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SAMMANFATTNING 
 

I denna uppsats har en audiovisuell analys gjorts på de inledande minuterna till filmen 9 med ett 

stort fokus på ljudet. Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa en ökad förståelse för ljudets 

funktioner i filmen samt se på hur ljudet påverkade filmupplevelsen. Förhoppningen med detta var 

också att bidra till en bättre förståelse av filmljud och ljuddesign i helhet och vad det bidrar till 

berättarfunktionen i film. 

I uppsatsen granskades först ljud och bild för sig och slogs sedan ihop till sin helhet och 

analyserades utifrån en teoribildning av franska författaren Michel Chion. 

 

Ljudets viktigaste funktioner i filmen 9 var att ge en trovärdighet och äkthet, att beskriva föremål 

och speciellt huvudkaraktärens fysiska attribut samt att ge en respons på det som sker i bild. 

Vidare fyller ljudet funktioner som att beskriva rum och miljö som ger åskådaren en tydlig känsla 

för omgivningen filmen. Filmljudet hjälper även till att leda åskådarens uppmärksamhet och 

beskriva föremål eller personers innebörd. Den kanske absolut viktigaste funktion som ljudet har är 

att ge åskådaren en djupare förståelse för handlingen. 

 

Nyckelord: filmljud, ljuddesign, Michel Chion, audiovisuell, science fiction 
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INLEDNING 
 
Jag har länge tyckt att ljud och musik varit spännande, men aldrig varit speciellt intresserad av 

musikteori. Det var julafton 2002 som jag fick min första mjukvara för redigering av ljud och musik 

på datorn. Eftersom jag inte spelade instrument själv så arbetade jag redan från början med 

samplingar och på gehör. Jag manipulerade ljud och lyssnade och lekte mig fram till olika resultat. 

Med det som bakgrund var det nog inte konstigt att ett intresse för ljuddesign började växa fram. 

Min första introduktion till det hela var när jag fick se extramaterialet om ljudläggningen till Sagan 

om ringen-trilogin. 

Där fick jag för första gången se hur man gav liv till drakar, monster och andra fantasidjur genom 

ljudet. Hur man kombinerade ljud från bland annat en skrålande åsna för att skapa det hårresande 

skriet till en drake. 

Min andra introduktion till ljudläggning var i samband med min utbildning (som denna uppsats 

ingår i) där vi för första gången fick skapa ljudeffekter och bygga ett ljudlandskap till ett urval av 

tysta filmklipp. Jag fastnade för det direkt. 

Jag har även tidigare skrivit en B-uppsats om ljuddesign med inriktning på science fiction-film. 

 

Filmljud och ljuddesign är intressant för mig, inte bara för att jag gärna skulle vilja jobba med det, 

utan även för att jag gillar idén med att ge liv till någonting som inte existerar i verkligheten. Detta 

ofta genom användandet av ljud som aldrig skulle associeras till det vi ser i filmen. 

Min roll i denna uppsats kommer vara att analysera ljudet till den animerade fantasyfilmen 9 och 

utifrån vad jag hör, ser och upplever försöka förstå ljudläggningen och vad den betyder. 

 

Det finns varierad forskning inom ämnet filmljud och ljuddesign med både böcker och uppsatser, 

men när det gäller litteratur är det ofta med fokus på det tekniska bakom. Två författare som går 

utanför det är Michel Chion och Klas Dykoff. Franska författaren Michel Chion presenterar i sin 

bok Audio-Vision olika argument för filmljudets funktioner, hur ljud påverkar åskådaren och sedan 

även en modell för audiovisuell analys. Svenska författaren Klas Dykoff skriver i sin bok Ljudbild 

eller synvilla om ljudets olika berättarfunktioner och med exempel från kända filmer beskriver han 

hur ljudet kan användas för att påverka åskådarna. 

 

Min förhoppning med denna uppsats är att bidra ytterligare till världen av filmljud. Att försöka 

skapa ett större intresse och förståelse för vad ljudläggningen betyder för film, vad det är som hörs 

och vilka funktioner det har. 
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Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att beskriva och skapa förståelse för filmljudets funktioner i de inledande 

3:40 minuterna till filmen 9 och vad de bidrar till berättandet. 

 

Fokus kommer att ligga på ljudeffekter. Musik kommer att nämnas men inte analyseras i någon 

större utsträckning. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka ljud hörs i filmsekvensen? 

Vilka funktioner har ljuden? 

Hur påverkar ljudet filmupplevelsen? 



 3 

BAKGRUND 
 

Jag kommer här ge en kort bakgrundspresentation till ljuddesign och filmgenren science fiction som 

filmen kan kategoriseras inom. Anledningen till detta är att ljuddesign och science fiction är något 

som har gått mycket hand i hand sedan uppkomsten av uttrycket ljuddesign. Jag ger även en kort 

filmbeskrivning och presentation till filmens handling för att ge en förförståelse för vad som händer 

i filmen. Detta kan vara nyttigt för den som inte har sett filmen och bidra till en ytterligare förståelse 

för vad jag har hört och sett i min senare analys. 

 

Ljuddesign och science fiction 

 

Begreppet ljuddesign kan syfta på flera saker, det vanligaste är skapandet av specifika ljudeffekter 

men det kan också ses det övergripande arbetet med en films ljudspår (Whittington, 2007: 2).  

Ursprunget av ljuddesign kommer från begrepp myntade av ljudläggaren Walter Murch i början av 

70-talet. Ljuddesign (engelskans sound design) var en senare utveckling på produktionstiteln sound 

montage som Walter Murch använde i samband med George Lucas första science fiction-film THX 

1138. Murch experimenterade mycket med ljudredigeringen i filmen, manipulerade och skapade 

ljudmontage och arbetade på ett sätt som gav nya tankar kring hur ljud kunde användas i biofilm. 

Begreppet sound design var senare också introducerat av Walter Murch för att beskriva hans 

nytänkande arbete med ljudet till filmen Apocalypse Now (Whittington, 2007: 19-21). 

William Whittington skriver om genren science fiction att det är en av dem viktigaste genrerna 

inom media idag. En genre som dragit in mycket stora intäkter i industrin med allt från böcker till 

film och leksaker. Whittington skriver vidare: 

 
Science fiction, then, provides the vehicle to express and record ideas and changes related to technology, 

society, history, and even gender. Others argue that science fiction functions as “preparation” for the 

future, a future that is forever changing. Science fiction offers an artistic and intellectual space to 

speculate about what could be or what might potentially influence the “real world” of both the present 

and future. (Whittington, 2007: 4-5) 
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Filminformation 

 

Här presenteras lite kort information om filmen, vilka som skrivit, producerat, regisserat och arbetat 

med ljuddesign till den. 

 

9 
Regi: Shane Acker 

Manus: Shane Acker, Pamela Pettler 

Producent: Timur Bekmambetov, Tim Burton, Dana Ginsburg, Jim Lemley 

Ljuddesign: Will Files 

 

Filmen blev i 2010 nominerad i Motion Picture Sound Editors – Golden Reel Award för bästa 

ljudredigering i en animerad långfilm. (imdb 1, 2012-01-8) 

 

Filmens handling 

 

Filmen handlar om en handstickad docka med siffran 9 skriven på sin rygg som vaknar till liv i en 

postapokalyptisk värld förstörd av ett krig mellan människor och maskiner. Dockan upptäcker att 

han inte är ensam i världen och att det finns fler av hans sort och är det sista som kvarstår 

mänskligheten. The Internet Movie Database (imdb) sammanfattar filmens handling: 

 
”In a world destroyed in a war between man and machine, a hand-stitched doll with the number 9 written 

on its back comes to life. The world he has awakened in is frightening, but he quickly learns that he is not 

alone and that there are others like him, also with a single digit written on their back. The first one he 

encounters is 2 who tells him something of what happened to the world. 2 is also thrilled with the disk 9 is 

carrying, one with three unique symbols on the front. 9 soon learns that the disk and some of the other 

dolls who are prepared to die for the good of humankind may be the last hope for man's salvation.” 

(imdb 2, 2012-01-8) 
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METOD OCH MATERIAL 
 
Insamlingsmetod 

 

Den metod jag använt för att samla in material till min analys är genom att noggrant ha granskat 

ljudet till den valda filmen 9 och svara på min första fråga ”Vilka ljud hörs i filmsekvensen?”. 

Jag har först endast lyssnat till filmen utan bilden för att på så sätt med enbart hörseln kunnat 

redogöra för vilka ljud jag hört. Eftersom jag inledningsvis valt att endast lyssna till filmen 

oberoende av bilden finns det möjlighet att de ljud jag redogjort för i min resultatpresentation skiljt 

sig mot vad ljuden faktiskt representerat i filmen. Jag har också på samma vis som med ljudet sett 

på filmklippet utan ljud och redogjort för vad som händer i bild. Sedan i min analysdel granskar jag 

både ljud och bild sammanslaget för att besvara min nästa fråga ”Vilka funktioner har ljuden?”. 

Denna metod för observation kallar Chion för Masking (Chion, 1994: 187).  

Om något ljud då sedan innan varit svårt att beskriva eller redogöra för kommer det med största 

sannolikhet klargöras i analysdelen tillsammans med bilden.  

För min analys har jag valt att använda mig av en teoribildning och analysmetod ur Michel Chions 

bok Audio-Vision vilken presenteras mer noggrant under rubriken teori. 

 

Jag har vid granskningen och analysen av ljudet gjort minst två genomlyssningar av filmen och 

detta med hjälp av både högtalare och hörlurar. Anledningen till detta är för att med hjälp av två 

olika lyssningsredskap har jag minskat risken för att missa ljud eller detaljer i ljudläggningen. Om 

det då fanns något i ljudläggningen som jag vid första genomlyssningen missade med till exempel 

högtalare så har hörlurar gett mig en närmare och mer fokuserad lyssning. Genomlyssningen av 

filmen har med dessa redskap till hands varit i stereo. 

 

Den utrustning som jag har använt mig av för granskningen av ljudet är högtalare från tillverkaren 

Alesis, modell M1 Active 520 och hörlurar från AKG, modell K601. 

Anledningen till valet av denna utrustning är att det är något jag äger själv och har obegränsad 

tillgång till samt att det är utrustning jag är mycket van vid att lyssna i. 
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Källmaterial och urval 

 

Film – 9, Shane Acker (2009), USA 

 

Filmen jag har valt till den här uppsatsens audiovisuella analys är en animerad 

äventyrs/fantasy/science fictionfilm från USA. 

Anledningen till att jag valt just denna film beror mycket på att det är en animerad film som jag 

också sedan tidigare vet har en intressant ljudläggning. Filmen är heller inte en av de absolut största 

inom animerat eller sin genre vilket förhoppningsvis kan ge den här uppsatsen en ny insikt och 

förståelse för filmens ljuddesign och vilka funktioner ljudet har för det vi ser.  

 

Att jag har valt att analysera en animerad film kan också förklaras av att det inte finns något i 

filmen som är ”verkligt” eller existerar i vår verklighet. Speciellt också eftersom filmen går under 

genren fantasy och science fiction så anser jag att det ger ett extra svängrum för filmljudet att kunna 

lämna ramarna för hur saker ”ska” låta då många föremål helt enkelt är påhittade. Ljudläggningen 

får då också möjligheten att mer ge liv och berätta vad som sker i filmens egen värld. 

Detta i skillnad mot till exempel dramafilm där mer fokus ligger på handlingen och dialogen och 

där ljudläggningen oftare har funktionen att ge en mer verklig respons på det vi förväntar oss att 

höra. 

Vi har t.ex. förutfattade meningar om hur en klacksko låter mot ett trägolv, något de flesta har hört 

många gånger tidigare. Men hur låter fotstegen av ett animerat monster mot olika underlag? 

 

Tidigare forskning 

 

Filmljudets funkioner i krigsfilm – Marcus Forsberg, 2010 

I denna C-uppsats från högskolan dalarna av Marcus Forsberg gör han precis som jag en 

audiovisuell analys men med ett urval av två krigsfilmer. Apocalypse Now och Saving Private Ryan. 

Anledningen till att jag väljer att presentera Forsbergs uppsats är att han utgår från samma 

analysmetod och teoretiska perspektiv av Michel Chion som jag gör för denna uppsats. Forsberg 

väljer dock att med hjälp av Chions begrepp och ljudzoner ställa upp filmljudet i 

procentbeskrivningar för att se på vilka zoner som innehåller största mängden ljud. 

Forsbergs syfte med uppsatsen var ”att bidra till en ökad förståelse för filmljudets 

användningsområde och funktioner i krigsfilmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryan”. 

(Forsberg, 2010: 2) 
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Forsberg sammanfattar sitt resultat. 

 
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. (Forsberg, 2010: 52) 

 

De fem huvudfunktioner Marcus Forsberg lyfter fram utifrån sin analys av filmerna är: 
 

ñ Att beskriva miljö 

ñ Att väcka nyfikenhet 

ñ Att förmedla känsla 

ñ Att återge viktig information 

ñ Att förflytta åskådaren in i rollkaraktärens mentala interiör och sfär (Forsberg, 2010: 52) 

 

Ljudbild eller synvilla? - Klas Dykoff, 2002 

Klas Dykhoff är en filmljudtekniker med tjugo års erfarenhet av film och TV-produktioner. 

I boken beskriver han hur ljudet används inom film, inte bara genom sina egna erfarenheter i 

branschen utan också med exempel från ett antal stora filmproduktioner genom åren. 

Boken behandlar filmljud och ljuddesign och är tänkt att fylla ett hål i litteraturen vad gäller dessa 

ämnen i samband med ljudberättande. Dykhoff går i boken igenom filmljudets historia, till att 

förklara delar av ljudprocessen i film med exempel från flera kända produktioner. En process som 

handlar om dialog, eftersynkning av ljud, ljudeffekter, atmosfärer, tramp och hur dessa ljud 

samspelar i filmer för att skapa en helhet åt åskådaren. Hur man på olika sätt kan använda ljud för 

att skapa stämningar och för att förflytta åskådarens fokus eller få denna att ana eller uppfatta saker 

eller personer som inte syns i bild. 

Boken har Dykoff skrivit med stöd av Enheten för konstnärligt utvecklingsarbete vid Dramatiska 

Institutet som stödjer forskning inom kunskapsområdet. 

 
Kunskapsuppbyggnaden på Dramatiska Institutet sker i former som delvis avviker från traditionella 

universitetsvärldens forskning och vetenskap. I högsta grad rör det sig om reflektion och diskussion. - Per 

Lysander, rektor vid Dramatiska Institutet. (Dykoff, 2002: 7) 
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Klas Dykoff lyfter i sin bok fram bland annat vad som är ljudberättande, vad ljudspåret består av 

och ljudets berättarfunktioner. Hans indelning av filmljudspåret sker i fyra kategorier. Dialog, 

tramp, effekter och atmosfärer. Några funktioner av filmljud som Dykoff pekar på är: 
 

ñ att skapa/bryta kontinuitet 

ñ att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 

ñ att leda åskådarens uppmärksamhet 

ñ att beskriva ljudmiljön 

ñ att skapa eller betona/bryta rytm och tempo (Dykoff, 2002: 34) 

 

På ljudets villkor – Martin Ljungberg 2011 

Denna C-uppsats av Martin Ljungberg på Lunds universitet undersöker ljudets betydelse vid 

filmtolkning. Syftet med Ljungbergs uppsats var att försöka visa filmljudets betydelse i hur en film 

uppfattas av de som ser den och genom ljudläggning öka medvetenheten för filmljudets 

möjligheter. 

 

Martin Ljungberg har först ljudlagt en filmscen på två olika sätt, han beskriver sina ljudläggningar 

som en harmonisk och en disharmonisk. Med den harmoniska ljudläggningen ville han ge ett luftigt 

och realistiskt intryck och bidra till ett lugn hos åskådaren. Den disharmoniska ljudläggningen var 

istället en motsats som skulle kännas tät och obehaglig samt ge känslan av att något ont har hänt 

eller kommer att hända. 

Han gjorde sedan en fältstudie med filmklippen på 12 testpersoner med 6 vardera till varje filmklipp 

och genom intervjuer få beskrivningar och intryck av dem olika ljudläggningarna. 

 

I hans slutsats och sammanfattning har lite varierande resultat visats. Även om någon person 

uppfattade delar av t.ex. den harmoniska ljudläggningen som allvarlig och för andra stressande så 

visar han ändå på ett resultat där många tolkade filmen på väldigt liknande sätt. Ett resultat där det 

han ville åstadkomma med ljudläggningen till många delar kunde påvisas i testpersonernas 

uppfattning av filmklippet. 

 

Vissa delar av hans uppsats anser jag vara tveksamma där han med ett par intervjupersoner, som 

hade svårt att sätta ord på filmens stämning, fick förslag på diverse ord. Beroende på hur han lade 

fram det under intervjuerna kan det ha gett mer ledande svar. Detta var inget han själv diskuterade i 

uppsatsen men som absolut kändes viktigt att ta upp. 

Dock tycker jag uppsatsen lyfter fram en viktig poäng och visar på hur olika ljudläggningar kan ge 

helt skilda uppfattningar på filmens känsla, tempo eller inbördes handling. 
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Teoretiska perspektiv 

 

Jag kommer här att presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min analys och är 

relevanta för att kunna svara på mina frågeställningar samt syftet för uppsatsen. 

Jag kommer redogöra för de viktigaste begreppen för uppsatsen tillsammans med författarens egna 

grafiska modeller med olika zoner utifrån vilka ljud kan lokaliseras i filmen och analyseras. 

Jag har valt att översätta vissa av Michel Chions begrepp där jag anser att svenska ord underlättar 

för läsandet av texten. 

 

Begreppen som presenteras under följande sidor kommer att användas i analysen för att se på var 

ljuden kan placeras. Jag hoppas på att genom användandet av Chions modeller och begrepp se på 

var ljuden hör hemma och på så sätt också analysera vilka funktioner de har i berättandet. 

 

Akusmatiskt och visualiserat ljud 

Akusmatiskt (Chions ”acousmatic”) ljud beskrivs av Chion som ljud vars ursprungskälla inte går att 

se i bild. Vidare skriver han även att saker som en radio, telefon med mera som avger ljud utan att 

visa sin egentliga källa per definition är akusmatiskt media. 

Visualiserat (visualized) ljud är det Chion beskriver som motsatsen till akusmatiskt. Då alltså ljud 

vars källa går att urskilja i bild (Chion, 1994: 71-72). 

 

Akusmatiskt och visualiserat ljud kan ses som två övergripande zoner i Chions modell (se Fig.1) 

med tillhörande underzoner som kommer att beskrivas vidare. 
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             Fig.1 

Onscreen, offscreen, nondiegetic 

Dessa begrepp är underliggande zoner till akusmatiskt och visualiserat (se Fig.1). 

I sin enklaste utformning är offscreen-ljud det som kan benämnas som akusmatiskt. Det innefattar 

ljud vars källa som inte går att se i bild. 

Onscreen-ljud som hör till den visualiserade zonen är motsatsen till offscreen och då alltså ljud vars 

källa går att se i bild. 

I den tredje zonen, som jag väljer att kalla ickediegetisk, placerar Chion allt ljud vars källa inte bara 

ligger utanför bilden men även utanför själva handlingen som visas i bild. 

Det kan till exempel vara ljud som berättarröst och själva filmmusiken, men även kommentatorspår 

(Chion, 1994: 73). 

 

Dieges är ett begrepp som innebär att något hör till själva filmens inre värld. Musik som är diegetisk 

kan t.ex. vara musik som spelas upp ur ett par hörlurar eller högtalare i filmen och då alltså ingår i 

karaktärernas värld. (ne.se, 2012-01-8) 

 

Chions modell som presenterats ovan (Fig.1) introducerade han i sin tidigare bok Le Son au cinema 

men har sedan utvecklats i och med Audio-Vision. 

 

Chion förklarar om problematiken kring den tidigare modellen där vissa typer av ljud varit svåra att 

ge en definitiv plats. Han skriver att var ska man placera ljud som kommer från elektriska 

apparater? T.ex. telefoner, radios eller andra liknande medier. Dessa föremål kan visas eller antydas 
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i bild men den ursprungliga källan syns inte. Eller om en person som syns i bild pratar med ryggen 

mot bilden. Vi kan inte se direkt var själva talet kommer ifrån men vi kan förstå att det vi hör måste 

komma från personen (Chion, 1994: 74). 

Samma problem menar Chion uppstår med fågelsång, vind och andra typer av bakgrundsljud och att 

det är för enkelt att kategorisera dessa ljud som offscreen på den grund att de syns direkt i bild 

(Chion, 1994: 75).  

Chion har därför vidareutvecklat sin modell och inkluderat ytterligare underzoner för att bredda var 

ljud kan placeras i den. Dessa zoner är ambient, internal och on-the-air (se Fig.2) 

 

             Fig. 2 

Ambient 

Ambient ljud är det ljud som omsluter en filmscen och finns i dess omgivning utan att man ställer 

frågan om vad det är för ljud eller var det egentligen kommer ifrån. Här kan man placera ljud som 

fågelsång, vind, kyrkklockor m.m. Chion benämner även detta som territory-sound (Chion, 1994: 

75). 

 

Internal 

Interna (Chion ”internal sound”) ljud är ljud som hör till en karaktärs fysiska och mentala inre. 

Här skriver Chion om två olika typer av interna ljud. Objektiva interna (objective-internal) ljud där 

han placerar t.ex. hjärtslag, stön eller andningstag. 

Subjektiva interna (subjective internal) ljud är en till exempel en karaktärs inre eller mentala röst, 



 12 

minnen eller liknande. Sådant som inte hörs av andra karaktärer i filmen (Chion, 1994: 76). 

 

On-the-air 

On-the-air beskriver Chion som de ljud som föreställs sändas elektroniskt, med namnet syftar han 

på ”on the air” som i radiosammanhang. Ljud som ska komma från radioapparater, telefoner, tv-

apparater och liknande. 

 

Som man kan se i Chions modell (Fig.2) sträcker sig on-the-air över alla zoner (onscreen, offscreen, 

ickediegetiskt) och kan således befinna sig i alla och sudda ut gränserna mellan dem. 

Han menar att beroende på hur man fokuserar på ljudet i filmen genom mixning, användning av 

filter eller rumsklang så kan man förflytta dessa ljud mellan gränserna (Chion, 1994: 76-77). 

 
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 ini- tial source (the real instruments that 

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

presence is felt through use of filters, static, and reverb)..(Chion, 1994: 77) 
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RESULTATPRESENTATION 
 

Jag kommer här redogöra filmklippet utan ljud samt för de ljud jag har observerat genom min 

insamlingsmetod till filmen 9. Jag vill påpeka att det här är beskrivningar av vad jag hört och 

uppfattat enbart genom att lyssna på de inledande 3:40 minuter av filmen. Eftersom insamlingen 

skett utan bild är vissa ljud av sin natur svåra att förklara. När ljuden sedan analyseras närmare i 

samband med bilden kommer dess funktioner förstås bättre. Taget ur sitt sammanhang kan filmljud 

ha en helt annan betydelse än tillsammans med bilden och vice versa. Ljud och bild berikar helt 

enkelt varandra genom added value (Chion) och ändrar dess innebörd, Michel Chion skriver: 

 
By added value I mean the expressive and informative value with which a sound enriches a given image 

so as to create the definite impression, in the immediate or remembered experience one has of it, that this 

information or expression "naturally" comes from what is seen, and is already contained in the image 

itself. Added value is what gives the (eminently incorrect) impression that sound is unnecessary, that 

sound merely duplicates a meaning which in reality it brings about, either all on its own or by 

discrepancies between it and the image. (Chion, 1994: 5) 

 

Vilka ljud hörs i filmsekvensen? 

 

00:00-01:40 

Musik, vindljud, krigsljud: skrik, smällar, rop, bomber, vinande skott. 

00:33-35 

Djupa andetag 

00:37-40 

Ljud som påminner om något som klipps. Något prasslande. 

00:40-01:00 

Klickande ljud, något mekaniskt, kugghjul eller liknande. Ljud av lite prasslande. 

00:53-01:22 

Berättarröst 

01:02-18 

Ett klinkande ljud, glaskaraktär. Ett tickande ljud i bakgrunden. Ljud som påminner om något som 

skärs. Prasslande. 

01:21-33 

Ett klinkande ljud. Ett spöklikt väsande ljud med ton, växer tillsammans med musiken. 

01:40-52 

Rep, knarrande. 
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01:53-56 

Metalliska ljud, klingande tillsammans med ljud av rep, något smällande. 

01:57-02:02 

Ett tungt ljud av något som rullar. 

02:03-05 

Mjuka, klickande ljud. 

02:07-10 

Släpande ljud, lätta dunsar av träig karaktär. 

02:12-21 

Mer mjuka klickande ljud. Knackande ljud av glasig karaktär. Mekaniska ljud och metalliskt 

gnisslande, låter som att något öppnas. 

02:21-32  

Ljud som för tanken till något elektriskt. Liknande spöklikt ljud som till musiken tidigare. Ljud av 

rörelse, prasslande. 

02:33-53 

Dunsar mot någon hård yta, träig karaktär. Ytterligare spöklika ljud med ton, metalliskt och 

växande. Inleds ytterligare med något knackande ljud, låter glasigt. Metalliska knäppande och 

släpande ljud. Ljud av prasslande papper. Trumma och mörk ton hörs, låter markerande. Musik 

växer försiktigt fram igen. 

03:06-26 

Mer träiga dunsar och mer rörelse, rör sig över olika material, låter som fotsteg. 

03:27-30 

Ett tungt, knarrande ljud. Låter som en massiv dörr som öppnas. 

03:30-37 

Musiken klingar ut tillsammans med vinden. 

 

Hela tiden under klippets gång kan höras vindljud av varierande styrka. Även mycket knarrande 

ljud hörs under hela klippet, låter som fönster eller dörrar som rör sig tillsammans med vindljuden. 
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Beskrivning av filmklipp 

 

Dom inledande 30 sekunderna har bildligt ingen betydelse för filmens handling. 

 

Klipp 1:  

En närbild på en äldre man som håller upp en nål och trär en tråd genom nålsögat. 

Klipp 2:  

Mannen sitter vid ett träbord med massa bråte. Vinkeln är så man bara ser mannens händer som 

håller i en sax och klipper i vad som ser ut som en grov textil. Bilden lyser upp lite extra innan nästa 

klipp.  

Klipp 3:  

Mannen håller i en liten docka med dragkedja på kroppen, gjord av samma grova textil som 

tidigare. Han syr i dockan med nål och tråd. 

Klipp 4:  

En närbild på en rund sak i metall mellan två av mannens fingrar. En sladd sticker ut från den och 

en annan sladd förs in i bild och möter den. Ser ut att förse den kort med ström. Det ser ut att vara 

någon form av kameralins då den i samband med strömmen stängs och öppnas. 

Klipp 5:  

Mannen använder en skruvmejsel och arbetar på en miniatyrhand i både metall och trä. 

Klipp 6:  

"Kameralinsen" från klipp4 placerar mannen nu med en griptång i dockans huvud. Linserna utgör 

dockans ögon. 

Klipp 7:  

Mannen sitter vid till synes samma träbord som tidigare och håller i dockan i vänster hand. Med 

höger hand doppar han en penna i en liten glasflaska med bläck och börjar rita något på dockans 

rygg. Man hinner inte se vad innan klippet tonas ut. 

Klipp 8:  

Mannen öppnar dragkedjan som sitter på dockans framsida och kopplar in någon typ av kontakt 

inuti dockan. 

Klipp 9:  

Mannen hänger upp dockan i någon ställning. Framför dockan, i ställningen, placerar han en 

kupolformad sak i metall. Den har några tecken inristade i sig som börjar lysa av grönt. Tecknen 

lyser allt starkare medan bilden bakom tonas ut i svart. Tillslut är det bara tecknen som syns i bild 

mot svart bakgrund. De blandas sedan ihop och bildar siffran 9 som i sin tur rör sig mot en i bild 

och försvinner i grön rök medan allt tonas ut helt i svart. 
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Klipp 10:  

En närbild på ett rep som skaver mot en kant i metall. Bilden zoomas ut och man kan se hur dockan 

hänger i en hand från repet i ställningen. Den kupolformade saken syns fastkilad i ställningen 

framför dockan och är inkopplad till den med en kontakt. Repet brister och dockan faller ner på en 

träyta och drar med sig metallobjektet i tre snabba klipp. 

Klipp 11:  

Metallobjektet ses rulla förbi och ut ur bild medan kameran sakta rör sig närmare dockan som ligger 

ner. Dockans ögon blinkar och vaknar till liv och börjar röra på sig. 

Klipp 12:  

Dockan reser sakta upp och för sin ena hand mot sitt huvud. Med ett förvånat uttryck knackar han 

med sina fingrar på en av sina kameralinser till ögon och kollar sedan utforskande på sin högerhand. 

Han gör några snabba rörelser med fingrarna på handen. Man kan se att dockan ler lite försiktigt 

samtidigt. 

Klipp 13:  

Ur fokus nära i bild ligger den kupolformade saken och avger två till synes elektriska impulser. 

Dockan sitter på knä i bakgrunden och tar sig över magen där dragkedjan är öppen. Han får syn på 

metallobjektet som ligger framför honom och reser sig upp. 

Klipp 14:  

Man ser ryggen på dockan när han står upp och man kan nu se siffran 9 skriven på ryggen. 

Klipp 15:  

Dockan rör sig stapplande framåt mot metallobjektet framför honom, förlorar kort balansen, plockar 

sedan upp saken. 

Klipp 16:  

En närbild på metallobjektet i dockans händer, han rör med händerna över den och vänder på den. 

Man kan se baksidan och var kontakten varit inkopplad. 

Klipp 17:  

Man ser dockan på lite längre avstånd ståendes på träbordet, han ser sig framåt. 

Klipp 18:  

Kameran följer dockans synvinkel och man ser hur han kikar över bordskanten ner på golvet där 

den äldre mannen ligger död i en hög med papper och ena handen på en träask. 

Klipp 19:  

Kameran är tillbaka med dockan i bild och man ser hur han ryggar tillbaka av synen på mannen. 

Han ser sig omkring. 
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Klipp 20:  

Kameran rör sig längre och längre ifrån dockan och man kan nu se honom stå på ett skrivbord i trä i 

ett stort rum med trägolv, träväggar och fyllt med massa böcker, papper och annat bråte. 

Klipp 21:  

Kameran är tillbaka med en närbild på dockan. Han ser sig omkring och får ett plötsligt förvånat 

uttryck. Dockan kollar mot sin högra sida samtidigt som kameran vrider sig samma vinkel och 

stannar sedan på ett fönster med två fönsterskydd i trä som slår fram och tillbaka. 

Klipp 22:  

Man ser dockan i bild och hur han börjar röra sig bort mot fönstret. Han kliver av skrivbordet ner på 

en hög med böcker och papper. Dockan stannar och ser på underlaget av papper samtidigt som han 

trampar på det. Dockan rör sig sedan vidare över en bok, glider ner snabbt på ytterligare papper och 

med snabba kliv upp på en liten burk i glas med lock på. Han klättrar upp på fönsterbrädet via ett 

antal stående böcker. Han rör händerna mot fönsterskydden som står rör sig kraftigt fram och 

tillbaka. 

Klipp 23:  

Dockan sätter händerna mot fönsterskydden och pressar. 

Klipp 24:  

Kameravinkeln är nu från andra sidan fönstret och man ser hur dockan knuffar upp skydden som 

slås upp och stannar i öppet läge. Kameran rör sig bort från byggnaden och avslöjar en stor och helt 

förstörd stad. 

 

Analys 

 

Jag har här valt att slå ihop ljud och bild tillsammans för att analysera det utifrån Michel Chions 

teoretiska perspektiv och se på vilka funktioner ljuden har i filmen. Jag återkopplar till vad jag 

hörde i resultatpresentationen och ser på var det hörde hemma i filmvärlden. Jag analyserar ljuden 

för varje klipp med vissa tidsangivelser där ljudet kan träda över in i nästa. 

 

Vilka funktioner har ljuden? 

Klipp 1: 

Innehåller ljud från tidsangivelse 00:33-35. Samtidigt som den äldre mannen håller upp nålen i 

närbild hör man ljuden av hans andetag och samtidigt som nålen träs genom nålsögat kan man 

antyda ett lite prasslande ljud som markerar när tråden vidrör det. Andetagen kan utifrån Chions 

modell placeras i zonen interna ljud och närmare beskrivas som objektiva interna ljud då de hör till 

mannens fysiska inre. Andetagen skulle ytterligare kunna placeras i zonen offscreen då mannens 
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mun inte går att se i bild. Ljudet av tråden när den vidrör nålsögat fyller funktionen som ett svar på 

det som syns i bild och kan då beskrivas som onscreen. 

 

Klipp 2: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 00:37-40. I det här klippet ser man hur mannen klipper en 

grov textil med en sax. Ljudet av själva klippandet kan här beskrivas som onscreen-ljud.  

Placerat något till höger i ljudbilden finns ett svårbeskrivet ljud. Ett ljud som påminner både om 

något prasslande men även om rinnande eller droppande vatten. Ljudet som inte svarar på något i 

bild kan placeras i två ljudzoner. Eftersom ljudet inte ”syns” i bild går det att placera som offscreen 

ljud. Det kan även placeras i zonen ambient ljud då det finns i scenens omgivning. 

 

Klipp 3: 

Mannens ses här sy i dockan med nål och tråd. När nålen trycks och dras igenom dockans tyg hörs 

ett ljud som respons på det och är alltså onscreen. Det är ett väldigt subtilt ljud som var 

svåruppfattat under ljudinsamlingen och skulle där kunnat vara vad som helst. 

 

Klipp 4: 

I närbild syns en rund sak mellan mannens fingrar, två sladdar möts i bild, en som leder till den 

runda saken, gnistor slår om sladdarna när de möts och någon form av elektriskt ljud hörs samtidigt. 

Det här klippet sker under tiden 00:47-51 där jag skrev om bland annat ett klickande ljud som nu 

kan härledas till det som ser ut som en rund kameralins. Linsen öppnas och stängs med ljud i 

respons. Alla ljud under klippet hör hemma till onscreen. 

 

Klipp 5: 

Mannen skruvar här med en skruvmejsel på dockans hand. Det här klippet sker vid tiden 00:51-55 

där jag tidigare nämnt något mekaniskt eller kugghjul. Ljudet förstår man i det här klippet kommer 

från dockans hand när den skruvas åt i bild och hör hemma i zonen onscreen. 

 

Klipp 6: 

Mannen placerar kameralinsen i dockans huvud som utgör dess ögon, ett försiktigt metalliskt 

klickande hörs när linsen sätts på plats. Ljudet här hör hemma i onscreen. 

 

Klipp 7: 

Klippet här sker mellan 01:02-06 där jag tidigare nämnde klinkande ljud av glaskaraktär, ett 

tickande och något som påminner om skärande. 
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I klippet doppar mannen en penna i bläck och ritar på dockans rygg.  

Ljudet av glaskaraktär kommer här ifrån pennan mot bläckflaskan och det lite skärande ljudet är 

egentligen ljudet av pennan mot dockans tyg. Dessa ljud kan placeras i zonen onscreen. Det 

tickande ljudet som inleds i samma stund som mannen doppar pennan hör dock inte ihop med något 

i bild och hör därför hemma i zonen offscreen. Det kan även placeras i zonen ickediegetiskt då det 

eventuellt ligger utanför handlingen som visas i bild. Tickandet överträder även klippets slut och in 

i nästa. 

 

Klipp 8: 

Mannen öppnar dragkedjan på dockans framsida och kopplar in en sladd. Ljuden här är även 

onscreen och sker som ett svar på det som händer i bilden. Ljudet av dragkedjan rör sig från mitten i 

ljudbilden och fortsätter ut åt vänster. 

 

Klipp 9: 

Mannen hänger upp och knyter fast dockan i ställningen. Här hör man ett prasslande ljud av 

rörelserna när mannen knyter snörena runt dockan. Det är samma prasslande ljud som hördes 

mellan 01:02-18 och befinner sig i zonen onscreen.  

Framför dockan i ställningen placerar han en rund kupolformad sak i metall med tre tecken på 

framsidan som börjar lysa i grönt. Det klinkande som hördes i början mellan 01:23-39 ser man nu är 

ljudet av den här saken när den trycks fast i ställningen och är ljud i zonen onscreen.  

När de tre tecknen på saken börjar lysa och bakgrunden tonas ut hörs ett spöklikt ljud som växer 

tillsammans med musiken och fortsätter genom hela klippet till dess slut. Det här ljudet får flera 

funktioner. Först börjar ljudet som ett svar på det som syns i bild när tecknen börjar lysa grönt och 

är då onscreen. Ljudet fortsätter sedan även när bilden tonas ut i svart med sina tecken i grönt kvar 

och fyller då även funktionen av offscreen-ljud eftersom saken i sig inte syns i bild. Ljudet som 

även växer och tillslut blandas ihop med musiken kan även placeras i zonen ickediegetisk då den 

mot slutet ingår i musiken och ligger utanför själva handlingen i bilden. 

Dessa tre tecken bildar tillslut siffran 9 som rör sig mot en i bilden och försvinner i rök. Här hördes 

ett ljud som inte uppfattades tidigare och är ett sorts luftigt ljud av något som rör sig. Detta ljud kan 

härledas till 9an som rör sig och är alltså onscreen. 

 

Klipp 10: 

Det här klippet innehåller två tidigare tidsangivelser, 01:40-52 och 01:53-56. Ett ljud av knarrande 

rep kan här placeras i bild tillsammans med dockan som gungar i repet. Repet skaver mot en kant av 

metall, ett ljud finns även för repet mot metallkanten som inte uppfattades vid ljudinsamlingen. 
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Repet som sedan går av ger ifrån sig ett lite smällande ljud vid bristningen. Samtidigt som dockan 

faller mot marken hörs ljud av dess rörelser genom luften tillsammans med det metalliskt klingande 

ljudet av den kupolformade saken som rycks loss från ställningen. Alla ljud här har funktionen att 

ge tittaren respons på det som händer i bild och hör till zonen onscreen. 

 

Klipp 11: 

Klippet här innehåller ljud från tre tidigare tidsangivelser, 01:57-02:02, 02:03-05 och 02:07-10. En 

hård duns hörs från dockan när den slår ner i träbordet i början av klippet, ett ljud som inte 

uppfattades tydligt vid insamlingen av ljud. 

Ett tungt rullande ljud hörs av det kupolformade metallobjektet som snabbt rullar ut ur bild till 

vänster. Ljudet av den fortsätter även och hörs röra sig ut mot vänster i stereolyssningen och man 

kan ana på ljudet hur saken tillslut stannar och lägger sig ner. 

Dockans ögon som öppnas och blinkar i klippet ger ifrån sig mjuka klickande ljud. Han börjar röra 

på sig precis i slutet av klippet och man ser hans hand dra mot träytan och ger ifrån sig släpande 

ljud av träig karaktär. 

De flesta ljud under klippet fyller funktionen av onscreen-ljud som en respons på alla rörelser. 

Ljudet av metallobjektet som rullar i och ut ur bild rör sig från zonen onscreen till zonen offscreen. 

Eftersom att man från början ser var det ljudet kommer ifrån står man inte undrande över vad det är 

när det fortsätter ut ur bild. 

 

Klipp 12: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelserna 02:07-10 och 02:12-21. Rörelserna av dockan som 

sakta reser sig upp ger ifrån sig släpande och dunsande ljud mot träbordets yta. De knackande och 

glasaktiga ljuden förstår man nu kommer från rörelsen när dockan knackar på sina kameralinser till 

ögon, ljudet får dock i samband med synen av linsernas metallhölje en karaktär mer av metall.  

De metalliska ljud som sedan följer är i samband med hur dockan vrider sin hand, rör fingrarna och 

kollar utforskande på dem. Det metalliska ljudet som påminde om något som öppnas förstår man nu 

kommer i samband med att dockan vrider på handleden. Alla ljud är onscreen då de kommer som en 

reaktion på dockans rörelser i bild. 

 

Klipp 13: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:21-32. Ur fokus nära i bild ligger den kupolformade 

saken och avger två elektriska impulser som också avger en ljudande motsvarighet. Samtidigt som 

impulserna hörs ett liknande spöklikt ljud med ton som tidigare i klipp 9. Dockan sitter på knä i 

bakgrunden och tar sig över magen vid dragkedjan och reser sedan upp då han får syn på 
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metallobjektet. Dockans rörelser avger lite prasslande ljud och dunsar som tillsammans med den 

kupolformade sakens elektriska ljud kan placeras i zonen onscreen. Det spöklika ljudet känns här 

som något utanför dockans värld och mer som ett ljud för att ge tittaren respons på att det är något 

mer speciellt med metallobjektet. Ljudet fyller här mer funktionen av något ickediegetiskt som 

ligger lite utanför bildens handling. Ljudet klingar ut och vidare i nästa klipp. 

 

Klipp 14: 

Man ser ryggen på dockan när han står upp och man kan se siffran 9 skriven på hans rygg. Lätta 

prasslande onscreen-ljud kommer från hans rörelser. 

 

Klipp 15: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:33-53. Dockan rör sig stapplande framåt mot 

metallobjektet, förlorar kort balansen och slår i träbordet lite. Han plockar sedan upp metallobjektet 

från bordet. 

Diverse dunsar och släpljud hörs från dockan när den rör sig och förlorar balansen. Mjuka klickande 

ljud hörs här även från hans ögon när han blinkar. Alla ljud i dockans rörelser hör till zonen för 

onscreen-ljud. 

När dockan närmar sig metallobjektet börjar den spöklika tonen i musiken spela igen och samtidigt 

som han tar tag i det hör man hur några metalliska klingande ljud samt hur tonen växer och 

fortsätter in i nästa klipp. 

 

Klipp 16: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:33-53. Medan han vrider och vänder på saken hörs 

även lite vinande ljud, som av vind, från den som verkar ingå i själva tonen. Precis som i tidigare 

filmklipp verkar ljudet här ha flera funktioner. Tydligt är att det spöklika ljudet som hörs inte är 

något som dockan uppfattar. Men som åskådare hör man ljudet och förstår att det är något speciellt 

med den. Ljudet fyller här funktionen av ickediegetiskt ljud och kan placeras i den zonen. 

Det finns även ljud här som är onscreen då det går att höra dockans händer mot själva 

metallobjektet. 

 

Klipp 17: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:33-53. Dockans syns på lite längre avstånd ståendes på 

träbordet, han ser sig framåt mot bordskanten. Under klippet hörs nu ljudet av prasslande papper i 

vinden. Eftersom prasslandet inte svara på något i bild placeras det i zonen för offscreen-ljud. 
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Klipp 18: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:33-53. Kameran följer dockans synvinkel medan han 

kikar över bordskanten och ner på golvet. Han får syn den äldre mannen som ligger död golvet med 

ena handen på en träask. Massa lösa papper ligger på golvet och rör sig lätt i vinden. 

Pappersprasslet som hördes tidigare i klipp 17 fortsätter här och hamnar nu i zonen för onscreen-

ljud. Samtidigt som man får se den döda mannen i bild hörs ett trumslag och en mörk ton som växer 

till musik. Trumslaget och musiken här markerar händelsen och synen av mannen på golvet men 

ligger utanför bildens inre värld och finns därför i zonen för ickediegetiskt-ljud. 

 

Klipp 19:  

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 02:33-53. Dockan är tillbaka i bild och man ser hur han 

ryggar tillbaka av synen av den döda mannen. I dockans rörelser när han drar sig bakåt hör man 

några lätta dunsar i hans fotsteg. Man ser inte dockans fötter men rörelserna är tydliga i hur han tar 

ett par steg bakåt och ljudet svarar på det, vilket då går under zonen för onscreen-ljud. 

 

Klipp 20: 

Kameran rör sig längre och längre ifrån dockan och man kan nu tydligt se den stå på ett skrivbord i 

trä i ett stort rum med trägolv, träväggar och fyllt med massa böcker, papper och annat bråte.  

De ljud som hörs under klippet är starka vindljud och knakande från hela rummet samt mer av 

musiken. Vindljuden och knakandet är något som hörs filmsekvensen helt igenom men är här det 

enda ljud som hörs. Vindljuden tillsammans med de knakande ljuden, som är en effekt av den 

starka vinden, placeras i zonen för ambient ljud. Det är alltså ljud som omsluter och finns i 

filmscenen och hela filmsekvensen igenom utan man funderar på var det kommer ifrån. 

 

Klipp 21: 

Dockan är tillbaka i närbild, han ser sig omkring och får ett plötsligt förvånat uttryck då han 

reagerar på en duns och knarr som hörs till vänster (lyssnarens vinkel). Han vänder sig mot sin 

högra sida samtidigt som kameran vrider mot samma vinkel och stannar sedan upp vid ett fönster 

med fönsterskydd i trä som står och slår fram och tillbaka av den starka vinden som hörs. 

Fönsterskydden ger ifrån sig kraftiga dunsar som av en större dörr. 

Ljudet från fönsterskydden hörs först utanför bild för att sedan hamna i bild när kameran fokuserar 

på dem. Ljudet vandrar därför från zonen offscreen till onscreen. 
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Klipp 22: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 03:06-26. Man ser dockan i bild och hur han börjar röra 

sig bort mot fönstret. Han kliver av skrivbordet ner på en hög med böcker och papper. Dockan 

stannar och ser på underlaget av papper samtidigt som han trampar på det. Dockan rör sig sedan 

vidare över en bok, glider snabbt ner på ytterligare papper och med snabba kliv upp på en liten burk 

i glas med lock på. Han klättrar upp på fönsterbrädet via ett antal stående böcker och rör händerna 

mot fönsterskydden som står och rör sig kraftigt fram och tillbaka.  

Alla dockans rörelser över olika material hörs här i ljudläggningen, från mer dunsande fotsteg på 

böckerna till papprets underlag samt ett glasigt ljud när han kliver upp på en liten burk. Alla ljud 

från dockan syns i bild och går under zonen onscreen. 

 

Klipp 23: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 03:27-30. Dockan sätter händerna mot fönsterskydden och 

pressar. Här hörs ett tungt knarrande ljud från fönstret, som från en massiv trädörr. Ljudet hörs som 

en reaktion på när dockan pressar med händerna mot fönsterskydden och placeras i zonen för 

onscreen-ljud. 

 

Klipp 24: 

Klippet innehåller ljud från tidsangivelse 03:27-30 och 03:30-37. Kameravinkeln är nu från andra 

sidan fönstret och man ser hur dockan knuffar upp fönsterskydden som slås upp och stannar i öppet 

läge. Fönsterskydden ger ifrån sig ett tungt knarrande ljud och när de sedan slås upp mot kanterna 

hörs ljudet som av en massiv dörr. Ljuden har funktionen av onscreen-ljud, ett svar på det som sker 

i bild. 

Kameran rör sig bort från byggnaden och avslöjar en stor och helt förstörd stad samtidigt som 

musiken klingar ut och vindljuden tar över. 

 

I filmsekvensens inledning som sträcker sig över flera klipp hörs en berättarröst, musik och tydliga 

krigsljud i bakgrunden. Senare i filmsekvensen hörs sedan ytterligare musik. Alla dessa ljud kan 

placeras i zonen för ickediegetiskt ljud då det ligger utan för den handling som presenteras i bilden. 

Onscreen-ljud fyller den största funktionen i filmklippet, vilket även placeras under den 

övergripande zonen för visualiserat ljud. Alltså ljud var källa går att se i bild. Offscreen och 

ickediegetiskt ljud som är mindre representerade i filmsekvensen hör till den övergripande zonen 

för akusmatiskt ljud. Ljud vars källa inte går att se i bild men samtidigt fyller en mycket viktig 

funktion. Jag hittar dock ingenting i filmklippet som kan placeras eller förklaras med begreppet on-

the-air. 



 24 

Hur påverkar ljudet filmupplevelsen? 

Jag analyserar här hur filmljudet och de olika zonerna som ljudet befinner sig i påverkar 

filmupplevelsen. Analysen här är i vissa avseenden även subjektiv med hur jag anser att ljudet 

påverkar och vad det bidrar till berättandet. 

 

Chions analysmodell gav möjligheten genom att observera filmljudet placera det i olika zoner som 

alla har olika betydelser för vad vi upplever. Tydligt i min valda filmsekvens är att zonen onscreen 

är den absolut största. 

Onscreen-ljud är det som ger filmen sin trovärdighet eller äkthet. Ljudet i den här zonen fyller 

funktionen att ge liv till allt i bild, eller liv åt det ljudläggaren vill ska uppfattas som riktigt. Ljud av 

dockans fotsteg, rörelser av händer, slag, smällar eller dunsar ger tittaren den respons som behövs 

för att vi ska tro på att dockan faktiskt tar ett kliv på ett träbord eller liknande. Karaktären på ljudet 

är här också viktig, vi kan ana vad dockan är gjord av för material så vi kan också ana hur det borde 

låta när dockan drar sina fingrar av koppar över en annan metallyta.  

Ljudet kan också ge en helt annan bild av dockans person. T.ex. så kan man i dockans rörelser av 

sina händer höra gnisslande och nästan rostiga ljud som antyder på hur dockan är ett hemmabygge 

eller hur tiden innan dockan vaknade har satt sina spår på dess material. 

Det lite rostiga ljudet visar också på hur det är en förstörd och smutsig värld långt in i framtiden. 

 

Onscreen-ljud är i stort även det som på svenska uttrycks som ”tramp” (foley på engelska). 

Filmljudteknikern och ljudläggaren Klas Dykoff beskriver tramp som: 

 
Tramp är enkelt uttryckt alla de ljud som människor gör när de rör sig, förutom dem de gör med rösten. 

Under denna rubrik faller alltså sådana ljud som steg, klädprassel och de ljud som uppstår när man 

hanterar olika saker. (Dykoff, 2002: 80) 

 

De mindre zonerna som är representerade i analysen är interna ljud, offscreen, ambient och 

ickediegetisk som även dessa påverkar hur filmen uppfattas. 

Offscreen-ljud fyller ofta i bilden en funktion där ljudet börjar berätta om något som ännu inte syns 

i bild och för att förvarna tittaren om vad som kommer. 

Detta är t.ex. tydligt i klipp 21 där ljudet av fönsterskydden som slår i vinden hörs till vänster i 

ljudbilden för att sedan presenteras fullt ut när dockan kollar dit, vilket även förflyttar ljudet 

onscreen. 
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Interna ljud, som i filmsekvensen bara presenteras en gång under klipp 1, berättar om en karaktärs 

psykiska eller fysiska inre. Hans tunga och tydliga andetag kan här berätta om hans fysiska tillstånd 

som en äldre man, om eventuell stress eller koncentration på hans uppgift. 

 

Ambient ljud hörs hela tiden i filmsekvensen från början till slut. Här hörs väldigt starka vindljud 

och även hur rummet som dockan befinner sig i knakar och låter på grund av dem. Ambiensen här 

har en väldigt tydlig påverkan på vad som händer runt omkring dockan och utanför rummet där han 

är. 

De starka vindljuden och knakandet ger ett intryck av en stor ödslighet och tomhet. Man kan ana i 

ljudläggningen av ambiensen hur världen utanför rummet är en förstörd och skrämmande värld. 

Ambiensen här påverkar även hur man kan uppfatta dockans storlek i jämförelse med omvärlden. 

Vindarna som för en människa kanske inte alls är så kraftiga blir sett till dockans storlek mycket 

värre eller större. Samma sak gäller även för många ljud utanför ambiensen. T.ex. ljudet av 

fönsterskydden som står och slår i vinden låter mer som ljudet av en massiv trädörr. Samt när 

fönsterskydden tillslut öppnas hör man ljudet av något som låter som två stora dörrar som slås upp. 

Valet av sådana stora ljud påverkar oss och ger oss en (ofta oförstådd) förståelse för hur liten 

dockan faktiskt är och hur han uppfattar ljud som för en människa skulle vara mycket mindre. 

 

Ickediegetiska ljud påverkar även dem hur filmen uppfattas. I filmsekvensen hörs t.ex. under 

inledningen en berättarröst, musik och bakgrundsljud i form av krigsljud som tydligt berättar om 

vad som händer och har hänt. Berättarrösten är det mest självklara och ger oss en tydlig förståelse 

för hur och varför världen som presenteras i filmen ser ut som den gör. Musiken i sig fyller ofta 

funktionen av att sätta tittaren i en viss stämning som går i hand med berättelsen. Krigsljuden i 

filmsekvensens inledning bidrar och förstärker även det känslan av vad som har hänt i världen tiden 

innan dockan vaknat upp. 

Andra ickediegetiska exempel finns också i filmsekvensen, t.ex. i klipp 7 där ett tickande ljud hörs 

som inledningsvis börjar med att mannen doppar sin penna i bläck. Ljudet hör dock inte hemma till 

någonting i bild utan kan istället fylla funktionen av att bidra till det som berättarrösten beskriver. 

Efter och under tickandet hörs berättarrösten säga ”Our blind pursuit of technology only sped us 

quicker to our doom”, som för att poängtera hur tiden för mänskligheten rinner ut. 

Ett annat exempel på ickediegetiskt ljud är det som hörs från metallobjektet som presenteras i 

filmen. Det spöklika ljudet och tonen som hörs i samband med den ligger utanför den värld som 

dockan upplever. Ljudet påverkar här istället tittaren och förklarar för oss att metallobjektet är något 

speciellt och något viktigt för handlingen, även om dockan själv inte förstår det än. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa förståelse för filmljudets funktioner i den valda 

filmsekvensen av 9 samt se vad ljudet bidrog till själva berättandet. 

Genom att först enbart lyssna på filmen svarade jag på vilka ljud filmsekvensen innehöll och gav 

sedan en beskrivning av bildens innehåll med ljudet bortkopplat. 

Jag slog sedan ihop ljud och bild och analyserade dessa tillsammans utifrån Michel Chions 

analysmodell för att se på vilka funktioner ljudet hade och till sist svarade jag på hur detta 

påverkade filmupplevelsen. 

Utifrån min analys med Michel Chions teoribildning och analysmodell går det att se vilka 

filmljudets viktigaste funktioner var i filmklippet.  

Begreppet visualiserat ljud och underzonen onscreen anser jag utifrån min analys ha följande 

viktiga funktioner: 

 

ñ Att ge trovärdighet och äkthet till det vi ser i bild 

ñ Att beskriva föremål och personers fysiska attribut 

ñ Att ge respons på vad som händer i bild 

 

De mindre representerade begreppen och zonerna akusmatiskt ljud, offscreen, ickediegetiskt, 

interna ljud och ambient ljud kan utifrån min analys ses ha följande funktioner: 

 

ñ Att beskriva rum och miljö 

ñ Att ge åskådaren en känsla för omgivningen 

ñ Att leda åskådarens uppmärksamhet 

ñ Att beskriva föremål och personers innebörd 

ñ Att ge åskådaren en djupare förståelse för handlingen 

 

Det går utifrån min analys att se att även om visualiserat ljud eller onscreen-ljud är det som är mest 

representerat, så är det i större utsträckning resterande begrepp som påverkar åskådaren och bidrar 

till själva handlingen eller känslan av filmen. Då t.ex. genom att förvarna åskådaren om vad som 

kan komma eller förklara ett föremåls betydelse för handlingen. Vi får genom ljudläggningen en 

känsla för omgivningen och beroende på hur denna låter så påverkas vi av det. 

 

Jag anser att Michel Chions analysmodell och teoribildning har varit och är mycket relevant för att 

utforska och analysera filmljudets funktioner. Den kan även vara relevant för alla typer av 



 27 

filmgenrer men jag tror att den fyller sin funktion absolut bäst i filmer som går utanför vår 

verklighet. Då t.ex. science fiction, fantasy eller liknande där ljudläggningen ofta har en större 

berättarfunktion och större analysvärde än vad ljudläggningen i kanske drama-film har. Film där 

ljudläggningen inte enbart är till för att ge verklighet till bilden utan även gå utanför ramarna och få 

chansen att bidra till berättandet på en annan nivå än vad dialog kan göra. 

 

De flesta av Michel Chions begrepp var relevanta för min analys och går att återkoppla till i 

ljudläggningen. Begreppet interna ljud blev enbart presenterat en gång under filmsekvensens 

inledning. Begreppet on-the-air fick däremot ingen plats eller något att kopplas till i filmsekvensen. 

Men jag anser att det var viktigt att också presentera detta begrepp då det ingick analysmodellens 

helhet, som går att se på sidan sju. Begreppet interna ljud var också något som presenterades lite 

luddigt i Chions modell. Han skriver t.ex. innan om problematiken kring sin tidigare modell om hur 

man ska placera ljudet av en person som pratar men med ryggen mot bilden. Han ger dock inte 

något direkt svar på den frågan men jag antar att det kan ses interna ljud. 

 

Jämförelser med tidigare forskning 

 

Marcus Forsberg lyfte i sin c-uppsats fram fem huvudfunktioner för filmljudet i Apocalypse Now 

och Saving Private Ryan. Dessa var, att beskriva miljö, att väcka nyfikenhet, att förmedla känslor, 

att återge viktig information och att förflytta åskådaren in i rollkaraktärens mentala interiör och sfär.  

Utifrån min slutsats av analysen går väldigt liknande funktioner att peka på. Den sista funktionen 

han beskriver har dock ingen motsvarighet i min slutsats av analysen Det beror dock inte på olika 

tolkningar av teorin utan helt enkelt om vad filmen i sig väljer att lyfta fram. Tydligt är utifrån 

Forsbergs sammanfattning att rollkaraktärens psykiska välmående var en viktig del för handlingen i 

de filmerna. 

Marcus Forsberg lyfter också fram i sin slutsats, precis som jag, att zonen för visualiserat och 

onscreen-ljud var den filmljudzon som innehöll mest ljud i båda filmerna. Han menar vidare att 

ljudet i zonen onscreen är det minst intressanta då det egentligen inte besitter någon särskild 

berättarfunktion (Forsberg, 2010: 49). 

På den punkten håller jag dock inte helt med Forsberg, åtminstone inte i jämförelse med vad jag sett 

och hört i filmen 9. Även om det visualiserade ljudet ibland inte fyller någon större berättarfunktion 

för handlingen så berättar det däremot väldigt mycket en karaktärs fysiska egenskaper. T.ex. dockan 

som har en ljudläggning mer åt det rostiga hållet än åt ett väloljat maskineri bidrar till filmens 

postapokalyptiska känsla. 
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Klas Dykoff delar i sin bok upp filmljudet i fyra kategorier, dialog, tramp, effekter och atmosfärer. 

Modellen han använder är inte lika avancerad som Michel Chions analysmodell för filmljud men 

fyller ändå en bra funktion för att indela en films ljudspår i sin enklaste utformning. 

Dykoff lyfter också fram, precis som Marcus Forsberg några generella funktioner för ljudets 

berättarroll. Att skapa/bryta kontinuitet, att beskriva olika platsers inbördes förhållanden, att leda 

åskådarens uppmärksamhet, att beskriva ljudmiljön och att skapa eller betona/bryta rytm och tempo. 

Alla dessa funktioner är liknande dem slutsatser jag och Marcus Forsberg också lyfter fram. 

Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden och att beskriva ljudmiljön är två funktioner som 

speciellt går att koppla till min analys. Dykoff beskriver den första respektive den andra som: 

 
Detta är en viktig funktion i actionfilm och krigsscener när vi vill beskriva var rollfigurerna befinner sig i 

förhållande till striden eller till den de jagar eller jagas av. (Dykoff 2002: 36) 

 

I filmer som Alien och Seven är beskrivningen av ljudmiljön oerhört viktig för vår uppfattning av 

rollfigurerna och händelserna. I Alien skapar atmosfärljuden en känsla av sliten högteknologi.. (Dykoff, 

2002: 40) 

 

Med dessa funktioner går det att peka på en del av ljudberättandet som återfinns i filmen 9 där 

atmosfären, vindljud och knakande ljud bidrar till uppfattningen av omgivningen och vad som hänt. 

Atmosfärljuden bidrar till uppfattningen av en ödslig plats och den tomma värld som det utspelar 

sig i. Ett liknande resultat går även att se i Martin Ljungbergs c-uppsats som anknyter till vad 

Dykoff skriver om ljudmiljöns påverkan på vår uppfattning av rollfigurer och händelser. 

Utifrån Ljungbergs ljudläggningar och intervjuer plockas fram en slutsats där man kan se att 

ljudmiljön han presenterat i sina filmklipp uppfattades i stora delar lika av alla åskådare. 

Ljungberg skriver om sin slutsats av den disharmoniska ljudläggningens påverkan: 

 
Någon enstaka kommenterade att omgivningen var fin och verkade lugn medan de allra flesta ville 

beskriva klippet som stressande, kaotisk, slitsamt, olycksbådande, krävande, disharmoniskt och att 

stämningen var tryckt. (Ljungberg, 2011: 25) 

 

Det är inte konstigt att liknande slutsatser dras när det gäller filmljudets berättarfunktioner. Vissa 

knep kan nog ses som generella berättarfunktioner och återkommer inom dem flesta filmgenrer för 

att påverka åskådaren. Genrespecifika funktioner är nog heller inte ovanliga. Utifrån Forsbergs 

slutsats och min egen vad gäller onscreen-ljud så går det att se att den i filmen 9 nog fyller en något 

större berättarfunktion. Speciellt då som krigsfilmer som Apocalypse Now och Saving Private Ryan 

antagligen i större utsträckning eftersträvar en mer verklighetstrogen ljudläggning medan en science 

fiction-film som 9 är en helt påhittat verklighet. Genrer som science fiction och fantasy anser jag 
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allmänt ha ett större utrymme för ljudberättande då det mesta av det som visas inte existerar i 

verkligheten. 

 

Reflektioner 

 

Arbetet med uppsatsen har varit ett med vissa upp och nedgångar. Jag visste tidigt vad jag ville 

skriva om då jag även skrivit en b-uppsats om ljuddesign och har ett intresse för området. Det 

svåraste arbetet inledningsvis var att välja en film och filmsekvens att analysera. Jag ville inte välja 

något allt för uppenbart eller välkänt men ändå samtidigt välja något som var väldigt bra och 

välproducerat. 

Modellen för analysen var också något som tog sin tid att läsa igenom och förstå. Boken är en 

översättning från franska till engelska och stundtals presenterades ett lite svårare språk. 

Förhoppningsvis har jag då utläst och förstått alla Michel Chions begrepp korrekt så att inga fel 

uppstår i min analys. Jag känner dock att jag är väl införstådd i begreppen som presenterats och 

använts. En fråga uppstod däremot gällande placeringen av vissa ljud med Chions uppdaterade 

modell. Som jag nämnt tidigare i diskussionen så framkom det aldrig tydligt i hans bok var man kan 

placera ljudet av en person i bild som pratar med ryggen vänd mot en. Dumt vore att placera detta 

som offscreen eftersom personen ändå syns i bild. Jag anser att det kan höra till begreppet interna 

ljud men Chion beskriver samtidigt dessa som andetag, stön eller liknande fysiska ljud samt t.ex. 

inre monologer eller minnen som hör till karaktären. 

Jag upptäckte även under min analys att det fanns vissa ljud i ljudläggningen som jag vid den 

tidigare insamlingen missat. Möjligt är att fokus på ljudet under insamlingen skiftat vilket medfört 

att vissa ljud uppfattats som en del av andra. Med ljud och bild hopslaget upptäckte jag dock dessa 

eftersom ljuden lättare går att härleda till var de kommer ifrån i bild. 

Annars gick arbetet med insamlingen och analysen väldigt bra och jag anser att mina syften och 

frågeställningar igenom det har blivit besvarade. 
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