
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och estetik 

Kandidatarbete i medieteknik, 30 hp  (VT 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande på Plats och Tid i Film 

 

Present in Place and Time in Film 

 

 

 

Författare: Jad Moussan 

 Handledare: Peter Ekdahl  

                       Anders Falk 

Examinator: Kåre Synnes 



2 
 

Abstrakt 

Denna uppsats granskar de olika aspekter i ljud som gör att en åskådare uppfattar ljudet i en 

filmproduktion som verklig, samt vilka delar i en filmproduktion som tillåter publiken att 

känna sig närvarande på plats med fokus på ljud. I arbetet har jag använt mig av många olika 

vetenskapliga fakta om bland annat ljudets egenskaper för att förstå ljudets beteende och för 

att komma fram till ett resultat. Med hjälp av tekniska teorier har jag kunnat imitera ljudet 

funktioner i olika situationer så att ljudet med hjälp av bild kan upplevas som verkligt. Jag har 

dessutom forskat i vilka aspekter av en film som bidrar till att tittaren känner att de är 

närvarande. Med andra ord, åskådaren kan vara hemma eller på bio men ändå känna sig som 

att han/hon lever i filmen på plats. Som metod valde jag att producera en film där jag 

applicerar informationen jag kom fram till i min undersökning. Jag använder termen den 

objektiva verkligheten i motsats till den subjektiva verkligheten.  

Under undersökningen och filmens arbetsgång har ljudets aspekter och deras tyngd på tittarna 

bevisat sig vara av stor vikt för att åskådarna ska kunna uppleva filmen så verkligt som 

möjligt.  
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Abstract 

This paper examines various aspects of sound that makes a viewer perceive sound in a film as 

real and my research goes through what parts in a film production that allows the viewer to 

feel to feel present through a movie with focus on sound. In this study, I used many different 

scientific facts about sound characteristics so that I can be able to understand sound behavior. 

Through the help of technical theories, I could imitate the sound functions in different 

situations so that the sound with help of an image or film can be perceived as real. In other 

words, the viewer can be at home or at the cinemas but still feel like he is living inside the 

movie or on location. As for the method, I chose to create a film where I apply the 

information I came up with in my study. I use the term objective reality as opposed to 

subjective reality. 

Through the survey and the film’s workflow, I could conduct that these aspects and their 

weight on the audience both proved to be of great importance for the spectators to be able to 

experience the movie as real as possible. 
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Inledning 

I detta kapitel kommer jag att bland annat samla fakta om ljud och dess egenskaper som gör 
att vi uppfattar ljudet som verkligt. Jag kommer även beskriva hur man digitalt kan 
manipulera ljudets egenskaper för att kunna nå en verklighets trogen upplevelse i en 
ljudläggning.   

Bakgrund 

Som människor har vi alltid utgått från våra sinnen för att överleva och föra oss framåt i livet. 

Med tiden utvecklade vi vår förmåga att utnyttja dem, inte bara för att jaga, skydda oss och 

lokalisera fara, men även genom kreativitet som man idag finner i konst, filmer och tv-spel. I 

denna rapport kommer jag att utgå från ett fenomen där vi använder oss av vårt hörselsinne 

för att fånga upp information i form av ljudvågor. Vetenskapen har lärt oss hur vi som 

människor uppfattar ljud och hur vi kan ändra ljudets egenskaper digitalt så att vår hjärna 

uppfattar ljudet som vi vill att den ska göra.  

Dessa kunskaper har hjälpt oss att förstå vilka aspekter och egenskaper ljudet har, vilket i sin 

tur ger oss möjligheten att förstå processen bakom en ljud-läggares arbete.  Idag finns 

åtskilliga DAW 1som används för att på bästa möjliga sätt manipulera ljudets egenskaper i en 

ljudläggning. En av världens främsta ljud-läggare, Walter Murch, hävdar i en intervju att det 

bästa en ljud-läggare kan få höra om sitt arbete är att publiken tycker att ljudanläggningen 

låter precis som om tittaren har varit närvarande på platsen. Under arbetets gång kommer jag 

att undersöka vilka aspekter i ljud som gör att vi uppfattar ljudet i en produktion som 

”verklig” och vad som behövs i en ljudläggning så att man känner sig närvarande på plats. I 

detta arbete kommer jag använda mig av bland annat Walter Murch och Klas Dykhoff läror 

och metoder om ljudläggning samt övriga vetenskapliga fakta för att få svar på min 

frågeställning. Som ljud-läggare vet jag att det man hör i en film oftast inte är ljud som 

spelades in på platsen, ljuden är istället digitalt bearbetade och ofta inspelat från en hel annan 

ljudkälla än det man ser på bild. Trots detta upplever tittaren ljudet som denne tror att den 

verkliga ljudkällan skulle låta. Några viktiga egenskaper i ljud som jag kommer att lyfta fram 

är distans, reverb och synchresis. Ljudets samspel med bild är även av stor vikt i denna 

rapport.  

 

                                                           
1 Daw är en förkortning för Digital Audio Workstation, vilket är ett ljudredigeringsprogram som används av 
ljudproducenter för att redigera och skapa ljud.  
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Frågeställning 

Vilka aspekter i ljud är viktiga för att tittaren ska kunna känna sig närvarande i en film och 

hur kan man nå dit med digitala verktyg?  

Vilka andra aspekter än ljud har störst påverkan på tittaren och tillåter denne att känna sig 

närvarande?  

 

Syfte 

Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för de aspekterna av ljud och hur det 

kan manipuleras digitalt, samt användas kreativt för att skapa en verklighet trogen 

ljudproduktion. Forskningen ska vara till hjälp för de som söker grundläggande vetenskapliga 

fakta om hur ljud fungerar och hur man kan applicera den kunskapen i produktioner. Till 

undersökningen kommer jag att göra en gestaltning där jag testar vad jag har kommit fram till 

i min tidig och aktuell forskning stycket. 

 

Tidig och aktuell forskning 

Objektiv och Subjektiv verklighet 

För att vi ska kunna gå djupare i forskningen måste vi först förstå vad ordet verklighet står 

för. I tusentals år har människan försökt förstå sig på verkligheten och dess innebörd. 

Filosofer över hela världen har under alla tider försökt komma på en ”sann” gemensam 

förklaring av verkligheten. Många teorier har lagts fram vilket delar verkligheten i olika fack. 

Visa filosofer hävdar att verkligheten bör delas in i två huvudgrupper, den objektiva 

verkligheten samt den subjektiva verkligheten. 

 

Den objektiva verkligheten är en samling av saker som vi är säkra existerar oberoende av oss 

och vår tro. Den är allt som går att mäta och räkna. Och allt som inte går att verifieras på detta 

sätt är inte en del av den objektiva verkligheten.  Medan den subjektiva verkligheten är den 

individuella uppfattning av den objektiva verkligheten sedd genom våra inre mentala filter, 

vilken är formade av våra tidigare erfarenheter. Vi människor oavsett kultur och tidigare 
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erfarenheter kan ofta känna igen samma objekt. De flesta av oss en gemensam uppfattning om 

skillnaden mellan ett äpple och en apelsin. 

Den subjektiva verkligheten handlar om hur vi uppfattar vår omgivning med hjälp av våra 

sinnen och känslor, men även av erfarenheter och saker man har fått lära sig av samhället och 

människor i ens närhet. Ifall vi blundar och föreställer oss ett äpple så kommer varje individ 

att ha en egen bild av äpplet. När jag gick på kursen ljudkultur på linköping universitetet bad 

vår föreläsare oss att blunda för att sedan spela upp en ljudinspelning av havet. När 

inspelningen var klar, bad han oss beskriva vad vi fick för bild av havet. Vi kollade på 

varandra och undrade vad syftet var. Vi märkte sedan att varje individ hade en specifik 

uppfattning av havet. Vi beskrev de ställen vi hade varit på och delade med oss av våra 

erfarenheter av havet. Detta påminner mig om ett känt citat av författaren Douglas Adams: 

“Everything you see or hear or experience in any way at all is specific to you. You create a 

universe by perceiving it, so everything in the universe you perceive is specific to you.” Vilket 

antyder att den objektiva verkligheten uppfattas subjektivt av varje individ. Ifall två personer 

går ut på en promenad kan den ena beskriva vädret som kyligt medan den andra personen 

beskriver vädret som behagligt. Individerna använder sig av sina sinnen för att klargöra deras 

verklighet. Ifall man använder en termometer kan man säkerhetsställa att temperaturen är 20 

grader Celsius, vilket är en objektiv mätning av verkligheten, men hur det uppfattats av de 

olika individerna är subjektivt.  

 

Ljudets Subjektiva och Objektiva verklighet 

Verklighet i ljud 

Mott (1990) skriver om en veteran från andra världskriget som beskriver sin första dag på 

slagfältet. Veteranen säger att det första han tänkte på var hur det inte lätt som om han befann 

sig i krig. Veteranen hade inga tidigare erfarenhet av krig, men han hade under sin uppväxt 

varit ett stort fan av Hollywood krigsfilmer. Detta hade skapat en subjektiv verklighet av hur 

han trodde ett slagfält skulle låta, vilken inte visade sig vara sann. Veteranen hävdade att ”I 

expected a lot more sounds and much bigger sounds, it wasn’t until I was hit that I realized 

what I was in was real.”  

Skapandet av denna subjektiva verklighet hos tittaren sker ofta omedvetet. Detta sker inte 

bara i filmer utan även i nyheter och reklam. Mott (1990) hävdar att ifall man fortsätter med 

att manipulera ljud i film kanske vi kommer att få generationer av ungdomar som är besvikna 
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av hur vissa ljud låter i verkligheten. Han tillägger att ljudeffekter för barnleksaker så som 

racerbilar, lastbilar och andra mekaniska leksaker blev förbjudna av ”Federal 

Communications Commission and the Truth in Advertising Authorities”. Detta eftersom 

barnen blev besvikna att deras leksaker inte lät som de gjorde på tv-reklamen. Detta bevisar 

på hur mycket ljud kan påverka vår vardag.  

 

Detta är inte konstigt med tanke på att vår hjärna har utvecklats på så viss att den tolkar 

information i ljud. Ljudet av exempelvis steg innehåller massor av information: man eller 

kvinna, barn eller äldre, typ av skor, typ av golv, glad, ledsen, säger Roberto Bresin. (SVD, 

2011) Vår hjärna har under evolutionen skapat möjligheten för oss att urskilja och fånga information 

som finns i ljud. Om man hör någon skrika, så kan man urskilja om den skriker för nåd eller av ilska.  

 

Ljudet från en objektive perspektiv  

Det är inte bara så att ljudet måste finnas för att den ska upplevas verkligt i en ljudproduktion. 

Ljudets egenskaper måste till och med stämma med bilden och det vi är vånna vid i vår 

vardag. Några av dessa egenskaper är reverb, ljudstyrka med mera. 

 

Lokalisering 

Våra öron är väldigt duktiga på att identifiera en ljudkällas placering i vår omgivning. 

Människan har alltid använt sig av hörseln för att upptäcka, lokalisera och bedöma avståndet 

av till exempel fara, nödrop och bilar bland annat men även för att kommunicera och njuta av 

ljud i form av konst. Hjärnan har en fantastisk förmåga att identifiera källans ljud runt om en. 

För att hjärnan ska kunna lokalisera ljudet, kalkylerar den hur hastigt och hur högt ljudet når 

vänster respektive höger örat. 

Med dagens teknologi har vi möjlighet att placera ljudet vart man vill i ljudbilden där 

lyssnaren får urskilja från vilken sida ljudet kommer ifrån. Detta kan man åstadkomma i alla 

DAWer där en ljudläggare använder sig av panorerings funktion i programmet för att tillämpa 

effekten. De två vanliga teknik som vi använder oss av för att spela upp ljud till film idag är 

stereo och surround. Stereo ljudbild är att man har två högtalare, den ena läggs till vänster och 

den andra placeras till höger om lyssnaren. Medans surround ljudsystem är när man har minst 
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sex högtalare. En placeras i mitten mittemot tittaren, två högtalare placeras framför åskådaren 

en till vänster och en till höger, två högtalare placeras också vänster och höger men bakom 

lyssnaren och den sista högtalaren är bass högtalare som oftast ställs framför tittaren. 

Surround ljudsystem har bidragits med en förbättrad verklighet känn i filmproduktioner 

eftersom ljudet kommer från alla håll så som i verkligheten.  

 

Distans 

Utan vårt hörselorgan vi skulle inte uppfatta ljud.  Människan har möjlighet att uppfatta ljud 

på frekvensbandet 20 Hz till 20000 Hz vilket delas i tre små band: låga frekvenser (bass) som 

är från 20 Hz -120 HZ mellanregistret som är från 120 Hz – 5000 Hz och sedan har vi höga 

frekvenser (diskant) som sträcker sig från 5000 Hz – 20000 Hz. 

I vår vardag märker vi ifall någon står på långt avstånd och pratar med oss genom att vi inte 

hör dem så tydligt i jämförelse med ifall de talar med oss från nära håll. Detta har med flera 

faktorer att göra. Först har vi ljudets styrka som mäts i DB (decibel). Desto mer amplitud i 

ljudet desto högre låter det. Ljud förlorar även sin styrka desto längre den färdas i luften, då 

ljudenergin förvandlas till värme. Även andra ljud i omgivningen som maskerar2
 ljudet kan 

göra att det blir svårt att höra tonerna i en persons röst. I den digitala världen kan vi påverka 

”distans känslan” genom att sänka eller höja ljudet i en filmljudläggning så att den passar med 

ljudets källas position i bild och de andra ljud som finns i mixen. 

Efterklang 

Efterklang eller rumsklang uppstår som följd av att ljudet från en ljudkälla i ett rum inte når 

lyssnaren direkt, utan ljud-reflexioner efter att det primära ljudet har studsat på golv, väggar 

och tak. Efterklang är det kontinuerligt avtagande ljud som uppstår strax efter det primära 

ljudet. Efterklangen karakteriseras av hur lång tid det tar innan ljudet har sjunkit under 

uppfattbarhet tröskeln, sedan ljudkällan tystnat. Ju större rum desto mer efterklang. 

Efterklang hjälper ljudet att ta ”plats” i mixen, vilket ofta framhäver en distans känsla, desto 

mer reverb desto längre bak i bilden upplevs ljudet. 

Inom ljudteknik finns det olika redskap för att skapa konstgjord efterklang, vilket oftast kallas 

för reverb, en förkortning av det engelska ordet för efterklang (reverberation). Äldre typer av 

                                                           
2 Maskera: När två ljudfrekvenser utesluter varandra. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudkälla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reflexion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudteknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reverb
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reverb kunde baseras på fjädrar och plåtar, Ir-responser men nuförtiden är det vanligt att man 

återskapar efterklang med hjälp av digitala verktyg. 

Paul White i sin artikel Advanced Reverberation (White, 2013) förklarar att eftersom digitalt 

konstruerad efterklang försöker efterlikna något som vi alla upplever varje dag i 

naturen, måste det vara applicerat bra för att undvika att bli upptäckt! Allt vi hör innebär 

reflekterat ljud liksom den direkta källan till ljudet själv, och genom evolutionsprocessen, har 

vi lärt oss att tolka detta reflekterat ljud på ett sätt som berättar något om vår närmiljö, även i 

mörker. Ta bort dessa reflektioner, ljudet kommer att uppfattas som nästan oroväckande " död 

", vem som helst som har varit inne i ett eko fri kammare kommer att bekräfta. Vi behöver 

ljud reflektioner för att ge ett ljud en känsla av plats och verklighet, men när ett instrument är 

nära mikrofonen (eller syntetiseras) i en akustiskt absorberande studio, är bidraget från dessa 

naturliga reflexer minskat till den punkt där vi måste lägga till konstgjort reverb att återställa 

en känsla av verklighet.  

 

Synchresis 

Filmkompositören och författaren Michel Chion skriver i sin bok Audio Vision (Chion, 1994, 

s. 63) ”Syncresis (a word I have forged by combining synchronism and synthesis) is the 

spontaneous and irresistible weld produced between a particular auditory phenomenon and 

visual phenomenon when they occur at the same time.” 

Synkronism och syntes tillsammans gör synchresis. Synkronism är när två saker (i vårt fall 

bild och ljud) sker samtidigt. Låt oss säga att om en dörr smälls igen förväntar sig människor 

som sett detta höra smällen. Det skulle upplevs som konstigt ifall dörren stängas utan något 

ljud. 

Syntes i allmänhet avser en kombination av två eller flera enheter som tillsammans bildar 

något nytt. Till synchresis tillkommer rendering säger Michel Chion. Vi föreställer oss en 

scen i en film, där en person går på en snöig gata. Under mixningens gång märker 

ljuddesignern att tramp ljudet på riktig snö inte ger en verklighet känsla då använder personen 

majsmjöl som tramp ljud för att förstärka upplevelsen. Ljudläggaren har alltså möjlighet att 

använda nästan vilket ljud som helst vid synchresis för att få fram ”rätt” känsla för en viss 

scen. (Chion,1994:109)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjäder_(teknik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plåt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_elektronik
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Synchresis används i film och andra mediaproduktioner så att åskådaren ska kunna relatera till 

det som sker. När folk för första gången såg på Star Wars filmen fanns där ingen förväntning 

för hur ljuden i denna påhittade värld skulle låta. Snabbt lärde sig dock publiken hur ljudet av 

en lightsaber skulle låta. Lightsaberljudet hördes nämligen med draggningen av svärdet så det 

uppfattats som att svärdet skulle låta så. I verkligheten fanns givetvis inget lightsaber utan 

endast ljudläggning i synk med rörelsen. Ifall en person skulle lyssna på lightsaberljudet för 

första gången skulle denne inte kunna inte kunna gissa källan till ljudet. Många skulle 

förmodligen uppfatta ljudets egenskaper som ett elektriskt ljud, vilket i sin tur väcker tankar 

om vad källan av ljudet är men att gissa källan skulle i princip vara omöjligt. 

Tillfälligt Resonemang  

Med tanke på de exempel jag hittills ha tagit upp och de information som jag har tagit del av, 

kan jag konstatera att för ljudet ska upplevas verklig så krävs det att den bara finns och 

existerar, alltså att den ska uppfattas av vårt hörselorgan. För att även om den bilden av 

verkligheten som speglas i många produktioner är inte precis så som det är i verkligheten så 

uppfattar vi det som verkligt, tack vare ljudets aspekter jag nämnde ovan. Några frågor som 

jag undrade över var, är det så att på grund av att ljudet man hör, på ett objektivt sätt blir 

verkligt bara för att vi hör det? Alltså att det blir subjektivt? Även om den inte var realistisk? 

Och sen är det så att tack vare att ljudet och bilden sker samtidigt så upplever vi det ännu mer 

verkligt? För att ljudet går att mättas objektivt även om den inte är ett ljud som existerar i vår 

vardag? Börjar ljudet existera när man har skapat det?  I så fall ljudet i film blir en verklighet 

hos åskådaren när det når denne. Ett exempel på det är då när man hör ett monster i en film, 

och trots att i verkligheten ett sånt monster inte existerar vilket innebär att ljudet som 

ljudläggaren skapar är ett påhitt så upplevs ljudet som verklig. Eftersom ljudet ändå har en del 

information som tittaren kan tolka, den är även i synchresis med bilden. Detta resonemang 

förstärks av Karen Barads teori om agentiella realism. Barad i en intervjuh med Adam 

Kleinmann (2012) hävdar: 

 

 “The usual notion of interaction assumes that there are individual independently existing 

entities or agents that preexist their acting upon one another. By contrast, the notion of “intra-

action” queers the familiar sense of causality (where one or more causal agents precede and 

produce an effect), and more generally unsettles the metaphysics of individualism (the belief 

that there are individually constituted agents or entities, as well as times and places). 

According to my agential realist ontology, or rather ethico-onto-epistemology (an 
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entanglement of what is usually taken to be the separate considerations of ethics, ontology, 

and epistemology), “individuals” do not preexist as such but rather materialize in intra-action. 

That is, intra-action goes to the question of the making of differences, of “individuals,” rather 

than assuming their independent or prior existence. “Individuals” do not not exist, but are not 

individually determinate. Rather, “individuals” only exist within phenomena (particular 

materialized/materializing relations) in their ongoing iteratively intra-active reconfiguring.”  

 

Kort fattat att något börjar existera när en “agent” intra-agerar med en annan “agent”. I detta 

fall ljudets intra-aktion med åskådaren. Om vi tar och kopplar detta med Chions lära om 

synchresis och hans exempel av ljuddesignern som använde majsmjöl för att härma fotsteg i 

snö. Även om majsmjöl ljudet är bekant för oss så kunde det ge en annan uppfattning när den 

intra-agera med åskådarna i ett annat sammanhang.  

 

Psykoakustik 

Det är inte bara ljudet och dess funktion som bidrar till en verklighetstrogen upplevelse i en 

ljudproduktion. När vi förstår vårt hörselorgans sätt att uppfatta ljud, kan vi under 

mixningsprocessen få fram verklighetstrogen känsla med hjälp av artificiell påverkan. 

 

Psykoakustik 3är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva 

uppfattning av ljud. Många faktorer i människans hörselorgan och hjärna gör att vi uppfattar 

ljud på ett annat sätt än ett linjärt mätinstrument beskriver det. 

Ett viktigt sätt för våra öron att kunna tolka hur långt vi är från en ljudkälla är mängden av 

hög- och lågfrekvent energi som finns i förhållande till det bredare mellanregistret. Eftersom 

öronen har anpassats för att ta hänsyn till den grundläggande fysiken av vår gasformiga 

jordatmosfär: efter mycket korta sträckor de ytterligare eventuella ljuden färdas, desto mer 

högfrekvent energi (och i något mindre utsträckning, även extremt låga frekvenser) kommer 

helt enkelt att skingras i luften. 

                                                           
3 Psykoakustik: Är den vetenskapliga studien av ljuduppfattning. Mer specifikt är det vetenskapens gren som 
studerar de psykologiska och fysiologiska svaren i samband med ljud (inklusive tal och musik). 
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Loudness 

När vi konfronteras med hög intensitet stimulans, det vill säga höga ljud så drar mellanörat 

musklerna ofrivilligt ihop sig. Det minskar mängden av vibrationsenergi som överförs till den 

känsliga snäckan (Hörselorganet som omvandlar ljud vibrationer till elektriska impulser för 

bearbetning av hjärnan). I grund och botten, kläms musklerna för att skydda de mer känsliga 

organen. 

Denna princip utnyttjas ofta i film-ljuddesign och är speciellt användbar för att simulera 

fysiologiska effekter av massiva explosioner och högintensiva skottlossningar utan att ge 

åhörarna hörselskador. George från GTPS beskriver i hans artikel Master Your Mix 

Dynamics: The Ultimate Guide To Compression (Geroge, 2013) att öronens reflex till ett högt 

ljud kan simuleras genom att spela manuellt med dynamiken i ljudregistret. Man kan till 

exempel göra så att en explosion verkar låta väldigt hög genom att dämpa mellan och/eller 

öka den höga och låga änden av frekvensspektrumet. Hjärnan tolkar detta som att örat har 

svarat på något extremt högljutt vilket leder till att ljudet uppfattats som högre och mer 

intensiv än vad det egentligen är. Med tanke på att extremt höga och låga frekvenser sticker ut 

mer när vi hör ett högt ljud, kan vi skapa intrycket av ”loudness”. 

 

Ljudets subjektiva verklighet  

Författaren Bill Furgeson skriver på sin websida Master of Life (Furgeson, 2011) att vår 

verklighet består av känslor, tankar och synpunkter. Furgeson hävdar i en filosofisk mening 

att verkligheten finns bara i vårt sinne. I verkligheten i livet, det finns inga känslor, tankar 

eller synpunkter. Det är bara sanningen. Vad är så är det som är så. Saker och ting är bara och 

våra känslor om det är helt irrelevant. Vi skapar vår egen verklighet och ser livet på ett 

mycket speciellt sätt. Vi agerar då i linje med hur vi ser livet och reagerar därefter. Detta i sin 

tur stärker vår verklighet. Ljud kan trigga igång känslor hos lyssnaren och som nämnt innan 

enligt Bill våra känslor konstruerar oftast vår verklighet vilket gör att uppfattningen av ljudet 

blir subjektivt. Som i sin tur får oss att uppleva ljudet verklig.   

 

Inger Ekman skriver i artikeln Psychologically Motivated Techniques for Emotional Sound in 

Computer Games (Ekman, 2008) att ett mål i filmproduktion är att få saker och ting på skärm 

att upplevas som verkligt. En tyst tvådimensionell representation begränsar den uppenbara 
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verkligheten, men genom att lägga till ljud hjälper det tittaren att uppfatta bilderna på skärmen 

som fysiska kroppar. Särskilt viktigt i detta avseende är användningen av Foley4, eller 

synkroniserade ljudeffekter.   

Ekman (2008) skriver att vikten av ljud för att fastställa humör i audiovisuella medier är 

välkänt. Att titta på en film utan ljud kan beröva den på dess känslomässiga effekt, vilket gör 

att de avbildade händelserna på skärmen upplevs avlägsen och av mindre betydelse. På 

samma sätt bestämmer berättandets realism hur ljud beter sig inom bild och hur ljudkällan ska 

höras när man lyssnar från olika platser, såsom att lyssna bakom en vägg eller under vatten. 

Den berättande realism av ett ljud är alltså inte en trogen återgivning av ljudkällan, och inte 

heller dess miljö. Den skenbara realismen av ett ljud i samband med berättelsen definieras av 

hur representativt ett ljud är vid en viss händelse. Ljud som är mycket representativa har bra 

berättandeplacering vilket stöder en empatisk känsla. 

 

Musik 

Musik spelar en stor roll för påverkan av känslor i film. Sorgliga filmer har ofta långsam moll 

musik på de ställen som producenten försöker få publiken att gråta. Och glat musik är oftast 

byggt på major ljudslänga. Musik används ofta för att klargöra stämningen i valda 

filmsekvenser. 

 

Forskare på KTH (SVD, 2011) nöjde sig inte med att konstatera vad musik består av. Inte heller 

med att människor kopplar olika musikaliska uttryck till specifika känslor. De undrade även 

hur snabb, långsam, hög eller låg ska musiken vara för att en viss känsla ska nås. De skulle 

undersöka vilka tillvägagångsätt människor väljer när de har möjlighet att påverka den 

inspelade musik som de lyssnar på. 

För att ta reda på det har de bland annat låtit personer, med och utan musikkunskaper, få 

påverka inspelad musik med hjälp av datorprogram och specialbyggda instrument som man 

kan förändra musiken med. Uppgiften har varit att göra olika musiksnuttar glada, sorgsna, 

rädda, lugna och neutrala. 

                                                           
4 Foley: Reproduktion av vardagliga ljudeffekter som läggs till film och andra medier. Klädljud, fotspår, pipiga 
dörrar och brutna glas är exempel på Foley ljud. 
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Det visade sig att människan är överraskande överens om tolkningarna, oberoende av 

kunskap, bakgrund, kultur och tro. För nästan alla känslor utom rädsla, valde 

försökspersonerna instinktivt samma val. I den glada musiken valde alla samma nivå på 

tonhöjd, tempo, artikulation och styrka.  

–Det är mycket starka samband. Och barnen kommer fram till samma sak som 

proffsmusikerna, säger Roberto Bresin (SVD, 2011). 

Denna forskning visar att alla vi människor påverkas och tolkar musik relativt samma. Och 

med detta i tanken så kan en ljudläggare utnyttja detta i sitt verk för att applicera den känslan 

hen tycker är viktigt för scenen. 

 

Kreativitet och känslor 

Utöver ljudets egenskaper och funktioner i film krävs det en bredare påverkan av känslor så 

att tittaren ska kunna känna sig närvarande på plats. Det finns också några steg som en 

ljudläggare måste ta för att få ljudbilden att stämma med filmen och för att man ska kunna nå 

tittaren på en emotionell nivå så att den får en koppling till filmen.    

Om vi tittar närmare på ljudets funktion i en film så märker vi att hur vi använder ljud i en 

berättelse kan påverka vår upplevelse av filmen i helhet. I detta stycke nämner jag några 

teorier som används i filmbranschen av välkända ljudläggare.  

 

Ljudets berättarfunktion 

Enligt Klas Dykhoff (svensk ljudtekniker och professor vid Stockholms dramatiska högskola), 

har ljudet dessa berättar funktioner: 

• Att skapa/byta kontinuitet 

• Att beskriva olika platsers inbördes förhållanden 

• Att leda åskådarens uppmärksamhet 

• Att beskriva en ljudmiljö 

• Att skapa eller betona/bryta rum och/eller tempo  

(Dykhoff, 2002: 34) 
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Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanken till exempel när man arbetar med en ljudläggning av 

film, där en bra sådan kan förstärka dramaturgin och med det publikens upplevelse. 

Walter Murch 5 lager regel  

Walter Murch säger i artikeln Dense Clarity – Clear Density (Murch, April 2005) att fem 

lager i en sekvens är det maximala antalet intryck som kan tolereras av en publik om man vill 

upprätthålla en tydlig känsla av de enskilda elementen i mixen. Med andra ord om du vill att 

den auditiva upplevelsen ska vara tydlig bör denna regel tillämpas. 

När man ljudlägger en film brukar man ha 5 viktiga aspekter som utgångspunkter: 

1. Ett lager av "violett" dialog; 

2. Ett lager av "röda" musik; 

3. Ett lager av "cool" (språkliga) effekter (t.ex.: fotspår); 

4. Ett lager av "varma" (musikaliska) effekter (t.ex. atmosfär färgtoner); 

5. Ett lager av "gula" (lika balanserad "kentaur") effekter. 

 
 

          Figur 1 Walter Murch (Murch, April 2005) 

 

Murch (Murch, April 2005) förklara att det i själva verket verkar som det totala antal lager, 

om bördan är jämnt fördelad över hela spektrumet från ”Encoded” till "Embodied” (från 

"violett" dialog "röda" musik) är dubbelt vad det skulle vara om lagerna staplade upp i helst 

en region (färg) av spektrumet. Detta på grund av vänster-höger dualitet av den mänskliga 

hjärnan. 
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För att bibehålla en balans och skapa en bra förståelse i en filmljudläggning hävdar Walter 

Murch att man ska hålla sig till denna metod se figur 1. Låt oss säga att vi är på själva platsen 

där händelsen sker i en film. Ofta så finns det mycket mer ljud än det vi hör i ljudläggningen, 

det finns fläktljud, skrikljud, barn som leker i bakgrunden osv. Det man hör i filmen är dock 

endast det som producenten fokuserar på för att driva händelsen framåt i filmen. Murch 

tillägger att varje lager (färg) även ska följa en regel som han kallar för the two and a half 

rule. Oftast kan vår hjärna inte tolka alla ljud samtidigt. Till exempel om vi ser en grupp av 

människor gå, kan vi inte höra och urskilja enskilda individers fotsteg. Murch säger att när det 

är mer än två fotsteg behöver man inte synka varje enskilt steg. Användningen av dessa 

metoder hjälper oss att ge plats för andra ljud i mixen så att det inte låter grötigt. Även om 

inte alla enskilda ljud är tillgängliga så kommer helheten upplevas verklig. 

Med detta i tanken kan vi börja förstå hur en ljudproducent kan leda vår fokus i en produktion 

med hjälp av ljud så att vi som tittare kan få en ultimat effekt av filmen i helhet vilket kanske 

är en anledning att man känner sig närvarande, för att man tror att man kanske skulle känna så 

på egen hand om man var på plats. 

 

Metod 

I denna Kapitel kommer jag att gå igenom min gestaltnings process och tanken bakom det. Jag 
kommer dessutom att använda mig av de fakta jag har samlat på i tidigare kapitlet  

Gestaltning 

Som gestaltning till mitt kandidatarbete i mediaproduktion, valde jag att skapa en film med 

ljud i fokus där jag kan applicera vad jag kom fram till i min undersökning och beskriva hur 

jag gick till väga. 

 

Film 

Jag valde film som utgångspunkt eftersom jag är intresserad av att arbeta med film i framtiden 

och dels för att film skulle vara en bra media verktyg för att applicera informationen jag fann 

under undersökningens gång. I början så var det svårt att bestämma vad filmen skulle handla 

om, jag ville inte bara göra en film till mitt kandidatarbete utan skapa en film som innehåller 
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ett budskap. I slutändan skrev jag en synopsis och ett manus om en person som strider mot 

hans egna tankar och ett ”beroende” som kanske är hans enda utväg. 

 

Manus Synopsis och Storyboard 

Jag började först med att tänka på bland annat hur jag ska göra, vilka tillgångar jag har, hur 

många personer jag kan få hjälp av och hur kan jag göra det bästa med omständigheterna. Jag 

bestämde mig att göra filmen på egen hand så att jag kan utvecklas i många aspekter när det 

kommer till att stå bakom kameran och i bild postproduktion. På den tiden visste inte jag att 

det skulle kräva mycket mer tid än jag hade trott, men viljan att avsluta projektet blev större 

och större för varje ny grej jag fick granskas med. Dennis Grundberg, en vän till mig på 

universitet ställde upp och hjälpte till vid många tillfällen framför och bakom kameran. 

Baserat på det jag nämnde innan började mitt manus och synopsis kladdpapper fyllas med 

bläck. Längden på filmen från start skulle vara en tre minuters film med kort mängd av 

sekvenser som för fram berättandet. Med tanken att jag bara har en person till hjälp skrev jag 

manuset, synopsisen och “storyboarden” så att filmningen och skådespeleriet kan ske med 

Dennis och jag. Jag fick forska vilka vinklar skulle vara bra att filma i och läste om vilka 

regler det fanns att känna till när man ska filma. Under arbetsgång fick jag improvisera, ta 

bort och lägga till saker i inspelningen som inte va skriven i manuset. 

Kortfattat så går filmen på att en person, Jason, vaknar sent en natt av att ha haft en dålig 

dröm. Jason börjar höra röster och man ser honom i bild med två olika ”personer” i samma 

rum. Dessa ”personer” ska föreställa hans ”tankar” och inre konflikter. En stund efter dessa 

”tankar” dyker i bild, då börjar man höra ”deras” röster stiga i volym, vilket utstrålar stress 

och hur han egentligen känner. Man börjar känna hans skräck för hans tankar som illustreras 

med hjälp av ljud och musik. Huvudkaraktären försöker avbryta den hårda anfall med hjälp av 

musik. Han tar fram en gitarr och börjar spela på den, rösterna försvagas i volym när han 

bestämmer sig för att hämta gitarren för att sedan försvinna helt när han börjar spela på den. 

Tiden går och stämningen blir mörk, Jason håller en flaska vin i handen, han öppnar den och 

sätter sig ner för att dricka. Rösterna är tillbaka de är gamla minnen av hur illa han har varit 

behandlat. Med tiden och för varje klunk minskas rösterna och till slut så försvinner en av 

personerna på bilden och det blir tvärtyst. Jason tar sig upp och man hör hur han häller vin 

innan scenen byts. Man hör fåglar medans man ser Jason sova på soffan med ett glas vin i 

handen och man ser att det börjar bli dag. Filmen slutar med att man ser Jason lämna huset 

tidigt på morgonen på väg till jobbet. 
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Kamera 

Innan vi satt igång med filmning hade jag svag erfarenhet om vilka kamerainställningar jag 

borde använda mig av för att få det bästa resultatet. Jag använde mig av youtube för att hitta 

video tutorials till kameran, Canon 5D. 

 

Ljussättning 

Filmen skulle innehålla skräck känsla så jag valde att använda mig av en mörkblå stämning så 

mycket som möjligt. Jag lånade universitetets ljusutrustning och forskade med vart jag kan 

placera ljuset, ljusets styrka, vilka filter jag ska använda mig av och hur många ljus jag 

behöver. När jag satt igång med filmningen försökte jag behålla den varma känslan jag fick av 

det blåa ljuset genom de flesta scener. Processen var jätteroligt och lärorikt, under arbetets 

gång fick jag även improvisera lösningar till olika scener med hjälp av andra ljus som jag 

hade hemma. 

 

Filmning och Ljud Perspektiv 

Jag bestämde mig att filma scenerna i min dåvarande lägenhet vilket gjorde att 

inspelningstider inte va beroende på stället men mest på dagtider. Till mesta dels filmade jag 

på natten då det var mörkt så att jag kunde få en verklighets känn på tid och för att jag skulle 

kunna använda ljussättning som tidigare tänkt.  Under filmnings gång fick Dennis och jag 

improvisera med hur skådespeleriet skulle ske. Vi tog flera tagningar på samma scen med 

olika vinklar till för att sedan kunna vara kreativ med klippning processen. 

Scen 1: Vakna 

Bild 

Vi började med att spela in första scenen där Jason vaknar upp plötsligt efter att ha haft en 

dålig dröm. Vi testade åkningen och hur vi ska ha det med timing längden av sliden och hur 

långt scenen skulle vara. Det var ganska svårt med ljussättningen i början, den scenen tog tre 

dagar av försök tills processen började sätta sig i mina tankar och handlingar. Efter det 

började flödet med filmning rulla igång. Åkningen gjorde vi genom att använda en tripod med 

strumpor på varje fot så att tripoden kan glida utan mycket friktion. 
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Ljud 

Jag hade tänkt mig att jag måste väcka obehag och skräck med hjälp av ljudet. Jag bestämde 

mig att använda tågljud för att framhäva oro och obekvämlighet som icke diegetiskt ljud alltså 

ljud som inte sker i bild.  Samtidigt ville jag även ge tittarna en ledtråd om hans anledning att 

vakna genom att introducera hans tankar/personer med hjälp av ett skrattljud i bakgrunden. 

När det kommer till Foley vid denna scen och i stort sett resterande scener i filmen så ville jag 

att allt ljud som är en direkt respons till en handling Jason har fört, ska låta ganska ”in your 

face”. Vilket gjorde att jag valde att manipulera ljudet med hjälp av en equalizer för att kunna 

ge ljudet mer närvaro genom att höja eller sänka olika frekvenser i EQ bandet (se figur 2). Jag 

ville dessutom skapa lite obehag precis innan Jason vakna upp och för att kunna göra det 

behövde jag få tågljudet att låta högre utan att trycka mycket på volymen och skada tittarens 

öra. Jag använde mig av ljudtekniken som jag nämnde tidigare i Loudness stycket i 

Psykoakustik rubriken. Jag höjde de höga och låga frekvenser för att lura hjärnan att ljudet är 

högre än det egentligen är. Steget där på var att jag automatiserade så att effekten träder fram 

några sekunder innan Jason vaknar upp. Samtidigt så automatiserade jag bort reverben på 

tågljudet vid slutet av ljudet så att det låter torrt och i huvudet av Jason. 

De flesta foley ljud jag använde mig av i filmen var tagna från olika ljudbibliotek. Genom 

ljudanläggningen av hela filmen hade jag Klass Dykhoffs (ljudets berättar funktioner) teorier 

och Walter Murch 5 lager regel utgångspunkt. Ljudets distans och placering försökte jag 

applicera baserat på objektens/ljudkällans placering i bild. 

 

Figure 2- (Automatesering av höga och låga frekvenser för att applicera loudness) 
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Scen 2: Toaletten 

Bild 1 

Vid det här läget tyckte jag att det var dags att introducera hans tankar/personer i bild utan att 

avslöja hur tankarna ser ut och vad deras funktion i bild är. Med detta som utgångspunkt fick 

jag möjlighet att applicera skräckkänslan visuellt. Jag tillämpade mina idéer genom att visa en 

siluett bakom Jason då han öppnar toalettdörren. Vilket ska leda publiken att undra vad/vem 

står bakom Jason. 

Ljudet: Vid denna scen ville jag att publiken skulle med hjälp av ljudet känna vid detta läge 

att det finns någonting som inte stämmer. Jag ville applicera en thriller känsla men även ge 

publiken deras möjlighet att undra vad gör siluetten där, är den farlig, vad ska hända nu? Utan 

att styra deras känslor i den riktningen än. 

 

Bild 2  

Här skulle Jason tvätta ansiktet och jag ville utnyttja bilden igen för att tillägga obekvämhet 

men ändå att de visuella oroligheterna som publiken ser inte skrämmer Jason men istället 

bekymrar honom. Detta tillämpade jag genom att ha en skugga som man ser flyter bakom 

Jason och samtidigt hör man samma skratt som hördes i början då Jason vaknar från 

drömmen. Jasons ansiktsuttryck visar att han inte är rädd men bekymrad. Ett sätt som vi 

uppfattar känslor i filmen är genom en process som Jeffrey Zacks, en professor i psykologi 

och chef för Dynamic Cognition Laboratory vid Washington University i St. Louis, kallar 

Mirror regel. Mirror regeln säger att det är en bra idé att efterlikna den synintryck som man 

ser. Så om man går upp till någon och de ler mot dig, är det bra att le tillbaka. 

Ljud  

Jag valde att använda mig av skrattljud i denna scen för att publiken ska kunna koppla 

skrattandet med siluetten och för att de ska förstå att siluetten har med att Jason vaknar upp. 

När det kommer till foley ljud i filmen valde jag att använda mig av IR-reverb på ljudet 

genom de flesta scenerna. Detta för att kunna ge varje rum den riktiga efterklang känslan så 

att ljudet ska få låta mer verklig i jämförelse med den objektiva verkligheten. Jag använde 

mig av panorering för att ställa ljudets källa till höger om bilden för att framhäva placering (se 

figure 3). 
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Figure 3-  Ljudpanonering av vattnet till höger om Jason för att framhäva placerin. 

Scen 3: Sällskapsrum 

Bild 

I denna scen presenterar jag tankarna/personerna i bild, jag ville lägga fram problemet till 

publiken så att de kan börja läsa igenom raderna men ändå fundera över vilka är dem här? 

Vad gör dem där? Vad är det som händer? 

I denna scen skulle det visas tre karaktärer i bild så med tanken att det är bara Dennis och jag 

som jobbade med filmen så var jag tvungen att hitta en lösning till detta och det var genom att 

filma Dennis flera gånger då kamerans placering och julbelysningen är opåverkat för att sedan 

klippa honom i bild på två olika platser. 

 

Ljud 

När det kommer till ljudet i denna scen ville jag utgå från en kreativ process. Jag tänkte 

mycket i bannor av hur jag kan påverka publikens känslor så att de ska kunna känna och höra 

vad Jason känner och hör utan att det blir för mycket ljud. Då utgick jag från Walter Murch 

Clear Density artikel för att behålla ljudbilden klar och tydlig som möjligt. Musiken i scenen 

hade den perfekta stämningen till det jag vill åstadkomma. Hur jag valde musiken skede med 

slump, jag spanade på facebook medans jag arbetade med scenen och mitt i allt så spelar jag 

upp en väns (Jonathan Helgesson) komposition och där utan att jag märker sitter min film och 

hans musik i synk. Direkt därefter tog jag kontakt med Jonathan och frågade ifall jag kunde 

använda musiken till filmen. 
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När det kommer till den kreativa biten med ljudet så ville jag använda mig av röster som 

kränker, trycker ner Jason som föreställer tidigare upplevelser i Jasons liv. Röster av det 

förflutna kryper i ljudbilden samtidigt då man hör skratt och en röst som säger ”drink”. 

Karaktärerna som står för Jasons tankar släpper inte av sig en enda verklighet ljud när dem rör 

på sig genom filmen. Till exempel när ena karaktären står upp från soffan inga ljud hörs. 

Detta för att de egentligen inte existerar i den objektiva verkligheten. Många av skrattljuden 

och de hårda ord är panorerat på ett sätt där ljudet tar upp hela stereobilden.  

Scen 4: Gitarren och flaskan 

Bild  

Vid denna scen ville jag att Jason skulle försöka bli av med hans tankar genom att få honom 

att tänka på något annat. När rösterna i scenen innan blev för mycket då bestämmer sig Jason 

att resa sig upp och hämta en gitarr för att sedan börja lira på den. När Jason börja spela ville 

jag göra ett litet montage där jag visar hur tiden gick och att Jason hamnade i en mörk zon där 

han inte kunde hantera sig själv längre. För att avsluta obehagen och alla känslor som stormar 

honom väljer Jason att återgå till vinflaskan som han försökte hålla sig bort från. 

Ljud  

En stor del av scenen består av gitarrmusik. Musiken har jag tagit från en webbsida som heter 

www.jamendo.com. På hemsidan kan man ladda ner musik och använda den i projekt så länge 

man ger creds till skaparen. På sidan av musiken valde jag att använda mig av punkt effekter. 

Till exempel då man hör vinflaskan låta innan den kommer i bild och på olika tillfälle bland 

annat då han öppnar vinflaskan. Jag använde mig av en stort rum efterklang för att kunna 

skapa en bredare känsla av ensamhet och tillägga en sort av emotionell effekt med hjälp av 

reverbet. I slutet av scenen ville jag att lite obehag ska föras in i ljudbilden vilket visar att 

gitarrspelandet hjälper tillfälligt och samtidigt klargör jag varför han tar fram flaskan. 

Scen 5: Dricka sorgen 

Bild  

I bild ser man Jason sitta med ett vinglas i handen och super sig full vid ett bord. Han gav upp 

till hans tankar och svaghet, nu är han tillbaka till ruta ett. Medans Jason dricker ser man att 

tankarna/personerna börjar försvinna med rösterna. Vilket visar alkoholens effekt över vad 

hans tankar. När hans tankar dämpat sig då ställer sig Jason upp. 
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Ljud  

Skräck och obehag ljudet från scenen innan börjar minskas för varje klunk Jason tar. Med 

hjälp av ljudet ville jag visa hur rösternas effekt på honom närmar sig sitt slut och hur hans 

mood börjar ändra sig till någorlunda positive. 

Scen 6: Äntligen sova 

Bild  

Scenen innan avslutas med att Jason ställer sig upp och går, i denna scen ser man att han har 

däckat på soffan med ett glas vin i handen. Filmningen av scenen var handhållen 

panorering.  Man ser även att det börjar bli ljust ute. 

Ljud  

Jag ville lägga några punkt effekter där jag förklarar att Jason hade gråtit sig till sömn. Då 

använde jag mig av reverb för att tyda att detta hade skett tidigare innan Jason sov. Samtidigt 

så hör man fåglar i bakgrunden sjunga vilket ska tyda på att en ny dag startas med nya 

möjligheter. 

Scen 7: Ny dag 

Bild  

I denna scen valde jag att filma när solen skiner vilket ska framhäva att en ny dag har startat. 

Man ser Jason lämna huset som avslutning på filmen, vilket ska visa att även om han hade en 

svår natt så är han uppe nästa dag och krigar igenom. Poängen med det är att visa publiken att 

du inte skulle gissa om du hade någon bredvid dig som mår dåligt och kanske bedövar den 

psykiska smärtan med en substans. Till och med ifall du vet att någon är beroende av någon 

substans, döm inte personen för att man inte vet varför hen missbrukar. 

Ljud  

När det kommer till ljudet så ville jag att det skulle låta harmoniskt och lugnt. Det valde jag 

att framhäva genom att bara ha ljud som syns i synk med Jason handlingar och fågelljud som 

utstrålar lugn och en ny start. 
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För att jag skulle kunna testa ifall ljudeffekter och realistiska ljud räckte för att åskådaren ska 

kunna känna sig närvarande på plats eller ifall det behövdes en extern faktor så som musik 

och stämning ljud, bestämde jag mig att ha två versioner av filmen, ena med bara ljud och den 

andra innehåller ljud och musik.  

Resultat och Diskussion 

I följande kapitel presenterar jag mitt resultat som grundar sig i den tidigare forskningen och i 

min gestaltning. Jag beskriver hur frågeställningen har kopplats till min produktion och vad 

fakta kring ljudets egenskaper har tillfört till mitt arbete. 

 

I denna undersökning har jag kommit fram till flera viktiga slutsatser med hjälp av 

vetenskapliga och teoretiska artiklar/böcker. När jag gick igenom tidig och aktuell forskning 

märkte jag att mitt arbetssätt i en produktion har utvecklats positivt tack vare informationen 

jag forskade i, vilket gjorde att min ljudanläggning till gestaltningen jämfört med mina 

tidigare projekt i helhet lätt mer verkligt och mixningen var tydligare. 

  

Under mitt arbete kom jag fram till att ljud även om det inte ligger i kontext med det man ser 

så upplevs det verkligt så länge ljudets egenskaper passar in med hur vi vanligtvis uppfattar 

ljud. Till exempel befinner man sig i kyrkan så ska man höra en stor efterklang som 

representerar rummet ljudkällan befinner sig. Men ljudet även om den var inte realistisk blir 

verklig så länge vara öron upptar ljudet. 

 

För att jag skulle kunna komma fram till ett resultat behövde jag titta närmare på begreppet 

verklighet. För att en tittare ska känna sig närvarande i en film, måste den först kunna uppleva 

produktionen som verklig, annars blir det svårt för tittanaren att relatera till vad den ser och 

hör i bild. Genom undersökningens gång gick jag igenom olika aspekter i ljud och hur man 

kan påverka dem för att kunna tillämpa en verklighets känn i produktionen. Några av de 

aspekterna är bland annat efterklang, ljudets frekvenser och hur man kan påverka dem för att 

framhäva distans och lokalisering bland annat. Till de punkter tilläggs psykoakustik där man 

förtydligar hur den mänskliga hjärnan uppfattar ljud. Dessa punkter är en stor del av den 

objektiva verkligheten och dessa aspekter visade sig vara viktiga för att kunna få en 

produktion att låta verklig. Men det var mer som krävdes för att en film ljudläggning skulle 

upplevas helt verkligt och det var den emotionella respons som tittaren får av att höra och se 



26 
 

på en film. Man skulle kunna påverka åskådaren känslor i en film baserat på vilka ljud man 

använder och även musik. 

Michel Chion teori om synchresis tycker jag är en av dem viktigaste punkter i min 

undersökning. Då Chion hävdar att publiken till mesta dels kan uppfatta ljud som verklig när 

det är i synk med bild. Vi kan ta rymdskepps ljud från Star Wars filmerna som ett exempel, vi 

upplever ljuden som verkliga och realistiska även om vi inte har hört ljuden tidigare eller har 

ljuden registrerat i vårt minne. Detta får mig att undra ifall ljudet inte behöver va verklighet 

baserat alls för att den ska upplevas som verklig? Men hur de använde ljudet gav skeppet en 

realism känsla till den. Och är det så att ljud upplevs verkligt överhuvudtaget för att den är ett 

fenomen som vi människor med bra hörsel kan relatera till eftersom vi omedvetet vet att när 

man ser en dörr stängas, en respons i form av ljud måste höras?  

Berättelsen om en andra världskrig veteran i Robert L. Mott bok som blev skjuten i slagfältet 

eftersom krigljudet lät inte som det brukar låta i film, detta visar hur en människa kan uppfatta 

ljud som en absolut verklighet så länge den inte har en tidigare erfarenhet av ljudet. 

Händelsen visar hur vi förlitar oss på vårt hörselsinne och hur ljud kan upplevas ofta som 

verklig i en subjektiv kontext.  

Att förstå hur de objektiva egenskaperna hos ljud fungerar gör att det blir lättare för 

ljudläggare att återskapa med hjälp av digitala verktyg samma objektiva föreställningar i 

ljudets beteende i relation till bild. Och då syftar jag på bland annat konstgjord efterklang som 

ska föreställa den aktuella rummets efterklang där ljudkällan befinner sig i eller att man utgår 

från frekvens reducering för att skapa en distans känsla. Med hjälp av dessa medel kan man 

behålla realismen i berättandet genom att återskapa hur ljudets källa ska höras när man till 

exempel lyssnar från olika platser, såsom att lyssna bakom en vägg eller under vatten.  

Klas Dykhoff och Walter Murch läror har stor betydelse i hur tittaren kan uppleva ljudet som 

verklig. eftersom dessa teorier är grundläggande i hur man ljudlägger. Berättar funktionerna i 

ljudet för händelserna fram som ger ljudspåret som mer trovärdig. Jag tycker att denna 

undersökningen hjälpte mig att få svar på min frågeställning då jag fick fram vilka aspekter i 

ljud som gör att det upplevs verklig, vilket i sin tur gör att tittaren kan känna sig närvarande. 

Tekniskt så har jag beskrivit hur man kan nå detta resultat med hjälp av vårdagens teknologi.  

 

Jag har lyckats i min gestaltning att applicera de fakta jag har tagit fram under arbetets gång. 

Vilket gjorde att min ljudläggning fick först och främst en mer proffsig känsla till den och en 

mer verklighet trogen upplevelse. De tekniker som jag beskrev under arbetets gång visade sig 

vara av stor påverkan på hur pass man upplever en ljudläggning som verklig. Med hjälp av 
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musik och stämning ljud i min gestaltning kunde jag påverka tittarens känsla vilket 

tillsmannas med ljudet kunnat få tittaren att känna sig närvarande på plats.  

 

Frågeställningar och svar 
 
Vilka aspekter i ljud är viktiga för att tittaren ska kunna känna sig närvarande i en film och 
hur kan man nå dit med digitala verktyg?  

De aspekter i ljud som kan påverka tittarens uppfattning av tid och plats är efterklang, distans, 
och lokalisering. Dessa parametrar går att påverkas digitalt i en DAW, hur man går tillväga 
har jag beskrivit i tidigt och aktuell stycket. 

 

Vilka andra aspekter än ljud har störst påverkan på tittaren och tillåter denne att känna sig 
närvarande?  
 
Ljudets berättar funktioner och en kreativ användning av ljud tillsammans med musik bidrar 
med att tittaren får känslor vilket är den största faktorn i att åskådaren ska känna sig 
närvarande på plats. 

 

Slutsatser 
Mitt resultat var att ifall man följer de fakta jag har lagt fram så har man möjlighet att nå en 

verklighet känn i film och att tittaren skulle kunna få känna sig närvarande på plats. De viktigaste 

aspekter i ljud var efterklang, distans och lokalisering, deras funktion i film är så grundläggande att 

man måste följa för en mer verklig känn.  Musik och ljud slingor har den största påverkan på känslor 

av åskådare. Man borde som en ljudläggare koppla dessa saker med varandra på ett kreativt sätt för 

att kunna besvara mina frågeställningar och nå den resultatet. Dessa aspekter bidrar med att man 

känner sig närvarande på plats och tid i film. Där ljudets egenskaper förmedlar platsen och tid och 

musik med känslomässiga slingor förstärker en persons känsla av att vara närvarande.  
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Tekniska Ordlista 

Dialog: Muntlig konversation mellan karaktärerna i filmen.  

Reverb/Efterklang: en elektroniskt producerade ekoeffekt i inspelad musik eller en 

anordning för framställning av efterklang. 

Frekvens: Hastigheten per sekund av en vibration som utgör en våg, antingen i ett material 

såsom ljudvågorna, eller i ett elektromagnetiskt fält såsom i radiovågor och ljus. 

Ljudläggning: Att applicera ljud till en film 

Equalizer: En plugg in i ett ljudredigeringsprogram, som man använder för att påverka 

ljudets frekvens område.  

Foley: hänför sig till eller avser tillsättning av inspelade ljudeffekter efter inspelningen av en 

film. 

Diegetisk-ljud: Ljud som sker i bild 

Icke diegetiska-ljud: Ljud som inte är med i bild.  

Panorering: Panorering är fördelningen av en ljudsignal (antingen mono eller stereofoniska 

par) i en ny stereo eller flerkanaligt ljudfält bestäms av en pan inställning kontroll. En typisk 

fysisk inspelnings konsol har en pan kontroll för varje inkommande källkanal . 

Tripod: En trebent stativ för uppbärande av en kamera eller annan utrustning. 

DAW: En Digital Audio workstation är en dator som är speciellt utrustad med en hög kvalitet 

ljudkort och programmering för redigering och bearbetning digitalt ljud på en professionell 

nivå. Digitala ljud arbetsstationer kan variera från en enkel tvåkanals redaktör till en komplett 

digital inspelningsstudio svit. 

IR-Reverb: In audio signal processing, convolution reverb is a process used for digitally 

simulating the reverberation of a physical or virtual space through the use of software 

profiles; a piece of software (or algorithm) that creates a simulation of an audio environment. 
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