totala ljudbilden var påfallande dynamisk. Det var stora skillnader mellan svagaste och 

starkaste ljudnivå. Däremot fanns det inga plötsliga och hastiga förändringar i dynamiken 

utan ljudbilden hade en jämn kurva (dock med stor skillnad på lägsta- och högstanivå) ur ett 
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dynamiskt perspektiv. Noterbart starkast ur ett dynamiskt perspektiv var ljuden Modulerade 

rotorblad, Helikopter, Musik samt Röster (endast Voiceover/Internal). Vad gäller 

användandet av de två olika ljudkanalerna noterades en del byten mellan vänster och höger 

kanal, ibland hastiga och plötsliga. 

 

De fem avslutande minuterna 
Dessa minuter innehöll tio olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för 

procentsammanställningen (vissa ljud har slagits samman till större samlingsgrupper). Dessa 

ljud var: Musik, Syrsor, Fotsteg, Pappersprassel, Röster, Metallskrammel, Machete, Regn, 

Radioröst samt Radioavstängning.  

 

64,29 procent av ljuden visade sig tillhöra underzonen Onscreen (Visualiserad filmljudzon). 

Underzonen Ambient (Territory) (Blandad filmljudzon) var den underzon som hade näst störst 

ljudinnehåll 14,29 procent. Sedan kom tre underzoner med exakt samma procentinnehåll, 

underzonerna Ickediegetiskt (Akusmatisk filmljudzon), On-the-air (Blandad filmljudzon) samt 

Internal (subjektiv) (Blandad filmljudzon) landade på procenten 7,14. Underzonerna Aktiv 

Offscreen (Akusmatisk filmljudzon) samt Internal (Objektiv) (Blandad filmljudzon) hade inget 

ljudinnehåll alls. 

 

Den dynamiska ljudbilden var relativt jämn. Den innehöll inga större skillnader mellan svagt 

och starkt, inget som uppmärksammades. Noterbart starkast ur ett dynamiskt perspektiv var 

ljuden Musik och Metallskrammel. Inga anmärkningsvärda skiftningar mellan ljudkanalerna 

noterades. 

 

Sammanfattning av samtliga 15 minuter 
Den totala summan ljud av de 15 minuter som analyserades (första tio och avslutande fem) 

var 29 olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för procentsammanställningen (vissa 

ljud har slagits samman till större samlingsgrupper). Av dessa ljud var de tio inledande 

minuterna (19 ljud): Modulerade rotorblad, Musik, Helikopter, Röster, Fluga, Trafikljud, 

Mygga, Pappersprassel, Cigarett mot papper, Djungelljud, Glas som krossas, Dörrgnissel, 

Fotsteg, Dörrknack, Dörrhandtag, Susande, Dusch, Radiomusik samt Cigarettpaket.  

Fem avslutande minuterna (tio ljud): Musik, Syrsor, Fotsteg, Pappersprassel, Röster, 

Metallskrammel, Machete, Regn, Radioröst samt Radioavstängning.  
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Den akusmatiska filmljudzonen hade ett ljudinnehåll på 16,28 procent. Den visualiserade 

filmljudzonen hade ett ljudinnehåll på 55,81 procent, och slutligen den blandade 

filmljudzonen på 27,91 procent. 

 

55,81 procent av ljuden visade sig tillhöra underzonen Onscreen (Visualiserad filmljudzon). 

Den underzon som innehåll näst störst ljudmängd var Ambient (Territory) (Blandad 

filmljudzon) med sina 13,95 procent. På delad tredjeplats hamnade underzonerna Aktiv 

Offscreen (Akusmatisk filmljudzon) och Internal (subjektiv) (Blandad filmljudzon), båda med 

en procent på 9,3. Därefter kom underzonen Ickediegetiskt (Akusmatisk filmljudzon) på 6,98 

procent. Ljudinnehållet i underzonen On-the-air (Blandad filmljudzon) var 4,66 procent och 

underzonen Internal (objektiv) (Blandad filmljudzon) var den enda zon dom inte innehöll 

något ljud alls.  

 

Den totala ljudbilden var relativt dynamisk. Det var stora skillnader mellan svagast och 

starkast i ljudnivå. Det upptäcktes inte många plötsliga och hastiga förändringar i dynamiken 

utan ljudbilden hade oftast en jämn kurva ur ett dynamiskt perspektiv. Det var däremot en stor 

skillnad på svagaste ljud och starkaste ljud. Noterbart starkast ur ett dynamiskt perspektiv var 

ljuden Modulerade rotorblad, Helikopter, Musik, Röster (endast Voiceover/Internal) samt 

Metallskrammel. Det var mest i de tio inledande minuterna som ett aktivt skiftande mellan 

ljudkanalerna upptäcktes, fast även då mest bara i inledningsfasen av dessa tio minuter.  
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Resultat – Saving Private Ryan 
 

 
För en mer detaljerad och utförlig procentsammanställning, se bilaga 2. 

 

De tio inledande minuterna 
Dessa minuter innehöll 21 olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för 

procentsammanställningen (vissa ljud har slagits samman till större samlingsgrupper).  

Dessa ljud var: Musik, Flaggstång, Fotsteg, Vindsus, Fågelkvitter, Kameraljud, Röster, 

Åskmuller, Klädprassel, Havsljud, Motorljud, Fältflaska, Bombkrevader, Visselpipa, 

Landstigningsramp, Skottljud, Vapenljud, Undervattenljud, Sand, Märkligt susande samt 

Visslande ljud. 

 

63,64 procent av ljuden fanns i underzonen Onscreen (Visualiserad filmljudzon). Den näst 

största underzonen var Ambient (Territory) (Blandad filmljudzon) med sina 15,15 procent. 

Den tredje största underzonen var Internal (subjektiv) (Blandad filmljudzon) med ett 

ljudinnehåll på 9,09 procent. Efter dessa tre underzoner hamnade två underzoner på exakt 

samma procent, dessa var Aktiv Offscreen (Akusmatisk filmljudzon) samt Ickediegetiskt 

(Akusmatisk filmljudzon) med 6,06 procent ljudinnehåll. De två underzonerna som inte 

innehöll något ljud alls var On-the-air (Blandad filmljudzon) och Internal (objektiv) (Blandad 

filmljudzon).  

 

Ljudbilden hade en kraftig dynamik vilket innebar att det upptäcktes stora skillnader mellan 

svagt och starkt i ljudnivå.  Noterbart starkast ur ett dynamiskt perspektiv var ljuden Havsljud, 

Bombkrevader, Skottljud samt Vapenljud. Vad gäller användandet av ljudkanalerna var det en 

kraftig blandning av vänster och höger kanal med snabba skiftningar, särskilt med ljuden 

Skottljud och Vapenljud. 
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De fem avslutande minuterna 
Dessa minuter innehöll 8 olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för 

procentsammanställningen (vissa ljud har slagits samman till större samlingsgrupper). Dessa 

ljud var: Musik, Pappersprassel, Röster, Fotsteg, Klädprassel, Vindsus, Fågelkvitter samt 

Flagga.  

 

60 procent av ljuden återfanns i underzonen Onscreen (Visualiserad filmljudzon). De två näst 

största underzonerna var Ickediegetiskt (Akusmatisk filmljudzon) samt Ambient (Territory) 

(Blandad filmljudzon), båda på 20 procent. Övriga underzoner innehöll inget ljud alls.  

 

Den dynamiska ljudbilen var relativt jämn och inga hastiga förändringar upptäcktes. Noterbart 

starkast ur ett dynamiskt perspektiv var ljuden Musik samt Röster (endast voiceover). Inga 

särskilda noteringar vad gällande händelser mellan ljudkanalerna gjordes. 

 

Sammanfattning av samtliga 15 minuter 
Den totala summan ljud av de 15 minuter som analyserades (första tio och avslutande fem) 

var 29 olika ljud, som alla var med och utgjorde grunden för procentsammanställningen (vissa 

ljud har slagits samman till större samlingsgrupper). Av dessa ljud var de tio inledande 

minuterna (21 ljud): Musik, Flaggstång, Fotsteg, Vindsus, Fågelkvitter, Kameraljud, Röster, 

Åskmuller, Klädprassel, Havsljud, Motorljud, Fältflaska, Bombkrevader, Visselpipa, 

Landstigningsramp, Skottljud, Vapenljud, Undervattenljud, Sand, Märkligt susande samt 

Visslande ljud. Fem avslutande minuterna (åtta ljud): Musik, Pappersprassel, Röster, Fotsteg, 

Klädprassel, Vindsus, Fågelkvitter samt Flagga. Den akusmatiska filmljudzonen hade ett 

ljudinnehåll på 13,95 procent. Den visualiserade filmljudzonen hade ett ljudinnehåll på 62,79 

procent, och slutligen den blandade filmljudzonen på 23,26 procent. 

 

Hela 62,79 procent av ljudinnehållet återfanns i underzonen Onscreen (Visualiserad 

filmljudzon). Den underzon som hade näst störst ljudmängd var Ambient (Territory) (Blandad 

filmljudzon) med sina 16,28 procent. På tredje plats hamnade underzonen Ickediegetisk 

(Akusmatisk filmljudzon) med sina 9,3 procent. Ljudinnehållet i underzonen Internal 

(Subjektiv) (Blandad filmljudzon) var 6,98 procent och underzonen Aktiv Offscreen 

(Akusmatisk filmljudzon) hade en procent på 4,65. Underzonerna On-the-air (Blandad 

filmljudzon) och Internal (objektiv) (Blandad filmljudzon) hade inget ljudinnehåll alls.  
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Den totala ljudbilden hade stor dynamik vilket innebar att det upptäcktes stora skillnader 

mellan svagt och starkt i ljudnivå. I de tio inledande minuterna skedde skiftningar ifrån svagt 

till starkt ofta och även ibland relativt hastigt. Noterbart starkast ur ett dynamiskt perspektiv 

var ljuden Havsljud, Bombkrevader, Skottljud, Vapenljud, Musik samt Röster (endast 

voiceover). Vad gäller användandet av ljudkanalerna var det en kraftig blandning av vänster 

respektive höger i de tio inledande minuterna, särskilt vad gäller Skottljud och Vapenljud. 
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Analysbeskrivning 
 

Ljudanalys 
Filmernas tio inledande minuter samt de fem avslutande har analyserats. I analysmomentet 

har allt som skett i ljudbilden noterats och bilden har samtidigt varit bortklippt. Då 

exempelvis en mansröst uppmärksammats benämns då denne exempelvis som Röst 1 

(beroende på vilken ordning rösten hörts). De ord som är markerade med fet stil är det 

filmljud som ligger till grund för procentsammanställningen för Chions filmljudszoner. De 

ibland förekommande parenteserna bakom de fetstilta orden (filmljuden) redogör för den rätta 

benämning ljudet tilldelats i procentsammanställningen. De ord som lämnats utan parantes 

benämns alltså på samma sätt i analysen som i procentsammanställningen. Att dessa nya 

benämningar ibland förekommer beror på att visst filmljud i analysmomentet ibland benämnts 

på ett felaktigt sätt. Att detta kunnat ske beror på att ett ljud som uppfattats på ett visst sätt 

under analysen, ibland visade sig vara något helt annat i det senare analysmomentet där bild 

och ljud slås samman. Procentsammanställningen av det analyserade filmljudet redovisas i 

empirikapitlets resultatdel. För en mer utförlig procentsammanställning, se bilaga 1 och 2.  

 

Bildanalys 
Filmernas tio inledande minuter samt de fem avslutande har analyserats. I analysmomentet 

har allt som skett i bild noterats och ljudet har samtidigt varit bortklippt. Tydliga klipp mellan 

olika bilder förklaras i med symbolen: ”  ”. De klipp som mer verkar som övergångar än 

tydliga klipp förklaras som toningar och benämns därför inte med  - symbolen, även om de 

på ett sätt faktiskt också är klipp (detta görs för att skilja på tydliga klipp och på toningar). Då 

en man syns i bild benämns då denne exempelvis som Man 1 (beroende på vilken ordning han 

visats). I ljud- och bildsammansättningen skulle det kanske kunna redovisats för vilka namn 

personerna haft i filmen, men även där benämns personerna på samma sätt (Man 1, Soldat 2 

osv.) för att inte förvirra.  

 
Beskrivning av Ljud- och bildsammansättningen 
Filmernas tio inledande minuter samt de fem avslutande har analyserats. Här beskrivs hela 

filmsekvensen i sin helhet, med både ljud och bild. Detta beskrivs genom en kortfattad 

återspegling av händelseförloppet.  
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Audio-visuell analys av Apocalypse Now 
 

I den följande analysen av filmljud benämns en röst exempelvis ”Röst 1”. På samma sätt 

benämns i analysen av bild, exempelvis en man för ”Man 1”. För att möjliggöra en koppling 

mellan ljud- och bildanalysen presenteras nedan en lista som förklarar samtliga rösters 

motsvarighet i bild.   

 

Röst 1 = Voiceover-röst 

Röst 2 = Man 2 

Röst 3 = Man 1 

Röst 4 = Man 4 

 
Ljudanalys av de tio inledande minuterna 
Det första som hörs är ett ljud som påminner om en helikopters rotorblad som slår i ett 

behagligt och jämt tempo. Ljudet av dessa rotorblad (modulerade rotorblad) låter inte 

riktigt som om de kommer från en riktig helikopter, utan ljudet låter modulerat på något sätt. 

Det är nedsatt i tempo och det känns som om det använts en flanger-effekt på ljudet. Ljudet 

låter till en början endast i höger kanal, som efter några sekunder hamnar centrerat för att 

slutligen förflytta sig ut i den vänstra kanalen. Ljudet stannar kvar i den vänstra kanalen ett 

tag och de högre frekvenserna filtreras bort så att ljudet blir dovt och grumligt. Ljudet återfår 

dock sedan sin ursprungliga frekvensbild och förflyttar sig tillbaka till den högra kanalen. 

Ljudet rör sig alltså från den vänstra kanalen till en centrerad position och försvinner sedan 

sakta bort i den högra kanalen. När ljudet är centrerat denna andra gång är det mycket 

kraftigare i ljudstyrka än tidigare, och stannar centrerat en kortare tid innan det går ut i 

sidokanalen. När ljudet sakta dör ut i den högra kanalen blir det ännu en gång dovt och 

grumligt. I samband med att ljudet dör ut startar ett musikspår (musik); The Doors – The 

End. Det är dock inte hela låten som spelas i denna filmsekvens.  

 

Musikspåret är det enda som hörs i ungefär 30 sekunder då rotorbladsljudet återkommer på 

samma sätt som tidigare. Alltså, från höger till vänster och från vänster tillbaka till höger. 

Ljudet skiftar hela tiden i frekvensbilden och är något svagare än musiken som samtidigt hörs. 

I ungefär en minut fortsätter musiken utan andra ljud. Detta fram tills att ljudet av rotorbladen 

ännu en gång kan urskiljas. Denna gång börjar ljudet centralt och har ett mycket högre tempo 

och ljudstyrka än tidigare. Ljudet förändras hela tiden i frekvensbilden och i styrka samt 
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pendlar fram och tillbaka mellan höger respektive vänster ljudkanal. Efter ett tag börjar 

musiken tonas ut i ljudstyrka (och tilldelas mycket mer rumsklang i samband med uttoningen) 

och i samband med detta försvinner sakta rotorbladsljudet centrerat. Då musiken i princip helt 

försvunnit förvandlas rotorbladsljudet till ett något som låter precis som en riktig helikopter. 

Ljudet är centrerat hela tiden och är till en början relativt svagt, för att sedan bli starkare och 

till slut försvinna helt, dock med en mjuk och försiktig uttoning. I samband med att 

helikopterljudet tonas ut hörs något som låter som en elektrisk kortslutning i höger kanal. 

Sedan hörs en mansröst som på ett lugnt sätt säger - ”Saigon, shit. I´m still only in Saigon”. I 

bakgrunden till rösten (som är nära och torr och starkast i den dynamiska bilden) hörs en 

annan mansröst som skriker någonting svårtolkat och väldigt svagt. Kortslutningen, som nu 

hörs igen, visade sig vara något som mer låter som en fluga eller i alla fall någon sorts insekt. 

Ljudet av visselpipor samt någon form av tivoli- eller marschmusik (trumpeter och trummor) 

kan också urskiljas. En moped eller motsvarande kan urskiljas i höger kanal samt korta 

”tuuut” från olika bilhorn. Förutom ”mopeden” finns det något som låter som bilar som 

passerar och en samling barn som pratar i neutral ton. Flugan och rösten känns närvarande 

medan alla andra ljud känns längre bort. Rösten fortsätter - ”Everytime I think I´m gonna 

wake up back in the jungle. When I was home after my first tour was worst”. Efter han sagt 

detta försvinner alla de svaga ljuden i bakgrunden och ersätts av ljudet av en mygga 

(dominant i höger kanal) och avlägsna syrsor.  

 

Plötsligt hörs ett prassel av papper (pappersprassel), eller kanske mer som om någon 

slänger en tidningsbunt på golvet. Ett sista ”tuut” hörs samtidigt som någon form av 

fågelkvitter. Rösten fortsätter - ”I wake up and that be nothing”. I vänstra kanalen låter sedan 

ett ljud i stil av en ballong som töms på luft (det gnällande ljudet som uppstår när luften sakta 

pressas ut) och prasslet hörs igen. - ”I hardly said a word to my wife until I said yes to a 

divorce. When I was here I wanted to be there”. Det låter sedan som om någon tar ett bloss 

från en cigarett (cigarett mot papper) motsvarande, eller skrapar med något i grus. Rösten 

fortsätter - ”..and when I was there all I could think about was to be back into the jungle. I´m 

here a week now”. Det låter som om någon sväljer något, sedan fortsätter rösten - ”..waiting 

for a mission, getting softer”. Ljuden som ligger i bakgrunden till rösten låter som en samling 

av djungelljud som rörts ihop i enda stor smet. Dessa djungelljud eskalerar hela tiden i styrka 

under tiden han pratar.  
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Samtidigt som dessa ljud förstärks börjar en mörk bordunton växa fram. Ljuden låter nu 

hotfulla i samband med bordunen och vissa av djungelljudens ”djurljud” som hörs blir mer 

påtagliga i jämförelse med helheten; fåglar, apor eller motsvarande. Rösten fortsätter - ”Every 

minute I stay in this room I get weaker, and every minute Charlie squats in the bush he gets 

stronger”. Nu återkommer musiken smygande igen – The End med The Doors. Det är ett 

hetsigt parti ur låten som nu försiktigt tonas upp i ljudstyrka. Precis i början av uppbyggnaden 

av musiken säger rösten - ”Each time I look around the walls moved in a little tighter”. Syrsor 

och djungelljud (känns som nattljud) hörs parallellt med musiken (som dock tar ett rejält 

övertag i dynamiken efter ett tag). Sedan, precis i slutet av låten, hörs ljudet av glas som 

krossas. När musiken försvinner märks det att alla djungelljud är borta. Nu hörs istället ljudet 

av dörrgnissel och ljudet av halvhetsiga fotsteg mot någon form av knarrande träunderlag. 

Rösten fortsätter (fortfarande lika torr och nära) - ”Everyone gets everything he wants. I 

wanted a mission.. and for my sins, they gave me one”. En kvinnas röst hörs också på något 

asiatiskt språk relativt svagt i styrka. Sedan fortsätter den nära mansrösten - ”Brought it up to 

me like roomservice”. Någon knackar nu på en trädörr (dörrknack) eller liknande och en 

ny mansröst (Röst 2) hörs samtidigt som knackningarna (denna röst med tydlig rumsakustik) 

– ”Captain Willard, are you in there?”. En annan man svarar (Röst 3) – ”Yeah, I´m comin´”. 

Den nära och torra första mansrösten (vi kallar den för Röst 1) hörs nu igen - ”It was a real 

choice mission, and when it was over, I´d never wanted another”.  

 

Mycket svaga ljud hörs i bakgrunden hela tiden samtidigt som rösterna hörs. Detta är ljud från 

bilar, gnisslande bromsar eller liknande samt ett påtagligt sus (susande). Ett ljud med tydlig 

metallklang hörs nu upprepade gånger. När detta följs av en dörr som gnisslande öppnas hörs 

det att det var ett handtag eller låsmekanism (dörrhandtag) i en dörr som antagligen 

utgjorde ljudet. Röst 3 säger nu - ”What do you want?” och Röst 2 svarar - ”Are you all right, 

Captain?”. Röst 3 - ”What does it look like?”. Några försiktiga fotsteg hörs på ett ganska 

ihåligt underlag. Man 2 fortsätter (nu med större rumsklang än tidigare) - ”Are you Captain 

Willard, 505th Battalion?” Röst 3 - ”Affirmative”. Röst 2 - ”173rd airborne?”. Röst 3 - 

”Yeah”. Röst 2 - ”Assigned to SOG?”. Röst 3 - ”Hey, buddy, you gonna shut the door?”. 

Fotsteg hörs igen och en dörr slängs igen relativt hårt. Röst 2 - ”We have orders to escort you 

to the airfield”. Nu hörs billjuden (mopeder, bilhorn och sus) starkare. Röst 3 - ”What are the 

charges?”. Röst 2 - ”Sir?”. Röst 3 - ”What´d I do?”. Röst 2 - ”There´s no charges, Captain. 

You have orders to report to Com-Sec Intelligence at Nha Trang”. Under tiden det sista sägs 

så hörs prassel med papper. Röst 3 - ”I see”. Röst 2 - ”Right?”. Röst 3 - ”Nha Trang, for me?” 
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Röst 2 - ”That´s right. Come on, Captain. You still have a few hours to get cleaned up.” Röst 

3 - ”I don´t feel too good”. Röst 2 - ”Captain?”. En person suckar och sedan säger Röst 2 - 

”Dave, come here and give me a hand. We got a dead one”. Några fotsteg hörs igen och Röst 

2 fortsätter - ”Come on, Captain. Let´s take a shower”. Röst 3 - ”Noo”. Röst 2 - ”Don´t be an 

ass, get a hold of him good”. Många fotsteg hörs samtidigt som de pratar och rumsakustiken 

ändras till något som påminner om ett badrum, toalett motsvarande. - ”We´re gonna take a 

shower, Captain. In we go. Stand underneath this, Captain”. De senaste orden sägs med 

högsta sannolikhet av Röst 2. Sedan vrids en kran på, metallgnissel hörs följt av vatten 

(dusch). Sedan är det med stor sannolikhet Röst 3 som skriker i samband med att vattnet satts 

på, - ”Aaaahhh, aaaaaaahhhh!”. Ett plötsligt hopp sker i ljudet och mitt i skriket hörs ett 

starkt ljud av en helikopter. Skriket fortsätter någon sekund tillsammans med helikopterljudet 

men sedan är det enda som hörs helikoptern, och då motorljudet; rotorbladen som snurrar. 

Ljudet tunnas ut och blir basfattigare och på samma gång svagare i styrka. Då återkommer 

Röst 1 - ”I was going to the worst place in the world, and I didn´t even know it yet. Weeks 

away and hundreds of miles up a river that snaked through the war like a main circuit cable, 

plugged straight into Kurtz”. I den andra meningen hörs en grupp män sjunga i takt, låter som 

en drillsång i det militära.  

 

Det taktfasta ljudet av skor och metallskrammel i samband med sången stärker tanken på det 

militära. Röst 1 - ”It was no accident that I got to be the caretaker of Colonel Walter E. 

Kurtz´s memory, any more than being back in Saigon was an accident”. När detta sägs hörs 

lite otydligt småprat mellan några män, samt fotsteg på något ihåligt träunderlag. 

Militärsången hörs fortfarande fast dock mycket svagt. Röst 1 - ”There is no way to tell his 

story without telling my own. And if his story is really a confession..”. Röst 3 med tydligt fast 

kort inomhusakustik - ”Captain Willard reporting sir”. Röst 1 - ”..then so is mine”. Nu 

tillkommer ytterligare en mansröst (Röst 4) - ”Captain, good. Come on in”. Röst 3 - ”Thank 

you, sir”. När Röst 3 säger - ”Captain Willard reporting sir”, försvinner militärsången och ett 

dovt helikopterliknande ljud hörs, samtidigt som glad, lugn och jazzig pianomusik 

(radiomusik) hörs. Röst 4 säger samtidigt - ”Stand at ease”. Under tiden pappersprassel eller 

motsvarande noteras svarar Man 3 med - ”General”. Röst 4 - ”Want a cigarette?”. Röst 3 - 

”No, thank you, sir”. En duns (cigarettpaket) hörs nu, som om till exempel en kortlek 

slängts på bordet.   
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Förutom de ljud som redan markerats med fet stil i analysen ovan samt generaliseringen av 

Röster och Fotsteg, slås följande samlade ljud ihop i procentsammanställningen: Ljudet av 

visselpipor, marschmusik, mopeder, bilhorn, gnissel från bromsar och ljudet av alla bilar som 

passerar slås ihop till den gemensamma gruppen ”Trafikljud”.  

 

Bildanalys av de tio inledande minuterna  
De första 13 sekunderna är bilden helt svart. Sedan tonas det fram en bild av ett 

djungelavsnitt; en palmskog med en näst intill blå himmel ovanför trädlinjen. Det märks att 

det är blåser något med tanke på hur vinden leker i palmtopparna. Efter ytterligare tio 

sekunder dyker det upp rök i det nedre högra hörnet i bilden. Efter ett tag flyger en helikopter 

förbi från vänster till höger, nära och snabbt. Denna förbiflygning följs av gul-brun rök. Det 

händer inte så mycket mer på ett bra tag förutom att röken eskalerar och till slut nästan fyller 

hela bilden. Sedan flyger ännu en helikopter förbi från vänster till höger, fast nu syns bara 

nedre delen av den denna gång.  

 

Direkt efter denna förbiflygning exploderar hela fronten av djungelavsnittet och fyra stora 

explosioner kan urskiljas. Hela bilden täcks nu av svart rök och eld. Kameran börjar röra sig 

åt höger och filmar en längre sträcka av djungeln. Röken av explosionerna täcker nu nästan 

allt sken av elden, och en helikopter flyger förbi från höger till vänster, fast lite längre bort 

denna gång. Ännu en till helikopter flyger förbi på samma sätt och med samma avstånd. 

Sedan en från vänster till höger igen, och nära. Bilden av ett mansansikte tonas fram (Man 1) 

efter detta i vänster sida av bilden och visas samtidigt som bilden av den brinnande djungeln. 

Det blir inget tydligt klipp, men en ny bild tonas fram. Bilderna visas alltså samtidigt, lager på 

lager. Två helikoptrar flyger förbi igen, åt varsitt håll. När dessa två bilder visas samtidigt 

tonas en tredje bild in, och då på en takfläkt som snurrar. Sedan försvinner plötsligt fläkten. 

Men de andra två bilderna fortsätter lager på lager (fast nu vandrar kameran från höger till 

vänster), förutom det att bilden på djungeln visar en närmre bild på djungeln samt mer eld.  

 

Man 1 tar ett bloss på en cigarett. En ny tredje bild tonas in i högra hörnet av bilden, denna 

gång på en stenstaty. När mannen nu tar ett andra bloss på cigaretten försvinner statybilden 

och djungelbilden visas längre ifrån ännu en gång. Helikoptrar flyger förbi igen samtidigt som 

bilden på mansansiktet helt försvinner. Nu tonas takfläkten in igen (denna gång centrerat) 

tillsammans med Man 1:s ansikte (även det nu centrerat). En helikopter flyger förbi (från 

vänster till höger) och takfläkten tonas bort igen. Bilden på Man 1:s ansikte är längre ifrån 
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denna gång än i början (halva överkroppen syns nu). Kameran som filmar Man 1 vrids sakta 

till vänster. Helikoptrar fortsätter flyga förbi från vänster till höger och vice versa. Nu 

försvinner Man 1:s ansikte och djungelbilden visas samtidigt som fotografier, brev och 

anteckningsblock kan ses i en annan bild som dock fortfarande ligger lager på lager. En hand 

tonas fram på detta och leder till Man 1:s ansikte ännu en gång. Kameran fortsätter att vandra 

till höger och visar ett cigarettpaket, whiskeyglas och en klocka bland annat. I samband med 

att denna bild visas försvinner bilden på både Man 1:s ansikte och den som visat den 

brinnande djungeln. På detta tonas sedan bilden på Man 1 in igen. Hans hand med en 

glödande cigarett är i fokus och kameran vandrar åt höger där en pistol, halvt dold under en 

kudde, syns. Denna bild tonas sakta bort till två nya; Man 1:s ansikte i nära fokus och 

takfläkten som snurrar. Bilden med takfläkten försvinner sedan och endast Man 1 syns i nära 

fokus, vilken ligger och tittar i taket. Detta märks när det första riktiga klippet kommer.  

 

 Från Man 1:s ansikte klipps bilden med takfläkten in. Kameran rör sig nedåt och visar 

rummet.  Man 1:s ansikte visas nära ännu en gång.  Ett fönster visas nu. Kameran 

förflyttar sig sakta närmre fönstret och stannar väldigt nära persiennen. En hand öppnar upp 

en glugg och där ute syns en livlig gata med människor och bilar i rörelse.  Nu visas Man 

1:s ansikte nära från höger, där han nu står och kollar ut genom fönstret. Han dricker något ur 

ett glas.  Man 1 ligger och kollar i taket och ser fundersam ut.  Nu visas Man 1 i sängen 

men är nu i förgrunden och i fokus är istället papper, brev samt ett fotografi på en kvinna. 

Man 1 rycker plötsligt till och slår ut med armen i kudden. Han tar sedan upp fotografiet och 

tittar på det, för att sedan föra det mot den glödande cigaretten som han redan har i sin mun. 

 Nu visas Man 1 från en annan vinkel och han tar en klunk whiskey eller motsvarande. Nu 

tonas takfläkten in igen, lager på lager med den andra bilden. Dessa två bilder tonas sedan 

bort för en ny bild, där Man 1 visas ovanifrån, från takfläktens position ungefär. Man 1 tuggar 

på något. Sedan tonas en ny bild in.  

 

Man 1 ses stå bredvid en säng och där utför han någon form av kata. Denna bild tonas bort 

och Man 1:s ansikte i närbild visas igen. Denna tonas efter tag bort och Man 1 visas 

kroppsmålad i en mörk miljö med en brinnande bakgrund. En explosion visas. Detta tonas 

bort till en bild på Man 1 vid sängen igen, där han som redan nämnt utövar kata eller någon 

form av kampsport.  Man 1 fortsätter med samma aktivitet men visas nu i närbild. Det går 

att se fläkten snurra i taket.  Man 1 vänder sig om och slår med knytnäven rakt in i en stor 



32 
 

spegel som går sönder.  Man 1 ramlar blodig ur sängen.  Man 1 står upp och gnuggar 

sig i ansiktet med den blodiga handen.  Han häller slarvigt i sig någon dryck ur en flaska. 

 Han ser ut att grina illa.  Man 1 vaggar fram och tillbaka på golvet och ser plågad ut. 

Bilden tonas bort och det blir svart i någon sekund.  Två män ses gå upp för en trätrappa. 

När de kommit upp för trappen passerar de en äldre asiatisk kvinna som säger något.  I 

denna bild visas de två männen bakifrån och den ena knackar på en trädörr. Han säger 

någonting. Dörren öppnas av en halvnaken och sliten man som är insvept i sängkläder. De 

pratar med varandra och den ene av de två männen (Man 2) utanför går in och fortsätter föra 

en konversation med mannen som nyss öppnat (Man 1). Man 1, som nu sitter i en säng, säger 

något till mannen som fortfarande står utanför rummet (Man 3). Då går även han in i rummet 

och stänger dörren efter sig.  Man 1 visas i närbild i sängen.  Man 2 som nu är i närbild 

tar fram ett papper som han visar upp för Man 1.  Man 1 tittar på pappret och lägger sig 

sedan i sängen. Man 2 och 3 går då fram och lyfter upp honom igen.  

 

 Männen bär in Man 1 i ett kaklat rum med dusch. De sätter på duschen och håller kvar 

Man 1 under vattnet. Man 1 skriker.    En helikopter under pågående landning visas. De tre 

männen från tidigare kliver ur och går iväg med bestämda steg. Det är dagtid och miljön 

känns i stil med en sorts militärbas eller flygbas. Palmträd kan skönjas lite här och var. En 

samling soldater springer förbi dem.  Männen passerar ett större stängsel och närmar sig ett 

litet hus där två militärpoliser står. Efter att de gått upp på träbron får Man 1 ett papper att 

som han skriver något på.  Dörren öppnas (bild inifrån huset) och in kommer Man 1. Han 

gör honnör åt en man (Man 4) som står där inne. De tar några steg in i huset och nu kan 

ytterligare två män ses. Man 1 pratar med Man 4 som tar upp ett cigarettpaket. Man 4 slänger 

sedan tillbaka paketet på ett bord intill honom.     
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Man 1 har ankommit till flygfältet i Nha Trang och ska få sitt uppdrag förklarat (rollkaraktären Willard) 

 

Ljud- och bildsammansättning av de tio inledande minuterna  
Man 1 ligger på ett hotellrum och tänker tillbaka på kriget i djungeln. Han ligger i sängen och 

tittar på fläkten i taket. Fläkten snurrar som en helikopters rotorblad och både ljudet och 

rörelsen får honom att minnas tillbaka. Man 1 tittar ut genom sitt fönster och ser ner på en 

trafikerad gata i Saigon. Röst 1, (berättarrösten som är hans egen) talar bland annat om att han 

varit där i en vecka nu, och att han fortfarande väntar på ett uppdrag. För varje dag som går på 

hotellet blir han vekare, och menar att fienden för varje dag blir starkare. Han håller på att bli 

galen på rummet där han ligger och tänker på krigets galenskaper och gamla minnen. Två 

soldater kommer för att hämta Man 1 för ett hemligt uppdrag. Man 1 som är bakis lägger sig i 

sängen för att somna om. De drar med honom in i duschen för att få honom att kvickna till. 

Då de sedan ankommer med helikopter till flygfältet i Nha Trang. Man 1 kommer fram till ett 

litet hus, och väl därinne träffar han befälen som förklarar uppdraget för honom.  
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Ljudanalys av de fem avslutande minuterna 
Okända instrument spelar en obehaglig melodi (musik) samtidigt som syrsor och något som 

låter som fotsteg hörs. Ett prasslande ljud (pappersprassel) hörs, ungefär som ljudet av 

papper motsvarande. Det hörs bara denna hemska melodislinga tillsammans med syrsorna, 

som är väldigt svaga i relation till musiken. Fotsteg hörs efter ett tag igen, tillsammans med 

ljudet av metallskrammel och en mindre folkskara som talar svagt och otydligt. Det är 

omöjligt att höra vilket språk som talas ens. I samband med att musiken eskalerar i styrka hörs 

skrammelljudet mycket starkare än innan. Det låter nästan som hästar i rörelse. Det 

metalliknande skramlet låter ibland som om det vore ljudet av någon som slår med en 

järnhacka mot något. Musiken tonas bort för ett tag och ett par enstaka fotsteg eller liknande 

hörs. Musiken fortsätter sedan igen. Plötsligt hörs något som påminner om ljudet av ett 

järnrör (machete) som slängs mot ett hårt underlag. Ljudet har en rumsklang som låter som 

om röret eller motsvarande slängts inne i ett stort rum med hårda väggar, lagerlokal, grotta 

motsvarande. Ett metallskrammel fortsätter att höras, som ibland låter som vapen av 

plastkaraktär, med magasinsbyten motsvarande. Ljudet är lite ”träigt” också. Nu eskalerar 

skramlandet både i styrka och mängd och hörs tydligt utpanorerat både i höger och vänster 

kanal. Det hastiga skramlandet slutar plötsligt och i samband med detta förändras karaktären i 

musiken ännu en gång och ett konstigt ljud hörs. Det låter som något litet kastas i vatten eller 

lera, det låter kort och gott kladdigt.  

 

Musiken försvinner sedan helt och endast syrsorna hörs tillsammans med ett ljud av vatten; 

ungefär som en bäck med rinnande vatten (regn). Sedan inkommer en mansröst via radio 

(radioröst) (typisk com-radio med statiskt brus) - ”PBR Streetgang”. Musiken återkommer 

nu, och detta samtidigt som vattenljudet ökar i styrka. Rösten fortsätter - ”PBR Streetgang this 

is Almighty, do you read me? Over..”. Det brusar och sprakar mycket om radion hela tiden. 

Rösten fortsätter - ”PBR Streetgang, PBR Streetgang this is Almighty..” Sedan bryts 

förbindelsen plötsligt, kanske beroende på att någon kanske stängde av radion (detta eftersom 

en hastig plåt- eller metallsmäll (radioavstängning) hörs i samband med att det bryts). 

Musiken tonas sakta bort och det enda som hörs är vattenljudet. Sedan hörs en mansröst som 

hastigt viskar - ”The Horror! The Horror!”. Vattnet som sedan är det enda som hörs igen låter 

nu nästan mer som regn än som en bäck, det är så pass kraftigt också. Hela ljudbilden tonas 

till slut sakta bort helt.       
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Bildanalys av de fem avslutande minuterna 
Man 1 står med bar överkropp i ett dunkelt rum. Eld kan skönjas längst ner i bild (vilken 

känns som den enda ljuskällan på plats).  Ett pappersdokument visas, och Man 1 bläddrar i 

en hög med papper. Han stannar vid en sida där någon med röd text för hand har skrivit 

”Drop the Bomb EXTERMINATE Them ALL”. Han släpper sedan igen dokumentet.  Man 1 

visas ifrån höger sida då han nu sätter sig ned vid ett skrivbord. Elden visade sig vara två 

stearinljus som brann. Rummet ser lortigt ut och väggarna är av sten och skynken är 

upphängda lite här och där. Det syns på ljusens lågor att det blåser en del. Man 1 lutar sig 

försiktigt åt höger och kollar mot något.  En stor samling människor syns stå ute i 

djungelnatten och kolla in genom en stenport. Det röker kraftigt omkring dem. Kameran rör 

sig sakta framåt och ut genom porten. Människorna där utanför (asiatiskt ursprung) bär på 

skjutvapen och spjut.  Man 1 som kameran tydligen agerat ögon åt stannar en bit utanför 

porten och kollar ner mot folksamlingen. Han bär på en machete och en pärm. Byggnaden han 

kommit ut ur ser ut som ett gammalt tempel av något slag.   

 

Nu visas samlingen av folk som hukar sig ned och knäböjer för Man 1.  Man 1 visas igen. 

 Både Man 1 och människorna syns nu, filmat bakifrån från Man 1. Det börjar regna 

ganska påtagligt. Det enda ljus som finns är stora facklor som brinner.  Man 1 visas nu 

nära, och bara hans ansikte fyller hela bilden.  Folksamlingen visas igen.  Man 1 som 

visas ännu en gång börjar efter ett tag att ta några försiktiga steg nedför trappan han står vid. 

Han slänger sin machete ned på marken.  Han går fram till folksamlingen. Han börjar sakta 

passera igenom klungan av människor som sakta reser sig vartefter han passerar just dem. De 

lägger ifrån sig sina vapen vid hans fötter.  Man 1 visas nära framifrån där han går bland 

alla människor.  Människorna visas framifrån och fokus hamnar på en man (Man 5) 

vänster i bild. Man 1 kliver fram och tar tag i Man 5 och tar med honom och fortsätter sedan 

genom samlingen av folk. Denna bild tonas sakta bort och in tonas en ny bild där Man 1 och 5 

lämnar folkmassan i en patrullbåt. Denna bild tonas snart också bort och in tonas en bild med 

Man 1 i fokus. Han står i båten och tittar med tom blick ut i natten.  Man 5 syns stå i regnet 

och kolla uppåt mot himmelen.  Man 1 lutar sig fram i båten och gör något som inte syns i 

bild. Bilden tonas bort och båten syns längre ifrån. Nu återkommer effekten med olika bilder 

”lager på lager”. Samtidigt som båten åker iväg i floden (vänster i bild) syns en bild av en 

stenstaty (höger i bild).  
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Ytterligare en bild tonas in, och den på Man 1:s ansikte. Strax efter att den tredje bilden tonats 

in lager på lager försvinner bilden på båten. Istället tonas det in en bild på helikoptrar som 

flyger fram och tillbaka (samma scen som fanns med vid de inledande minuterna i filmen). 

Både den och bilden på ansiktet försvinner dock snart igen och endast bilden av en stenstaty 

visas. Till slut tonas även denna bort mot en tom svart bild.    

 

Ljud- och bildsammansättning av de fem avslutande minuterna  
Man 1 befinner sig inne i ett gammalt tempel. Han tittar sig omkring därinne i det dunkla 

ljuset. Han bläddrar försiktigt i ett pappersdokument som ligger på ett skrivbord. Han går efter 

ett tag ut ur templet där en stor folksamling iakttar honom i den regniga djungelnatten. De 

knäböjer för honom. Han slänger sin machete som han haft i handen och börjar ta sig igenom 

folkmassan. De lägger ned sina vapen för honom vartefter han går förbi dem. Han tar med sig 

sin Man 5 som står mitt i folksamlingen och lämnar sedan platsen. Man 2 och Man 5 åker 

därifrån med sin patrullbåt. När de blir kontaktade av ”Almighty” via radion de har i båten 

stänger Man 2 av radion utan att svara. De båda stirrar bara tomt ut i nattmörkret.  

 

 
Man 1 med tom blick (rollkaraktären Willard) 
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Audio-visuell analys av Saving Private Ryan 
 

I den följande analysen av filmljud benämns en röst exempelvis ”Röst 1”. På samma sätt 

benämns i analysen av bild, exempelvis en man för ”Man 1”. För att möjliggöra en koppling 

mellan ljud- och bildanalysen presenteras nedan en lista som förklarar samtliga rösters 

motsvarighet i bild.   

 

Röst 1 = Man 1 

Röst 2 = Kvinna 1 

Röst 3 = Man 2 

Röst 4 = Okänd soldat 

Röst 5 = Soldat 1 

Röst 6 = Soldat 2 

Röst 7 = Okänd soldat 

Röst 8 = Okänd soldat 

Röst 9 = Voiceover-röst 

 

Ljudanalys av de tio inledande minuterna 
Det första som hörs är en ensam trumpet som spelar en melodislinga (musik). Efter 

ytterligare ett tag hörs ett ljud som låter ungefär som en fladdrande duk av något slag, en 

flagga (flaggstång), vimpel motsvarande. Ett svagt metalliknande ljud (flaggstång) hörs 

ibland samtidigt. Detta ”fladderljud” låter ibland nästan som en grupp hästar under rörelse, 

som lätet av hovar mot jordunderlag. Musiken fortsätter hela tiden och är klart starkast ur ett 

dynamiskt perspektiv. När det fladdrande ljudet inte hörs mer tillkommer istället ett kraftigt 

sus (vindsus) tillsammans med fotsteg. Det susande ljudet bär en känsla av havsljud, lite som 

ljudomgivningen på en öde strand en blåsig dag. Det låter som om fotstegen blir fler efter ett 

tag, och tyder alltså på att det är fler personer i rörelse. Fotstegen skiftar något i karaktär då 

och då. Underlaget de går låter lite som om de går på är en grusig asfaltsväg motsvarande. 

Enstaka fågelkvitter kan urskiljas svagt i höger respektive vänster kanal (minst två skilda 

karaktärer på kvittret kan höras). Detta fågelkvitter tillsammans med ett märkligt och ihåligt 

metallklinkande (tydligaste i vänster kanal) ger på känslan av hav och havsmiljö. Fotstegen 

hörs nu ännu en gång tydligt bara ifrån en person och underlaget skiftar samtidigt till ett 

mjukare, som gräs eller liknande. Fotstegen tystnar och ”fladderljudet” kommer tillbaka samt 

ett hamrande ljud av metallklang (kameraljud) hörs tydligare nu än det gjorde senast i 
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samband med det fladdrande ljudet. Det susande ljudet låter nu lite som regn, och ett svagt 

mullrande ljud hörs också, vilket för mig kännetecknar åska (åskmuller). Nu hörs fotstegen 

igen (enstaka), och i samband med dessa försvinner både fladder- och mullerljudet. Det enda 

som hörs är ett långt parti av musiken och enstaka försiktiga fotsteg mot samma mjuka 

underlag. Suckande flås av en man (Röst 1) som sedan mynnar ut i gråt hörs sedan. Många 

fotsteg hörs samtidigt i samband med gråtet och en kvinnas röst (Röst 2) kan urskiljas och en 

annan man (Röst 3) som säger - ”Dad..”, relativt svagt. Kläd- eller tygprassel (klädprassel) 

eller liknande hörs också. Ganska hastigt försvinner sedan ljudet av människor, kläder och 

fotsteg. Ett ytterligare kort suck hörs men sedan är det endast musikspåret som fortfarande 

kan urskiljas, och detta tillsammans med ett mycket svagt brus.  

 

Efter ett tag hörs sedan kraftiga vindar och ljudet av havsvågor (havsljud). Detta ljud 

eskalerar i styrka och konkurrerar till slut ut musiken ur ett dynamiskt perspektiv. Musiken 

försvinner helt och ljudet av kraftiga vågor är det enda som hörs. Detta våg- och stormljud har 

nästan en ännu starkare topp i ljudnivå än musiken som hade ett kraftigt övertag innan. Det 

blev så pass påtagligt att volymen i hörlurarna fick sänkas några dB för att inte bli skadlig för 

hörseln. En mycket tydlig och kraftig våg slår ut hårt och i samband med att motorljud samt 

lite metall- eller plåtskrammel (fältflaska) av någonting hörs. I samband med detta 

skrammel blir vågorna betydligt mindre kraftiga i ljudstyrka. Minst två män hörs nu hosta upp 

något eller spy motsvarande (först i vänster kanal, sedan centrerat för att slutligen ha mest 

plats i höger kanal). När det nu tillförs mer gas till motorn som nyss nämnts hörs även en 

mansröst (Röst 4) som mer eller mindre skriker ut - ”Clear the ramp, 30 seconds. God be with 

´ya”. Sedan förändras motorljudet ännu en gång i karaktär och en annan mansröst hörs (Röst 

5) - ”Port side stick, starbord side stick. Move fast and clear those murder holes”. Sedan hörs 

ytterligare en mansröst (Röst 6) - ”I want to see plenty of beach between men”. Han fortsätter 

- ”Five men is an opportunity. One man is a waste of ammo”.  

 

Alla röster som ovan beskrivits känns relativt nära och de har alla en tydlig central plats ur ett 

dynamiskt perspektiv. Röst 5 - ”Keep the sand out of your weapons. Keep those actions clear. 

I´ll see you on the beach”. När Röst 5 sagt denna mening hörs bombkrevader relativ 

avlägset. Sedan tillkommer flås och hostningar från en grupp män. Hastigt hörs nu ett 

”swisch” (fallande i tonhöjd, högt till lågt) från höger till vänster kanal vilket avslutas i en 

kraftig smäll och explosion. En man hostar till kraftigt i samband med den kraftiga 

explosionen och en hel del vattenstänk hörs. Mer hostningar blandat med kräkningar hörs nu 
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under ett längre parti. Motorljudet ändras mycket i karaktär och låter nu mer ostabilt. En 

visselpipa hörs sedan kraftigt men dock endast i vänster kanal. Någonting vevas nu upp eller 

ned med en metallvajer (landstigningsramp) motsvarande, och samtidigt som detta hörs en 

mansröst som desperat skriker - ”Clear those murder holes!”. Det som sedan följer är en 

mycket kraftig och kaotisk mix av ”svischande” ljud (skottljud) och rikoschetter blandat i 

alla båda kanaler. Hela tiden hörs ljudet av kulor motsvarande som slår mot olika 

metallunderlag. Som om de rikoschetter som nyss nämnts studsade och slog mot ett material i 

samma stil. Efter ett tag blandas även ljudet av kulsprutor (vapenljud) in, dock ganska svagt 

och mest i den vänstra kanalen. Men efter ytterligare en stund hörs en kulspruta mycket nära, 

först i vänster kanal, men sedan centrerat.  

 

Ett ihåligt metalljud hörs i kombination med kulsprutorna, detta i stil med tomhylsor som 

studsar omkring. Det hörs att det efter en stund är åtminstone två olika kulsprutor som skjuter 

i salvor om två till tre sekunder. När detta nära ljud hörs från vapnen försvinner mycket av det 

kaotiska ”svischandet” och det pågående kulregnet. När sedan ljudbilden återgår till det 

tidigare kaotiska kulregnet ännu en gång hörs motorljud igen och Röst 5 skriker - ”Border 

side! Port and starboard ov..”. En fruktansvärt rörig ljudbild är det som hörs. Det är 

explosioner, rikoschetter, ”svischljud”, skrik, vattenstänk, metallskrammel som hörs samtidigt 

som ljuden är otroligt skiftande mellan vänster och höger kanal samt att de varierar kraftigt i 

sina individuella ljudnivåer.  

 

Plötsligt får ljudbilden en undervattenskaraktär (undervattensljud). Som om allt det 

tidigare hörs fast med ett mycket reducerat innehåll av högre frekvenser. Då och då 

återkommer den tidigare ljudbilden för att sedan hamna ”under vatten” igen. Ett mycket 

tydligt metallhamrande hörs sedan. Många olika män hörs skrika då och då men miljön är så 

kaotisk på samma gång så det är svårt att urskilja vad de skriker eller säger. Vissa 

bombkrevader ”sticker ut” ur mängden och är starkare i ljudnivå. Ljudet av vatten blir 

plötsligt tydligare än innan och minst två olika mansröster hörs nu ganska nära (starka). Vissa 

skottljud blir nu mer distinkta än innan (vissa lättare att urskilja ur mängden). Det 

”svischande” ljudet (allmänt alla skottljud) är klart tydligast i dynamiken. Kulsprutorna hörs 

nu ännu en gång nära och går att urskilja från den annars röriga mixen av olika ljud. Blandade 

kortare serier av skottsalvor i båda kanalerna avslutas med en mycket längre salva 

tillsammans med en explosion i vatten, vad det låter som. Nu är den vanliga kaotiska 

ljudbilden tillbaka igen och män hörs skrika. Ljudet av grus och sand (sand) hörs och många 
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av explosionerna framstår mer dova och grumliga i sin ljudkaraktär. En lång sekvens kommer 

in nu igen med kulspruta på nära håll men återgår snart till den vanliga ljudbilden. Den 

kaotiska och hittills ”vanliga” ljudbilden förändras sedan plötsligt i samband med att en duns, 

plask, mindre explosion eller motsvarande hörs. Det låter ungefär som om någon med en 

väldig fart, kastar sig från land ner i vatten. Detta följs av ett kort, dovt och bubblande ljud 

som ganska snabbt dör ut i höger kanal. Precis efter ”smällen”, i samband med det ”bubbliga” 

ljudet, hörs något som påminner om fågelkvitter eller en syrsas sång. Förvisso ett svagt ljud 

och bara i hörlurens vänstra kanal, men det finns ändå där. Precis efter att det bubblande 

ljudet tonats ut, går det att urskilja ett svepande ljud av en våg eller liten explosion som spelas 

upp baklänges. Det susande och vindliknande ljudet (märkligt susande) som sedan 

kommer in i ljudbilden precis efter smällen, låter ungefär som havet en blåsig dag kan 

upplevas under ytan, eller som något sorts ventilationssystem. Detta vindljud utgör också 

basen och grunden i den stundande ljudläggningen, och fungerar som ljudmatta för en längre 

stund. Noterbart är också att de låga frekvenserna vid en nära lyssning skapar en känsla som 

påminner om hur det låter när ett jetplan passerar.  

 

Plötsligt hörs ljudet av kulträffar i något sorts mjukt underlag, samtidigt som vindljudet hörs 

(som också är dominant i ljudstyrka). En rikoschett hörs sedan, grumlig i karaktär, men kan 

tydligt urskiljas som rikoschett. Ljudet av något som påminner om eld som flammar upp följt 

av en explosion eller smäll hörs. Ytterligare kulträffar hörs också som följs av försiktigare 

små explosioner eller motsvarande. Det vindliknande sus (som hela tiden ligger som grund till 

de övriga kompletterande ljud som hörs) låter ibland nästan som om det hade modulerade 

klagande människoröster inbakat i sig. Noterbart är även att hela den ovan beskrivna 

ljudbilden är väldigt dov och grumlig. Hela övre frekvensbilden är bortskuren och endast 

basfrekvenser hörs.  

 

Ett visslande ljud hörs sedan, som ljudet av en tekanna som indikerar att tevattnet är färdigt 

att dricka. Detta ljud byggs sakta upp och eskalerar i styrka. Ljudet mynnar ut i en explosion 

(nu mer realistisk och ljudbilden har nu inte fokus på basregistret som i partiet innan) som 

följs av vattenstänk och en mansröst (Röst 7) som skriker - ”I said what the hell do we do 

now, sir?!”. Alla röster har en tydlig utomhuskaraktär i sin rumsklang. Ljudbilden är nu 

densamma som i tidigare i analysen; den med explosioner, rikoschetter, svischljud, skrik, 

vattenstänk och metallsmällar samt metallskrammel. Sedan hörs Röst 6 igen (dominant i 

höger kanal) - ”Captain Miller! Captain Miller!”. Ännu en gång - ”Captain Miller!” följt av 
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Röst 5 - ”Sergeant Horvath, move your men off the beach”. Sedan hörs Röst 5 skrika i höger 

kanal - ”Go!”. Sedan Röst 5 igen - ”Go!”. Sedan är det Röst 6 som nu lite lugnare, fast dock 

bestämt, säger - ”Ok you guys, get on my ass and follow me”. Sedan en mansröst (Röst 8) - 

”Sir, what´s the rallying point?”. Röst 5 - ”Anywhere but here”. Sedan hörs tydliga svischljud 

igen, som kulor som flyger omkring i luften. I bakgrunden till detta hörs män som skriker 

otydligt och ”långt bort” någonting i stil med - ”..bangalores”. Fler röster hörs nu, fast det är 

omöjligt att höra vad de säger. Sedan Röst 5 - ”Sea wall, move up to the sea wall”.       

 

Bildanalys av de tio inledande minuterna 
Under de 27 inledande sekunderna är det endast introduktionstext för filmen som syns i bild. 

Detta parti avslutas med filmens titel, Saving Private Ryan.  Bilden är under en längre 

stund täckt av den amerikanska flaggan som slår för vinden en solig dag.  En persons fötter 

visas bakifrån där personen går på en hårt packad och grusig gångväg. Kameran tiltas sedan 

sakta uppåt och då syns det att det är en äldre man (Man 1) som går i någon sorts park en 

halvmolnig dag. Han passerar en grupp med människor och ännu fler personer kan skönjas 

något längre fram på vägen han går på.  

 

Runtom Man 1 och parken syns ett naturskönt landskap med skogar och berg.  Nu visas en 

bild sex personer framifrån som även de går på gångvägen. Personerna ser ut att tillhöra tre 

olika generationer (ur ett åldersperspektiv).  Den ende mannen av de senaste sex (Man 2) 

presenterade personerna hamnar i mer fokus än de övriga i gruppen (vänster i bild). Man 2 tar 

efter ett tag upp en kamera (modern) för att ta kort.  Alla de sex personerna samt Man 1 

syns nu bakifrån där de går på gångvägen. Nu är det betydligt fler personer på gångvägen 

samtidigt som den nämnda gruppen. Kanske att Man 2 nu (förutom att använda kameran) 

säger något till den äldre kvinna (Kvinna 1) som också hon hör till sällskapet.  Kvinna 1 

visas nu nära framifrån (till vänster i bilden).  Hela gruppen (de sex bakom Man 1 och han 

själv) visas nu från sidan av gångvägen, och havet eller en stor sjö syns i bakgrunden. Inga 

andra personer finns med i bild, utan det är endast sällskapet som befinner sig på gångvägen.  

 

Kameran zoomar sakta in på Man 1 som stannar upp vid ett träd och fokuserar blicken på 

något längre bort.  Den amerikanska flaggan syns ännu en gång i bild. Denna gång längre 

ifrån så att även en del av flaggstången syns.  Frankrikes flagga visas på samma sätt.  

Man 1 som visas igen börjar sakta gå emot det håll han tittat åt.  Man 1 syns längre ifrån 
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igen och nu syns det att han och det efterföljande sällskapet går ut på en stor gräsmatta som 

snart visar sig vara en kyrkogård. Han hamnar snart ensam i bild på grund av kamerans 

sidopanorering och han går runt bland många vita kors som symboliserar gravar som ligger i 

långa och många rader bredvid varandra. Han passerar en man som nästan är den enda person 

förutom han själv på hela gravfältet som syns i bild.  Man 1 syns framifrån och närmre. 

Man 1, som nu ser ut att vara ledsen, syns efter ett tag tillsammans med sällskapet bakom sig 

igen. Han börjar grina och sätter sig hastigt ner på marken. Sällskapet han har med (som 

visade sig vara sju personer) sig springer snabbt fram mot honom i samma stund han sätter sig 

ned. Han grinar tydligt nu och Man 2 håller om honom.  Gravstenar visas.  Gravstenar i 

motsatt vinkel visas.  Tre gravstenar visas nära.  Kameran zoomar sakta in på Man 1 

som är centrerad i bild, då han tittar på något framför sig. Kameran går in så långt att det till 

slut bara är hans ögon som syns i bild.  

 

 Bilden av en strand visas en molnig dag. I vattnet finns det stålhinder. Texten ”JUNE 6, 

1944” tonas fram mitt i bild. Vidare visas texten ”DOG GREEN SECTOR OMAHA 

BEACH”.  En gammeldags båt i metall med 15-20 soldater ombord visas. Båten gungar 

och kämpar sig fram i de hårda vågorna.  Båten som nu blivit sex båtar visas nu från höger 

sida.  En skakande hand syns. Efter ett tag tas en vattenflaska i metall fram och korken 

skruvas upp. Sedan dricker en soldat ur flaskan (Soldat 1). Mannen är ombord på en av 

båtarna. Kameran backar sakta och en annan soldat (Soldat 2) stoppar in ett tuggummi i 

munnen. Två andra män som syns i bild kräks.  En båtförare syns i bild, med flera andra 

båtar bakom. Han skriker någonting.  Nu visas Soldat 1 i nära fokus. Han säger någonting. 

 Soldat 2 går runt bland männen och talar till dem.  Soldat 1 i fokus och han talar till 

männen omkring honom.  Kameran vandrar runt kring männen som hela tiden får vatten 

över sig av vågorna som slår mot båten.  Ännu en soldat i nära fokus.  Ytterligare en 

soldat i fokus.  En till.  En till som gör korstecknet.  Nu visas en soldat som kysser 

korset han bär runt halsen. Han säger också något.  Någon skruvar på ett handtag formad 

som en ratt.  Fokus på handtaget.  Båtens främre del öppnas (och fungerar som ett sorts 

landningsställ). Soldaterna, som alla är män, blir beskjutna.  De beskjuts fortfarande och en 

av dem får ett skott rakt genom hjälmen.  Nu visas de inifrån båten där alla i princip mejas 

ned.  Framifrån igen. Soldater faller över varandra och det ser ut som rena slakten.  Nu 

syns det var skotten kom ifrån. Kameran är placerad bakom två kulsprutor som skjuter ned 

mot stranden och båtarna.  Soldat 1 syns.  Soldaterna syns ännu en gång bakifrån och 
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bunkern där skotten kom ifrån syns också nu. Explosioner syns på stranden då och då.  Nu 

syns några soldater som faller överbord ned i vattnet.  Nu några åt andra hållet.     

Kameran befinner sig nu under vattenytan där fullt av soldater befinner sig och där de även 

blir beskjutna.  Ett gevär som faller i vattnet syns underifrån.  Militär utrustning sjunker 

mot botten.  Fler soldater syns under vattnet. En del kulor syns passera i vattnet.   

Två soldater försöker ta av sig sin utrustning.  Fokus på en av dessa.  Två soldater 

träffas av skott under vattnet.  En soldat syns drunkna.  Två soldaters fötter syns där de 

springer på botten. Kameran följer då och då med upp över vattenytan.  Soldater söker 

skydd bland metallhindren på stranden.  Soldater tar sig genom vattnet fram mot stranden. 

De blir hela tiden beskjutna och kulor syns träffa vattenytan.  Nu syns de framifrån istället 

för ifrån sidan.  Soldat 1 drar med sig en annan soldat i kaoset, vilken sedan blir skjuten i 

bröstet.  Soldat 1 lämnar den nyss skjutne soldaten och fortsätter jobba sig fram i kaoset. 

 Nu visas återigen kulsprutorna bakifrån där de skjuter ihjäl soldater på stranden. 

Explosioner sker hela tiden samtidigt kring soldaterna på stranden.  Kameran är placerad 

bland soldaterna på stranden igen.  Kameran återgår till kulsprutorna ännu en gång.  

Soldat 1 faller i vattnet.  

 

 En kraftig explosion sker vilket leder till att en soldat får sitt ena ben avkapat. Kameran 

förflyttar sig sedan närmre och närmre Soldat 1. Bilden börjar sedan att hacka lite, ungefär 

som en slow motion-effekt.  En panikslagen soldat visas.  Soldat 1 visas nära igen. Det 

syns hur han tittar på det som händer omkring honom.  En soldat som bär en eldkastare blir 

träffad. Hans tub han bär på ryggen exploderar kraftigt.  Soldat 1 får vatten- och blodstänk 

över sig.  En soldat plockar upp sin arm som ligger på marken och springer iväg.  Soldat 

1 syns från höger sida. I bakgrunden syns soldater som brinner springa av en båt.  Soldat 1 

tar upp sin hjälm. Han tömmer den på blodigt vatten och sätter på sig den.  En ung soldats 

ansikte är i nära fokus. Han (Soldat 3) skriker något.  Soldat 1 visas igen.  Soldat 3 

fortsätter skrika.  Soldat 1 visas en bit ifrån.  Soldat 2 viftar med armarna och skriker 

något.  Soldat 1 gestikulerar kraftigt och skriker något även han.  Soldat 2 skriker 

fortfarande och springer sedan iväg med en grupp soldater.  Två soldater visas.  Soldat 1 

visas i bild.  Alla soldater visas från sidan igen där de försöker ta sig framåt.  Alla 

fortsätter röra sig uppåt för stranden. 
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Ljud- och bildsammansättning av de tio inledande minuterna 
Man 1 med sällskap befinner sig på en militärkyrkogård. Stämningen är dyster och Man 1 ser 

mycket plågad ut där han går bland alla gravstenar. Efter en stund stannar han till och sätter 

sig på marken, där han också brister ut i gråt. Kameran zoomar in på hans ögon samtidigt som 

ljudet av vågor hörs.  

 

Det märks att han tänker tillbaka på något han tidigare varit med om, särskilt då nästa scen 

som klipps in visar en bild av ett strandavsnitt med kraftiga vågor. Det som nu utspelar sig är 

på Omaha Beach, Normandie 6 juni, 1944. Amerikanska soldater syns där de står i sina 

landstigningsbåtar som är på väg mot stranden.  

 

 
Amerikanska soldater under beskjutning 

 

Då de nått stranden och klivit av båtarna möts de direkt av en mycket intensiv eld från fienden 

(både skott från kulsprutor, granater samt missiler). Många blir nedskjutna direkt då de klivit 

av båtarna och ett fruktansvärt helvete bryter ut. Det är fullständigt kaosartat där alla soldater 

försöker ta sig upp ifrån stranden för att komma i skydd från kulorna och explosionerna.  
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Vissa av soldaterna drunknar eller blir skjutna i vattnet.  Soldat 1 hamnar i chock, eller en 

sorts krigsneuros och det enda som hörs är Soldat 1:s inre. Han ser hur soldater dör och några 

till och med blir sprängda i bitar. Soldat 3 försöker nå honom genom att skrika. Till slut 

återfår Soldat 1 medvetandet och blir åter kontaktbar. Soldat 3 och övriga undrar vad de ska ta 

sig till och Soldat 1 menar att de måste iväg från stranden. Alla fortsätter sakta under full 

beskjutning bort från stranden. 

 

Ljudanalys av de fem avslutande minuterna 
Klädprassel eller motsvarande hörs, och efter ett tag hörs det även prasslas med ett papper 

(pappersprassel) eller något i den stilen. Sedan hörs något som liknar ljudet av hästhovar 

men som samtidigt skulle kunna vara ljudet av tyngre kängor. Stegen eller trampen av denna 

okända källa rör sig från vänster till höger ljudkanal. Samtidigt som det ovan beskrivna sker 

är det enda som hörs en mansröst (Röst 9) tala i en lugn och trygg stämma. Rösten är torr och 

nära och utan anmärkningsvärd rumsakustik. Det enda som ackompanjerar rösten är en 

trumpet som spelar (musik).  

 

Röst 9 – ”..is well, and at this very moment on his way home from European battlefields. 

Reports from the front indicate James did his duty in combat with great courage and steadfast 

dedication, even after he was informed of the tragic loss your family has suffered in this great 

campaign to rid the world of tyranny and oppression. I take great pleasure in joining the 

Secretary of War, men and woman of the united states army and the citizens of a grateful 

nation in wishing you good health and many years of happiness with James at your side. 

Nothing, not even the safe return of a beloved son, can compensate you or the thousands of 

other american families who have suffered great loss in this tragic war. And i might share 

with you some words wich have sustained me through long, dark nights of peril, loss and 

heartache. And I quote, I pray that our heavenly father may assuage the anguish of your 

bereavement, and leave you only the cherished memory of the loved and lost and the solemn 

pride that must be yours to have laid so costly a sacrifice upon the alter of freedom, Abraham 

Lincoln. Yours very sincerely and respectfully George C Marshall, General, Chief of Staff”.  

 

Nu blir musiken starkare och fortsätter agera själv ett tag, enda fram till att något som låter 

som klädprassel hörs igen. Även något som låter som löv som prasslar i höger kanal. Vindsus 

och fågelkvitter hörs. En mansröst hörs (Röst 1) - ”My family is with me today, they wanted 

to come with me. To be honest with you I wasn´t sure how I´d feel coming back here. Every 
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day I think about what you said to me that day on the bridge. And I´ve tried to live my life the 

best I could. I hope that was enough. I hope that at least in your eyes, I´ve earned what all of 

you have done for me..”. Musiken var betydligt svagare i styrka medan Röst 1 pratade. 

Fotsteg hörs sedan igen och sedan en kvinnoröst (Röst 2) - ”James.. Captain John H Miller”. 

Röst 1 - ”Tell me I´ve led a good life”. Röst 2 - ”What?”. Röst 1 - ”Tell me I´m a good man”. 

Röst 2 - ”You are”. Sedan hörs någon form av klädprassel och fotsteg igen. Vindsuset 

försvinner och ett prasslande ljud (flagga) hörs.  

 

Bildanalys av de fem avslutande minuterna  
I bild syns en soldat (Soldat 4), vilken ser besvärad ut. Han suckar och tittar på en 

papperslapp. I bakgrunden syns brinnande byggnader. Efter ett tag går det att skönja 

ytterligare en man (Soldat 1), men dock bara dennes ansikte och i det nedersta högra hörnet 

av bilden. Soldat 4 stoppar efter en stund ner papperslappen i sin uniformsficka och vänder 

sig om.  

 

 Ett större antal soldater springer förbi och de ser ut att ha brottom. En stad i ruiner, med 

brinnande hus och svart kraftig rök syns. En soldat (Soldat 5) som kameran fokuserar på 

kommer gående lugnt i motsatt riktning mot var de andra springer. Soldaterna omkring 

honom springer mestadels från vänster till höger i bild.  Soldat 1, 4, 5 samt en till, Soldat 6, 

syns i bild där de alla tittar på Soldat 1 som ligger ned på marken. Soldat 4 står med ryggen 

bortvänd medan Soldat 5 och 6 tittar på Soldat 1. En sjukvårdare sitter vid Soldat 1. En grupp 

soldater springer förbi. Soldat 4 vänder sig om och tittar mot de andra. Sjukvårdaren reser sig 

upp och springer därifrån.  Soldat 6 och 1 är nu de enda som visas i bild. Det ser ut som att 

Soldat 1 är död.  Soldat 6 och 5 visas där de fortfarande står och tittar på Soldat 1.  

 

Det är fortfarande en del soldater som springer runt i bakgrunden. Kameran zoomar sakta in 

på Soldat 6. Han ser mycket ledsen ut. Till slut är det bara hans ansikte som syns i bild. Hans 

ansikte börjar sakta tonas ut och in tonas ett annat. Ögonen är fortfarande nästan likadana och 

detta betyder att det är samma person fast nu som äldre. I den nya bilden är vi tillbaka på 

kyrkogården med Man 1 (som visade sig vara Soldat 6 tidigare i livet). Kameran snurrar runt 

och det syns att han står och tittar på en särskild gravsten.  Man 1 visas nu framifrån igen 

och sällskapet han haft med sig kommer gående mot honom. Man 1 vänder sig om och tittar 

mot dem. De stannar till och Man 1 går framåt till gravstenen. Han hukar sig ned mot marken 
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och börjar prata vänd mot gravstenen. Efter ett tag zoomar kameran in på Man 1 och till slut 

syns bara hans ansikte och en del av gravstenen. Man 1 reser sig upp.  Nu visas Man 1 nära 

från höger. Kvinna 1 kommer upp och ställer sig intill honom. Hon tittar på gravstenen och 

säger någonting.  Nu visas de båda från en annan vinkel och Man 1 säger något till Kvinna 

1.  Nu visas de båda lite längre ifrån och då syns även gravstenen tillsammans med dem. 

 Återigen visas Kvinna 1 och Man 1, fast närmre. Kvinna 1 säger någonting till Man 1 och 

smeker honom på kinden. Det blåser i hennes hår.  Kvinna 1 klappar Man 1 på axeln och 

går en bit därifrån.  

 

 
 

Kameran fokuserar på Man 1 och gravstenen igen. Efter ett tag gör han honnörstecken mot 

graven.  Man 1 visas bakifrån och kameran zoomar sakta in mot gravstenen. På den står det 

bland annat ”JOHN H MILLER”. Bilden tonas ut och den amerikanska flaggan, som fladdrar 

i vinden, visas i helbild. Denna sista bild tonas sedan sakta bort i svart.      
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Ljud- och bildsammansättning av de fem avslutande minuterna  
Soldat 1 är död och Soldat 6 samt några fler tittar på honom med en sorgsen blick. Soldater 

springer förbi på den plats de befinner sig på. En plats som mest liknar en stad i ruiner och 

lågor. Röst 9 (voiceover-röst) berättar samtidigt samma sak som han själv (Röst 9) skrivit till 

Soldats 6:s  mor (det är ett brev som läses upp ickediegetiskt). Bilden tonas sedan bort och 

Soldat 6 visas som gammal (Man 1). Han står vid Soldat 1:s grav. Han hoppas att han levt ett 

bra liv och därmed hedrat minnet Soldat 1 och hans vänner. Bilden slutar med att han gör 

honnör.  
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SLUTSATS 

 

Vad säger resultatet 
 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att försöka bidra till en ökad förståelse för 

filmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryans framgångsrika filmljudsproduktioner. 

Detta gjordes främst genom att ta reda på hur filmljudet använts i dessa två filmer, och vilka 

funktioner filmljudet hade i respektive film. Utvalda minuter av filmernas ljud- och 

bildinnehåll analyserades enligt metoden Masking, och därefter placerades det filmljud som 

upptäcktes i sin rätta filmljudzon, enligt Chions modell. Den visualiserade filmljudzonen, med 

underzonen Onscreen, visade sig vara den filmljudzon med störst ljudinnehåll i båda filmerna. 

Men detta är dock den filmljudzon som är minst intressant i denna uppsats kontext. Detta 

grundas på att inget av det filmljud som är Onscreen egentligen besitter någon särskild 

berättarfunktion. Hur stor del av det aktuella ljudinnehållet som är Onscreen beror helt på 

filmens handling och uppbyggnad, och det har med saker som manus etc. att göra. För i dessa 

fall följer ju filmljudet endast händelser som sker i bild, Onscreen.  

 

Underzonen On-the-air hör också till den mindre intressanta delen av resultatet och kan även 

den beskrivas på samma sätt som ovan. Däremot det filmljud som återfanns i de två övriga 

filmljudzonerna, den akusmatiska och den blandade, visar för hur de använt sig av filmljud i 

filmerna. Det är ju filmljudet ”utanför” bild, som är det enda filmljud som kan användas för 

att påverka filmproduktionen endast ur ett berättarperspektiv. 

 

Vilka funktioner har filmljudet i Apocalypse Now och Saving Private Ryan? 
I den blandade filmljudzonen finner vi underzonen Ambient (territory), vilken var den 

underzon som hade det största ljudinnehållet näst efter underzonen Onscreen, och detta gäller 

för båda filmerna. Detta visar att ljudläggarna lagt stor vikt i att beskriva miljö, vilket med 

stor sannolikhet återger en känsla av realism och närvaro för åskådaren. Att den miljö som 

omger rollfiguren noggrant beskrivs med hjälp av ljud, ersätter den enormt stora bildskärm 

som annars skulle behövts för att beskriva plats, tid och rum. Att beskriva ljudmiljön verkar 

alltså vara en viktig faktor i båda dessa krigsfilmer. Detta i sin tur behöver inte betyda att 

miljöbeskrivning är grundreceptet för en framgångsrik och lyckad filmljudsproduktion. Men 

dock borde detta, enligt mig, vara ett bra sätt för filmljudläggare att göra en film mer 
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verklighetstrogen. Enligt Randy Thom (Post Production Recordist för Apocalypse Now) 

strävade Ford Coppola och Murch efter ett så autentiskt filmljud som möjligt i filmen 

Apocalypse Now (Apocalypse Now, 2008:1, Film). Ordet autentiskt tolkas enligt mig som en 

direkt synonym med ordet realism, och detta borde ju i sin tur bekräfta att de lyckats med sina 

intentioner med ljudets funktion i deras film. Även i Saving Private Ryan verkar realism och 

äkthet vara den övergripande funktion som filmljudet varit tänkt att fylla. Enligt Rydstrom var 

Spielbergs intentioner redan från början av filmproduktionen att undvika ett klassiskt 

”Hollywood-ljud”. Med det menade han att han ville undvika en film fylld av 

filmljudsklichéer. Han ville istället att filmljudet skulle vara så äkta som möjligt, och detta för 

att hedra minnet av de som deltog i det riktiga kriget (Saving Private Ryan, 2004:1, Film).    

 

Resultatet visar också att underzonen Aktiv Offscreen i filmljudzonen för akusmatiskt ljud 

innehöll en del av det totala ljudinnehållet i filmerna. Särskilt i Saving Private Ryan där denna 

underzon till och med hade ett relativt stort innehåll av den totala ljudbilden. Detta betyder att 

filmljudet delvis använts för att bidra till att väcka åskådarens nyfikenhet, vilket enligt mig 

adderar ännu en dimension av spänning till det som redan visas i bild (Chion, 1994:85). Med 

stor sannolikhet används detta även för att bibehålla åskådarens fokus. Är åskådaren 

fokuserad, borde också åskådaren vara intresserad. 

 

Ickediegetiskt filmljud som också det hör till den akusmatiska filmljudzonen används i ungefär 

samma mängd som Aktiv Offscreen som beskrivits i stycket ovan. Detta har använts i form av 

pit music och röster som fungerat som voiceover. Noterbart är att pit music använts i både de 

tio inledande minuterna och i de fem avslutande minuterna i både Apocalypse Now och 

Saving Private Ryan. Det ickediegetiska filmljudet är det enda filmljud som är Offscreen och 

på samma gång utanför filmens verklighet. Pit music besitter ett antal olika berättarfunktioner, 

men i korta drag används detta oftast för att leda åskådaren mot en viss känsla, subjektivt 

bortom allt som sker i bild (Sonnenschein 2001:154). Ickediegetiska röster (voiceovers) kan 

användas på ett antal olika sätt men just i Apocalypse Now används detta för att återge viktig 

information från ett tidigare händelseförlopp, och fungerar som en sorts introduktion till 

filmens handling. I Saving Private Ryan används denna röst på ett mer neutralt sätt, men 

bidrar ändå på ett speciellt sätt till bilden. Att de använt sig av så pass mycket ickediegetiskt 

filmljud i filmerna tyder på att de genom detta vill förmedla känslor samt att de hittat ett 

smidigt sätt att återge viktig information. 
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I den blandade filmljudzonen finner vi underzonen Internal (subjektiv) vilken även den hade 

ett relativt högt ljudinnehåll av den totala ljudbilden i filmerna. Användningen av sådant 

filmljud är ett sätt att förflytta åskådaren in i rollkaraktärers mentala interiör och sfär. Detta 

görs med stor sannolikhet i dessa filmer för att skapa närhet till rollkaraktärerna, och för att i 

ett större perspektiv återge ännu en dimension av realism och högre närvaro, precis som 

underzonen Ambient (territory). Murch menar att Ford Coppola ville få fram den 

psykedeliska dimensionen av kriget i Apocalypse Now, och på något sätt med hjälp av ljudet 

ta sig in i densamma. Med denna psykedeliska dimension menar han exempelvis en scen i 

filmen då de med filmljudet beskriver omgivningen utifrån en av rollkaraktärernas subjektiva 

perspektiv, vilket alltså kännetecknar ett strävande efter att ta sig in i rollkaraktärernas 

mentala interiör (Apocalypse Now, 2008:2, Film).  

 

Närheten till rollkaraktärerna verkar alltså vara något de tydligt eftersträvat redan i 

förproduktionen av filmen. Även i Saving Private Ryan jobbade de flitigt med att beskriva hur 

rollkaraktären i fråga upplever den aktuella händelsen i en viss scen. Detta specifikt i två olika 

scener de mycket effektfullt med filmljudet beskrivit Tom Hanks rollkaraktär ur dennes 

subjektiva perspektiv, att med hjälp av filmljudet beskriva världen så som han ser den (Saving 

Private Ryan, 2004:2, Film). ”I think we identify with his character all the more for seeing a 

battle through his eyes and ears for that period of time” - Gary Rydstrom (Saving Private 

Ryan, 2004:3, Film). 

 

Den enda underzon som inte hade något ljudinnehåll alls, varken i Apocalypse Now eller i 

Saving Private Ryan, var Internal (objektiv) även den i den blandade filmljudzonen. Det går 

inte att dra någon särskild slutsats ifrån detta då den ligger mycket nära Internal (subjektiv) 

som funktion och att den med stor sannolikhet även den fått mer ljudinnehåll om istället hela 

filmerna hade analyserats. Vad berör den dynamiska ljudbilden och skiftningar mellan vänster 

och höger ljudkanal i filmerna, säger resultatet inte något särskilt i en större kontext. Så även 

fast att det förekom skiftningar i ljudkanalerna och ibland var stora hopp i dynamiken måste 

mer filmmaterial analyseras för att kunna tolka vad detta egentligen innebär. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Enligt resultatet av den audio-visuella analys som gjorts tyder mycket på att det är fem 

huvudfunktioner som filmljudet i Apocalypse Now och Saving Private Ryan på ett lyckat sätt 

utgjort. Det är dock omöjligt att redogöra för hur dessa funktioner används, eller för den delen 

bör användas rent generellt i krigsfilm. Filmljudläggningen kan med största sannolikhet göras 

på många olika sätt och är förmodligen beroende på specifik krigsfilms unika uppbyggnad 

vad gäller både handling och budskap. I vilket fall som helst är de fem huvudfunktionerna 

(som alltså kan speglas på olika sätt beroende på film): 

 

• Att beskriva miljö 

• Att väcka nyfikenhet 

• Att förmedla känslor  

• Att återge viktig information 

• Att förflytta åskådaren in i rollkaraktärers mentala interiör och sfär 

 

I ett större perspektiv så används filmljudet i Apocalypse Now och Saving Private Ryan bland 

annat för att bibehålla fokus och intresse hos åskådaren samt för att skapa närhet till 

rollkaraktärerna. Men det viktigaste verkar ändå vara att tillföra en hög känsla av realism och 

närvaro i filmerna. Att filmerna ska uppfattas som just verklighetstrogna, är med största 

sannolikhet av högsta prioritet. Kanske inte för krigsfilm rent generellt, men dock i filmerna 

Apocalypse Now och i Saving Private Ryan. Skillnaderna för filmljudläggning i krigsfilm, vad 

berör produktionsår eller visst krig, är dock mycket svåra att tolka på grund av det relativt få 

antal minuter film som analyserats. 

 

Den känsla av autensitet, äkthet, realism samt den närhet till rollkaraktärerna kan inte tyda på 

annat än att filmljudets sammanfattade huvudfunktion i ett större perspektiv ska förflytta 

åskådaren in i respektive film och så denne ska bli ett med filmen, få känna med 

rollkaraktärerna, och alltså nästan förflytta åskådaren in i filmens verklighet. Istället för att 

bara se filmen, vill de att åskådaren ska uppleva filmen.  
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Ämnet filmljud och dess funktioner i film bör vidarestuderas kontinuerligt för att hela tiden 

utveckla förståelsen och innebörden för dessa. Det som i första hand skulle kunna komplettera 

denna uppsats är att analysera en betydligt större mängd minuter film, och genom detta få en 

bättre uppfattning och ett säkrare resultat. Det skulle också vara nyttigt att ta hänsyn till 

filmernas surroundkanaler, eftersom att dessa med stor sannolikhet också är en viktig faktor 

ur ett berättarperspektiv. Chion beskriver i sin bok, Film, a sound art, om de olika övergångar 

som finns mellan de olika filmljudzonerna, och detta för vilka som är de vanligaste och 

innebörden av dessa. Att i en analys även notera dessa övergångar skulle med stor sannolikhet 

även det bidra till en större förståelse för helheten med filmljud och hur det kan eller bör 

användas i krigsfilm, men även för film rent generellt.    
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Bilaga 1 - Utförlig procentsammanställning - Apocalypse Now 
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Bilaga 2 - Utförlig procentsammanställning - Saving Private Ryan 
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