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Abstrakt
Kandidatarbetets innehåll undersöker och diskuterar frågeställningen: “Hur påverkas narrativet i 

en film genom att gestalta ljudet akusmatiskt?”. Med hjälp av teorier och slutsatser från 

filmteoretiker så som Michel Chion, David Sonnenschein och Klas Dykhoff, har vi till 

kortfilmen Alla ljuger skapat en ljudläggning med fokus på narrativa ljud utanför den rörliga  

bilden. Vårt resultat syftar till att skapa grunden till en svensk standardisering av de existerande 

teorier och metoder för gestaltning av akusmatiska ljud i film. 

Nyckelord: ljuddesign, akusmatiska ljud, ljuddramaturgi, filmvetenskap, filmljud, ljudproduktion

Abstract
The content  of this bachelor thesis examines and discusses around the question: “How does the 

implementation of acousmatic sounds affect the narrative of a motion picture?”. With theories 

and conclusions by film theoreticians such as Michel Chion, David Sonnenschein and Klas 

Dykhoff, we have produced a soundtrack for the short film Alla ljuger (Everybody lies) with 

focus towards narrative sounds outside the moving image. The results of this bachelor thesis 

aims towards creating the foundation for a Swedish standardization of the theories and design of 

acousmatic sound in film.    

Keywords: sound design, acousmatic sounds, sound dramaturgy, film studies, film sound, 

sound production
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Inledning
Film är idag något de flesta av oss människor har tillgång till. Framför en dator, tv, surfplatta 

eller på bio kan vi se filmer av olika genrer, med allt från spännande thrillers till romantiska 

komedier. För att förstärka filmens handling och ge en intressant upplevelse för åskådaren, 

används en mängd olika verktyg. Med hjälp av animationer och visuella effekter framställs det 

som inte är möjligt under inspelningen, och på så sätt är den fiktiva världen bara några 

knapptryckningar bort. 

I hand med bild finns ljudet, som vid film mer eller mindre helt  återskapas i efterhand. Ljudets 

grundläggande syfte i en filmproduktion är att skapa ett fördelaktigt komplement till bilden och 

påverka hörseln för att förstärka filmens trovärdighet till sammanhanget. Genom ljudets 

dramaturgiska egenskaper, i harmoni med det visuella, influeras mottagarens intresse och 

känslomässiga tillvaro. Denna relation kan i flesta fall definieras med en kort fras: Du ser det du 

hör, och hör det du ser. Men på grund av ljudets möjligheter att sträcka sig bortom bildens ramar 

i den fiktiva världens berättande, får filmljud en större betydelse än att bara berika bilden.

Detta kandidatarbete är ett försök till att undersöka ljudets betydelse och narrativa påverkan 

utanför bildens ramar, ett fenomen vi i fortsättningen kommer att kalla för akusmatisk 

gestaltning, som i sin tur gett upphov till filmvärldens kroppslösa och allvetande röstkaraktär; 

akusmetern.
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1 Problemområde  

1.1 Bakgrund
Ljud i film har alltid haft en betydande roll för att förstärka den känslomässiga upplevelsen. 

Tidigt 1900-tal, när stumfilmen var mycket populär, användes levande musik under 

bioföreställningar. Musiken kunde, precis som nu, förstärka händelser i filmen genom 

förändringar av ljudstyrka och toner, men också ljudsätta handlingar av karaktärer eller rörliga 

föremål med hjälp av speciellt anpassade instrument som exempelvis efterliknade vind- och 

vattenljud. 

En fördel med avsaknaden av talad dialog i stumfilm var det universala bildspråket, men som 

komplement till den ej hörbara dialogen mellan karaktärer i filmer, användes textad dialog som 

skrevs ut på papper i olika språk och spelades in framför kameran. Dessa bilder klipptes senare 

in i filmen som separata delar (det var i sin tid var mycket ovanligt  att applicera textad dialog 

ovanpå en synlig och samtidigt  rörlig bild), vilket resulterade i att den rörliga bilden avbröts 

varje gång den ej hörbara dialogen tog skriftlig form (Ivarsson, 2004).

Det experimenterades mycket och skapades flera konstruktioner för att  spela upp  synkront ljud i 

film, men det var framförallt under 1920-talet, när tekniken Vitaphone introducerades, som de 

första filmerna med synkront ljud presenterades inför allmänheten. En av dessa ljudfilmer som 

använde tekniken Vitaphone är Jazzsångaren (1927) och innehåller ett flera olika scener med 

både tal och musik. Under bioföreställningarna spelades ljudet upp synkront till bilden med hjälp 

av separata vinylliknande skivor, men eftersom dessa skivor växlades manuellt under pågående 

föreställning, var tekniken tämligen osäker. Vitaphone blev dock framgångsrik och installerades 

på biografer runt om i hela Amerika (Eyman 1997, s. 139). 

Under åren 1927-1930 skedde den stora övergången mellan stum- och ljudfilm, där de främsta 

produktionsbolagen övergick helt till ljudfilm (Altman 1992, s. 133). Ljudet fick därmed en allt 

större betydelse inom filmproduktioner, men tekniken var fortfarande mycket begränsad 

eftersom reproduktionen av ljudet var monofoniskt, det vill säga att ljudet spelas upp genom 
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enbart en ljudkälla. Det bidrog därför till en hastig utveckling med nya lösningar för att förbättra 

kvalitén på ljudet. Under 50-talet  blev stereofonisk reproduktion av ljud allt vanligare. De två 

ljudkällorna som stereofoniskt ljud består av, gjorde det  möjligt för ljudläggare att placera och 

ljudsätta objekt som förflyttas i och ur bild (Sergi 2004, s. 20). Det gav därför möjligheter att 

gestalta verklighetstrognare miljöer som berättar vad som sker utanför bilden, till exempel 

atmosfäriska ljud av åska, vind och fågelkvitter.

Företaget Walt  Disney studios var tidiga med att skapa ett stereofoniskt  ljudsystem. Fantasound, 

som ljudsystemet kallades, monterades framförallt på stora och lönsamma biografer, eftersom 

övergången mellan monofoniska till stereofoniska ljudsystem var oerhört kostsamt. För att 

filmbolagen inte skulle gå miste om intäkter från biografer av äldre teknik, skapades separata 

spår med både monofoniskt och stereofoniskt ljud (Hart, 2004). De nya ljudsystemen som 

tillkom mellan 40- och 50-talet var långt från felfria och hade många begränsningar, vilket 

snabbt uppmärksammades inom industrin. Men även om teknologins kvalitéer förbättrades inom 

en kort tid fanns det inga större behov av uppgradering bland biograferna, eftersom de redan 

spenderat massvis med pengar på installationer några år tidigare (Sergi 2004, ss. 12-13). 

Användandet av monofoniska ljudsystem fortsatte fram till mitten av 70-talet, där tekniken 

Dolby Stereo fick sin stora framgång genom George Lucas film Star Wars (1977) (Sergi 2004, s. 

27). Dolby Stereo var en billig lösning på en annars kostsam och invecklad teknik, vilket bidrog 

till att fler biografer kunde anpassa salongerna med modernare teknik (Sergi 2004, ss. 19-20). 

Produktionsbolag, som under flera decennier utvecklat och skapat ljudfilm, såg nu möjligheterna 

med stereofoniska ljudfilmer och under samma period producerades en rad kultförklarade filmer 

med stereofoniskt  ljud såsom Ridley Scotts Alien (1979), Blade runner (1982) samt Francis Ford 

Coppolas Apocalypse Now (1979).
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1.1.2 Implementation av ljuddesign

I slutet av 70-talet, när Coppolas krigsfilm Apocalypse now (1979) presenterades, fick uttrycket 

ljuddesign en stor betydelse inom filmproduktion. Filmens ljuddesigner Walter Murch använder 

här olika metoder för att skapa övergångar mellan scener, där ljudets gestaltande berättar mer än 

vad som till synes sker i bild. Ur introduktionsscenen i filmen ser vi en man liggandes i en säng 

och blickar upp mot taket. I samma ögonblick hörs ett ljud som förknippas med en helikopters 

rotorblad, men kameran byter vinkel och här visualiseras en takfläkt. Samtidigt tycks ljudkällan 

närma sig i avstånd, och när mannen rör sig mot ett fönster för att  sedan titta ut upplevs ljudet 

härstamma från en förbipasserande helikopter. Designen av dessa ljud är unika till filmen, 

eftersom helikopterljuden skapats genom andra och otänkbara ljudkällor. För att  efterlikna ljudet 

av rotorbladen på en helikopter, använder Murch inspelat  material av en kedja som sveper mot 

en papperspåse och därefter processeras och snabbas ljudet upp, vilket är en kreativ lösning på 

något som annars hade varit kostsamt och svårinspelat med en riktig helikopter (Handzo 1985, s. 

407). 

Idag används ljuddesign inom alla sorts filmgenrer. Även i dokumentärfilm, appliceras 

genomtänkta ljudeffekter för att förstärka dess handling. Ljuddesign har därmed fått en större roll 

inom filmproduktion efter filmen Apocalypse now (1979) och det handlar inte längre om att 

enbart ljudlägga det visuella utan även händelser utanför bild, vilket kan förmedla budskap och 

känslor som är externt kopplade till filmens handling.

Majoriteten av det moderna ramverket för ljuddesign kommer från den franska ljudprofessorn 

och kompositören Michel Chion och hans teorier. Chion har spenderat en stor del av sitt liv till 

att  strukturera upp och kategorisera narrativa ljud utefter hur människans hörsel och subjektiva 

sinnen hanterar dessa. Personliga slutsatser i den kommande delen grundar sig på Chions tankar 

och formuleringar härstammande från hans böcker Voice in cinema (1999) och Audio-vision 

(2005).
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1.2 Frågeställning
Hur påverkas narrativet i en film genom att gestalta ljudet akusmatiskt?

1.3 Syfte
Genom en grundlig analys och undersökning av tidigare forskning är syftet med kandidatarbetet 

att  vidareutveckla och bidra med en svensk standardisering för begreppens betydelse, samt 

demonstrera en teknisk implementation av begreppen i ett filmmedium för att  skapa en unik 

ljuddramaturgi. 

1.4 Tidigare forskning
Stor del av vår undersökning syftar till begreppsförklaring. Många av begreppen i nästa avsnitt 

har en hierarkisk struktur, där det ena gett  upphov till det andra. För att  få bättre förståelse för 

uttrycken innan påbörjad läsning av texten, använder vi oss av en tabell som förklarar 

begreppens betydelse och hierarkiska struktur (Se tabell på sidan 9).
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BEGREPP BETYDELSE
Diegesis/Diegetik En litterär term som betecknar det som berättas fiktivt.

Mimesis/Mimetik En estetisk term som betecknar det som visas fiktivt.

Diegetiska ljud Ljud med berättande syfte i en film, en del av fiktionen.

Icke-diegetiska 
ljud

Ljud som filmpubliken hör men inte rollfigurerna figurerna i filmen. 
Dessa ljud visualiseras aldrig.

On-screen ljud Diegetiska ljud i en film vars ljudkälla är synlig i bild.

Visualiserat ljud Annan benämning för on-screen ljud i en film.

Off-screen ljud Ett begrepp för ljud i en film vars ljudkälla inte är synlig, dessa ljud är 
diegetiska.

Akusmatik En egenskap för ljud som hörs vars källa är dold.

Akusmatiska ljud Annan benämning för off-screen ljud i en film.

Deakusmatisering Avslöjande av ljudkällan för ett akusmatiskt ljud.

On-the-air ljud Ljud som ständigt växlar mellan ett visualiserat läge och ett 
akusmatiskt läge.

Ambienta ljud Ljud i miljölandskap där det antingen är omöjligt att utgöra vilka ljud 
som är visualiserade respektive akusmatiska.

Interna ljud Ljud som ger anspråk på fysiska och subjektiva händelser, 
härstammande från en mänsklig kropp.

Semantiskt 
lyssnande

Lyssnandet till talande språk och andra ljud som har med 
kommunikation att göra.

Tillfälligt 
lyssnande

Lyssnandet efter ljud vi använder oss av för att samla information om 
dess ursprungliga källa.

Reducerat 
lyssnande

Lyssnandet på ljud som påverkar en känsla, utan hänsyn för dess 
källa.

Akusmeter
Koncept på en röstkaraktär i film med akusmatiska egenskaper vars 
karaktäristiska drag enbart byggs upp med dess röst. Ordet 
härstammar från det franska uttrycket ‘Acousmêtre’.

Monofoniskt ljud
(Mono) Reproduktion av ljud som enbart använder sig av en källa.

Stereofoniskt ljud
(Stereo) Reproduktion av ljud som använder sig av två källor.

Surround ljud Reproduktion av ljud som använder sig av fler än 2 källor placerade 
framför och bakom lyssnaren.
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1.4.3 Diegesi i film

Ljudspåret i en film har två huvuduppgifter, att framhäva känslor och att berätta händelser. Den 

litterära termen diegesis betecknar det som berättas, i motsats till vad som visas (mimesis). I film 

har detta gett upphov till termerna diegetik och icke-diegetik. Termen diegetik används inom 

filmvetenskapen som beteckning för den narrativa världen inom fiktionen, ett  anspråk på realism. 

Hit hör ljud eller musik som ska uppfattas som en del av den fiktiva verkligheten, de ljud som 

förmodas höras på plats i den filmade situationen. Termen icke-diegetik (mimetik) innefattar ljud 

som enbart existerar på ljudspåret. Dessa ljud uppfattas endast av filmpubliken och inte 

rollfigurerna i filmen, där främst ljudeffekter och musik ingår i denna term.

1.4.4 On-screen och off-screen

Michel Chion förklarar i sin bok Audio-vision (2005, ss. 72-73), att de diegetiska ljudens 

placering i en film antingen är on-screen (ljudets ursprung syns) eller off-screen (ljudets urpsrung 

syns inte). Ljud som är anknutet till ett diegetiskt perspektiv, vars placering är utanför bildens 

ramar kallas för akusmatiska ljud. De ljud som inte kan anknytas till en källa, vars perspektiv 

dessutom inte kan kopplas till det interna berättandet, är därmed icke-diegetiska och är alltid 

placerade utanför bilden.

In the narrow sense offscreen sound in film is sound that is acousmatic, 

relative to what is shown in the shot: sound whose source is invisible, 

whether temporarily or not. We call onscreen sound that whose source 

appears in the image, and belongs to the reality represented therein. Third, 

to designate sound whose supposed source is not only absent from the image 

but is also external to the story world, I shall use the term nondiegetic? This 

is the widespread case of voiceover commentary and narration and, of 

course, musical underscoring (Chion, 2005, s. 73).
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Genom att  dela in ljud i kategorier beroende på hur ljudkällan förhåller sig till bilden, skapas en 

tydlig uppfattning på de olika ljudens berättarmöjligheter och hur de kommunicerar med 

varandra. Dessa tre kategorier utgör en fördelning som vi vill kalla för ”Chions cirkel” (Chion 

2005, s. 74). Se figur 1.

Men det finns vissa undantag som bryter mot Chions terminologi, vilket han är väl medveten om. 

Att använda en allt- eller ingetlösning på undantag är enligt Chion (2005, s. 75) “...like throwing 

out the baby with the bath-water”. Bara för att ett undantag inte kan placeras in i hans kategorier 

betyder det inte att det ska uteslutas helt och hållet. Det finns ingen plats för binär logik i det 

kreativa berättandet med ljud. Chion påstår att undantag måste placeras in i nya kategorier som 

tillåter att ljud kan förflyttas mellan ett on-screen och off-screen läge (Chion 2005, s. 74).

Exempel på ljud som är svårplacerade i cirkeln är röster och musik som härstammar från en 

elektronisk källa (exempelvis en radio eller telefon) som visas i bild. Är ljudet vi hör visualiserat 

om det härstammar från en radio, eller är ljudet akusmatiskt eftersom vi inte ser dess ursprung 

bakom den elektroniska källan? Dessa ljud kallar Chion för “on-the-air”. 
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1. Gränsen mellan visualiserade och 
akusmatiska ljud

2. Gränsen mellan visualiserade och 
icke-diegetiska ljud

3. Gränsen mellan akusmatiska och 
icke-diegetiska ljud

A. Zonen för visualiserade ljud
B. Zonen för akusmatiska ljud
C. Zonen för icke-diegetiska ljud

Fig.1



I en analys av filmen The passenger (1975), där förinspelad dialog presenteras som diegesis, 

förklarar Chion hur diffusa undantagen kan bli. Här finner vi en sekvens där skådespelaren Jack 

Nicholson lyssnar på en inspelad intervju, och i detta skede är ljudet inte visualiserat eftersom vi 

inte ser talaren. Sekvensen fortsätter med att Nicholson upplever en analeps av den tidpunkt då 

intervjun ägde rum. Chion påstår att det ständiga hoppandet mellan on-screen och off-screen 

frigör ljudet från diegetiska mekaniska lagar, och gör det flygande. han har därmed namngivit 

dessa ljud till “on-the-air” ljud (Chion 2005, s. 76).

Andra undantag är det som Chion kallar för ambienta och interna ljud. Ambienta ljud pekar på 

miljölandskap där det antingen är omöjligt att säga vilka ljud som är visualiserade och 

akusmatiska, eller ljud som beroende på bildens vinkel skiftar till och från ett visualiserat 

tillstånd. Ett exceptionellt exempel på ambienta ljud är det fiktiva miljölandskapet i Ridley Scotts 

Blade runner (1982) där ett futuristiskt Los Angeles målas upp med sådan detaljrikhet att man 

kan tro att det är inspelat på plats (Chion 2005, ss. 89, 134). Sista undantaget från Chion är de 

ljud som ger anspråk på fysiska och subjektiva ljud härstammande från en kroppslig natur. 

Hjärtslag, stön och andningar ingår i en underkategori som vi kommer kalla för objektivt-interna 

ljud. Representationer av minnen, drömmar och mentala röster placeras in under en kategori vi 

vill kalla för subjektivt-interna ljud. Ett exempel på subjektivt-interna ljud är bebisens vuxna 

mentala röst i Amy Heckerlings film Look who’s talking (1989), där röstens tekniska karaktär 

behandlas som ett icke-diegetiskt ljud, men med hjälp  av bebisens kroppspråk förstår man att 

rösten är av diegetisk natur (Chion 2005, ss. 74, 76). 
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Applicerar vi dessa undantag i Chions cirkel skapas flera dimensioner där ljud kan existera 

(Chion 2005, ss. 75-78). I figur 2 kan följande dimensioner och undantag appliceras på ljud som 

dynamiskt skiftar mellan: akusmatiska och visualiserade lägen, olika tidsperspektiv (såsom dåtid, 

nutid och framtid), samt objektiva och subjektiva ljud som upplevs vara verkliga och/eller 

overkliga.
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A. Zonen för visualiserade ljud
B. Zonen för akusmatiska ljud
C. Zonen för icke-diegetiska ljud

Fig. 2

1. ”on-the-air” beskriver ljud som 
dynamiskt skiftar mellan zonerna 
A och B

2. Interna ljud existerar parallellt 
inom zonerna A och B 

3. Ambienta ljud går på grund av dess 
omfattande storlek inte att  anknyta 
till någon av cirkelns zoner



1.4.5 Akusmatik

Akusmatik är som tidigare nämnt ett begrepp på ljud som hörs utan att ha en synlig källa 

anknutet till sig (Chion 2005, s. 221). Begreppet härstammar så långt bak som till det  gamla 

grekiska ordet ‘akousma’, som med direkt översättning betyder “en hörd sak”. Filosofen och 

matematikern Pythagoras tros ha gett upphov till begreppet då han föreläste inför sina lärjungar 

bakom ett draperi. Syftet var att hans fysiska identitet inte skulle distrahera från det budskap han 

försöker förmedla (Chion 1999, ss. 18, 28). 

Ljud med akusmatiska egenskaper har fyra övernaturliga berättande möjligheter i en film: Att 

vara överallt, se allt, veta allt och göra allt (Chion 1999, s. 24). Detta innebär att ljudet har 

förmågan att förflytta sig in och ur rum, utan att avslöja sitt egentliga ursprung. När det 

akusmatiska ljudets källa framhävs, förlorar det  sina övernaturliga egenskaper och återgår till att 

bli mänskligt. Detta kallas för de-acousmatization som vi hädanefter kommer att kalla för 

deakusmatisering (Sonnenchein 2001, s. 153).

Tekniskt sett handlar akusmatik om den mänskliga iakttagelseförmågan (lukt, smak och känsel 

exkluderat). Förnimmelse vid avsaknad av syn är helt  beroende på ljud, och tvärtom. Men när de 

två sinnena kombineras, influerar och omformar det ena sinnet det andra beroende på vilken som 

har störst  inverkan för stunden: "We never see the same thing when we also hear; we don't hear 

the same thing when we see as well" (Chion 2005, s. xxvi). Dessa scenarion kan särskiljas utifrån 

hur människan uppfattar ljud som Chion har valt att gruppera in i tre sätt att lyssna på. 

Den första; semantiskt lyssnande, refererar till lyssnande av talande språk och andra ljud som har 

med kommunikation att göra. Den andra; tillfälligt lyssnande, innefattar lyssnande till ljud vi 

använder oss av för att  samla information om dess ursprungliga källa. Den tredje och sista; 

reducerat lyssnande, fokuserar lyssnandet på ljud som påverkar en känsla, utan hänsyn för dess 

källa eller betydelse (Chion 2005, ss. 25-35).
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Chion föreslår att ljud med akusmatiska förutsättningar i en film utvecklas åt två olika håll. 

Antingen så presenteras ljudet akusmatiskt  och deakusmatiseras vid ett senare skede i filmen, 

eller så visualiseras ljudet från början och övergår till att  bli akusmatiskt. Det senare exemplet 

kan ge association till en specifik mimetisk händelse i filmen där ljudet presenteras visuellt, och 

som återskapas undermedvetet för mottagaren varje gång ljudet introduceras akusmatiskt igen 

(Chion 2005, s. 72). 

Sammanfattningsvis är akusmatiska ljud inte möjliga att anknyta till en ljudkälla, eftersom 

ljudkällan är skymd på ett  eller annat sätt. Dessa egenskaper som ljuden har, används i film för 

att  bygga upp ett mystiskt  och intressant narrativ som påverkar de nyfikna och undersökande 

sidorna hos en människa. När det akusmatiska ljudets källa avslöjas, kallas det för en 

deakusmatisering. Denna process avbryter nyfikenheten och undersökandet, eftersom vi nu kan 

se vart ljudet härstammar från (Chion 2005, ss. 32, 60). 

...Acousmatic sound draws our attention to sound traits normally hidden 

from us by the simultaneous sight of the causes hidden because this sight 

reinforces the perception of certain elements of the sound and obscures 

others. The acousmatic truly allows sound to reveal itself in all its dimen- 

sions (Chion 2005, s. 32).
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1.4.6 Akusmetern: Filmens kropplösa röst

Likt bilden i en film är den mänskliga synen partiell och ofullständig. Hörseln är det enda sinnet 

som är rundstrålande (luktsinnet exkluderat) och gestaltas i anmärkningsvärt många former. Av 

alla sinnen så är hörseln den som förekommer först under den mänskliga utvecklingen. Ett foster 

lyssnar på sin moders röst och lär sig att känna igen den efter födseln, medan syn är något som 

utvecklas efter födseln, då hörseln är fullt etablerad. Under ett barns uppväxt pågår något med 

synfältet som Chion jämför med en kurragömmalek. Vart än mamman går följer barnet efter, 

ständigt sökande efter källan till den trygghet som rösten medför. I film utnyttjar man samma 

princip för att skapa mystik runt uppbyggnaden av en karaktärs egenskaper, genom att  maskera 

den visuellt (Chion, 1999, s. 17).

When the acousmatic presence is a voice, and especially when this voice has 

not yet been visualized, that is, when we cannot yet connect it to a face. We 

get a special being, a kind of talking and acting shadow to which we attach 

the name acousmêtre (Chion, 1999, s. 21). 

     

‘Acousmêtre’ är Chions koncept på en röstkaraktär i film med akusmatiska och tvetydliga 

egenskaper vars karaktäristiska drag enbart byggs upp med dess röst. Syftet är att skapa mystik 

och bygga upp en förvrängd bild av den egentliga källan (Chion 2005, s. 129). Begreppet är en 

kombination av det  engelska ordet ‘acousmatic’ och det franska ordet ‘être’, som direkt översatt 

betyder “att  vara” (Önun 2008, s. 32). Chion påstår att akusmeterns placering i filmmediet är 

svårdefinierat. Den befinner sig inte i ett diegetiskt visualiserat perspektiv eftersom ljudets källa 

existerar bortom bildens ramar, och den är heller inte icke-diegetisk på grund av dess narrativa 

funktioner. Dess obestämda natur ger den en sorts allmakt att kunna befinna sig vart den än 

önskar inom det  fiktiva berättandet (Chion 2005, s. 130). Chions argument må hålla för 

monofoniska och stereofoniska reproduktioner av filmljud, men faller för surroundljud då det 

helt plötsligt blir möjligt att rikningsbestämma ljud i en tredje dimension (Önun 2008, s. 34).

Som tidigare nämnt kallas visualisering av ett akusmatiskt ljud för en deakusmatisering. 

Fenomenet existerar även i akusmeterns värld, där en deakusmatisering av en akusmeter sker när 
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akusmeterns ursprungliga källa framhävs. Akusmetern förlorar sina övernaturliga krafter och blir 

på så sätt mänsklig. 

Chion specifierar akusmetern som ett begrepp, enbart existerande i film, och särskiljer denna 

bestämt från teaterns motsvarande dolda röst  (offstage-rösten). Argumentet är att offstage-rösten 

inom teater härstammar från en annan källa än den synliga scenen, medan offscreen-rösten i film 

härstammar från samma källa, nämligen från högtalarna som hanterar uppspelning av allt 

existerande ljud i film.

We are a long way from the theatrical offstage voice, which we concretely 

perceive at a remote from the stage. Unlike the film frame the theater's stage 

doesn't make you jump from one angle of vision to another, from closeup to 

long shot. For the spectator, then, the filmic acousmêtre is "offscreen," 

outside the image, and at the same time in the image: the loudspeaker that's 

actually its source is located behind the image in the movie theater. It's as if 

the voice were wandering along the surface, at once inside and outside, 

seeking a place to settle. Especially when a film hasn't yet shown what body 

this voice normally inhabits ... Neither inside nor outside: such is the 

acousmêtre's fate in the cinema (Chion 1999, ss. 22-23).
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1.4.6.1 Akusmeterns olika former

Filmiska akusmetrar kan särskiljas beroende på hur de behandlar narrativet, och hur narrativet 

behandlar dem. Chions originella benämning ‘acoumêtre’ innefattar en kroppslös röst som inte 

avslöjas förrän i filmens slut. Exempel på denna akusmeter finner vi främst i Hitchcooks Psycho 

(1960) där Norma Bates (Norman Bates mamma) röst gestaltas akusmatiskt fram till filmens 

sista minuter. En annan form av akusmeter är ‘the visualized acoumêtre’. Denna form av 

akusmeter göms och framhävs växelvist under filmens gång, men kan aldrig synkroniseras med 

ett ansikte (Chion 1999, s. 21). Ett exempel på denna typ av akusmeter är rösten från 

antagonisten Bane i Christopher Nolans The dark knight rises (2012) vars röst aldrig kan 

synkroniseras med munnen på grund av den heltäckande ansiktsmasken han bär. En tredje form 

av akusmeter är röster som härstammar från en elektronisk källa såsom radioapparater, telefoner 

och liknande tekniker. Detta sätt  av spänningsökande narrativ har kommit till att bli favoriserat 

av filmskapare på grund av dess naturliga separation av röst och kropp. Chion föreslår att  denna 

separation har en avbrytande effekt på en karaktär vi ser, av en röst från en entitet vi inte ser, 

därav tillvinner den sig akusmeterns alla övernaturliga krafter (Chion, 2005 s. 63). Telefonterror 

är ett populärt tema som främst används i skräckfilmer, science fiction-filmer och thrillerdraman, 

genrer där spänning ofta är huvudtemat. Telefonrösten i Wes Cravens rysartrilogi Scream 

(1996-2000) är ett typiskt exempel på telefonakusmeter. Den allvetande rösten på andra sidan 

telefonen tar kontroll över den synliga karaktären genom att fortplanta sig överallt, redo att 

anfalla vart som helst från (Önun 2008, s. 41). 
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Bild 1. Ur filmen Scream (1997). Den seriemördande telefonakusmetern är i full kontroll över 
sitt offer, redo att anfalla vart som helst från.



I filmen Lost Highway (1997) av David Lynch, presenteras en annan form av telefonakusmeter 

som lyckas behålla sina övernaturliga förmågor, även efter dess deakusmatisering. På en fest i 

början av filmen möter huvudkaraktären Fred Madison (Bill Pullman) en främling, som utger sig 

att  vara den så kallade Mystery man (Robert Blake). Den mystiska mannen påstår att de har 

träffats förut och att han just i detta skede befinner sig hemma hos Fred. Han fortsätter med att 

överlämna en mobiltelefon till Fred och ber honom att ringa hem till sig själv för att bevisa sitt 

påstående. Tveksamt ringer Fred hem till sig själv, och till sin förskräckelse så svaras telefonen 

av samma man som står precis framför honom. Mannen fortsätter konversationen med Fred 

genom telefonen, samtidigt som samtalet pågår öga mot öga. I detta fall förlorar inte akusmetern 

dessa akusmatiska krafter efter deakusmatiseringen, och trots att akusmetern är visuellt 

anknytningsbar så upplevs den vara överallt, se allt, veta allt och göra allt (Önun 2008, s. 42).

I Stanley Kubricks 2001: A space odyssey (1968) befinner sig en grupp astronauter på ett 

uppdrag i rymdfärjan Discovery, långt bort från jorden. Gruppen består av fem astronauter och 

en superdator vid namn HAL-9000, som underhåller skeppets system. Den allseende och 

allvetande entiteten regerar över skeppet och dess passagerare med sin manliga, mjuka och lugna 

röst. Även om HAL-9000 är en superdator så är den en självmedvetande varelse med mänskliga 

egenskaper såsom kognition, förtroende, glädje, entusiasm, stolthet, förvåning, svek, rädsla och 

panik. Astronauterna på skeppet humaniserar HAL-9000 genom att  kalla den för “Hal” och för 

konversationer med Hal som om den vore av mänsklig natur (Wheat 2000, s. 69-70).

Hal är en mänskligt talande och agerande superdator, skapad som en avatar utefter människan. 

Dess personlighet symboliserar det mänskliga beteendet, medan rymdskeppet Discovery utgör 

den fysiska kroppen. Wheat anser att Hal och Discovery tillsammans är en fulländad levande 

organism med avsikt att  symbolisera människans kognitiva beteende och agerande. De båda 

tillsammans utgör en individ, det vill säga att  Hal är bara en halva utan Discovery och tvärtom. 

Denna gudomliga entitet som Wheat kallar för “Hal-Discovery” är tillsammans en akusmeter 

(Wheat 2000, s. 6).
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 Hal is just the computer, Discovery's (the spaceship's) brain and central 

nervous system. But God is symbolized by the combination of Hal and 

Discovery. When Nietzsche suggested that man created God in his own 

image, the philosopher wasn't speaking only of the mental image of man. He 

also——indeed, primarily——had the physical image of man in mind. The 

Bible, which Nietzsche was deliberately turning upside down, says that 

"God created man in his own image." This was traditionally understood to 

mean that man was the physical image of God; Michelangelo so understood 

it when he painted God as a husky old man with a white beard. To be 

turning the biblical verse upside down, Nietzsche had to be implying that 

God was at least as much the physical image of man as the mental image. 

And that is why Kubrick has made Discovery the physical image of man 

while making Hal the mental image of man. Both Hal and Discovery 

symbolize God. They are one being (Wheat 2000, s. 100). 

Leonard Wheats påstådda entitet Hal-Discovery är en komplicerad typ  av akusmeter. Hal 

existerar enbart som en röst och på grund av dess maskinella natur så kan rösten aldrig kopplas 

till en fysisk kropp, och därmed inte deakusmatiseras på ett konventionellt sätt (visualisering). 

Denna form av maskinellt existerande akusmeter kallar Chion för en ‘acousmachine’. För att 

avtäcka akusmetern Hal-Discovery utnyttjar Kubrick Hals enda svaghet; dess oförmåga att  direkt 

integrera fysiskt med skeppets besättning. Med andra ord så kan Hal inte förhindra någon från att 

stänga av Hal, och därmed beröva den från dess akusmatiska krafter.   

Under filmens händelseförlopp äventyrar Hal besättningens liv och påbörjar en avrättning av 

besättningsmännen, för uppdragets skull. För att stoppa Hal och för att  överleva, försöker den 

sista levande austronauten på Discovery, Dave Bowman (Keir Duella), att koppla bort Hals 

minnesbanker och processorer (se bild 2). Deakusmatiseringen av Hal påbörjas när Dave 

Bowman öppnar dörren till Hals hjärncentrum. 
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Hal ber för sitt liv när den inser att Dave är ute efter att koppla loss Hal från Discovery, med 

andra ord döda Hal. Den uppvisade känslan av rädsla gör att Hal börjar tappa sina akusmatiska 

krafter. När Dave börjar rycka loss Hals minneskretsar så uppvisar den något som skulle kunna 

förknippas med kronisk demens, och till slut så upphör Hal att existera. Deakusmatiseringen av 

Hal genomförs med våld som berövar akusmetern från sina akusmatiska krafter: Att vara 

överallt, se allt, veta allt och göra allt "Hal exists as a voice, and it's by his voice, in his voice, 

that he dies" (Chion, 1999 s. 45).

Liknande exempel på mekaniska akusmetrar är artificiella intelligenser såsom Mother på 

rymdskeppet Nostromo i Ridley Scotts Alien (1979), och Father på rymdskeppet USM Auriga i 

den fjärde uppföljaren; Alien: Resurrection av Jean-Pierre Jeunet (1997).
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Bild 2. Ur filmen 2001: A space odyssey.  (1968) Den sista överlevande austronauten Dave Bowman (Keir Duella) 
kopplar loss HAL-9000 från rymdskeppet Discovery och avslöjar därmed akusmetern Hal-Discovery.



1.4.6.2 Kritiken mot akusmetern

Medan många akademiker och filmskapare, såsom Dolar (2006, ss. 60-69) och Sonnenchein 

(2001 ss. 77, 153, 156, 171) refererar till och accepterar Chions begrepp akusmeter, så finns det 

somliga som kritiserar den. Kaja Silverman skriver i sin bok The acoustic mirror (1988) om 

Chions originella verk innefattande akusmatiska ljud och akusmetern från 1980-talet, som till 

slut skulle bli böckerna Audio-vision (2005) och Voice in cinema (1999). Silverman citerar och 

kritiserar Chions tankar och jämför detta med en striptease. Silverman påstår att  det är inget 

annan än en symptom av manlig paranoia och kastrering av det manliga könet. Hon anklagar 

akusmeterns förkroppsligande och avtäckande för att vara feminint  färgat och inskränkande mot 

jämställdheten mellan män och kvinnor (Silverman 1988, s. 50).

A striptease, after all, turns upon removal, whereas the localization of the 

voice involves the addition or supplementation of the body. However, the 

equation comes into focus with the reference to yet another scene within 

which loss in anchored to female anatomy——with the reference to that 

mythical moment when gender is first displayed and apprehended. Chion is 

in effect comparing the close-up which discloses the moving lips of an 

invisible speaker with two situations in which a woman's genitals are 

exposed to a male gaze: the climactic moment in a stripper's performance, 

when she removes her G-string, and the moment within the Freudian 

scenario when the young boy is obliged, if only momentarily, to 

acknowledge the genital difference of his sexual other...As embodiment 

situates the female subject firmly on the side of the spectacle, castration, 

and synchronization, while aligning her male counterpart with the gaze, the 

phallus, and what exceeds synchronization (Silverman 1988, s. 50). 
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Kort sammanfattat  så är akusmetern en allsmäktig, osynlig karaktär i en film som enbart 

gestaltas med en röst. Dess okända fysiska form tillåter den att existera i och ur bild, i flera 

dimensioner samtidigt. Den frammanar ett mystiskt berättande som uppmuntrar filmens åskådare 

till att fantisera och tänka bortom bilden. Det vi hör men inte ser lyssnar vi extra noga på, vilket 

gör akusmetern till en effektiv berättare i film.   

     

We can describe as acousmêtres many of the mysterious and talkative 

characters hidden behind curtains, in rooms or hideouts, which the sound 

film has given us: the master criminal of Lang's Testament of Dr. Mabuse, 

the mother in Hitchcock's Psycho, and the fake Wizard of Oz in the MGM 

film by that name; and innumerable voice-characters: robots, computers 

(Kubrick's 200I, A Space Odyssey), ghosts (Ophuls's Tendre ennemie), 

certain voices of narrators that have mysterious properties (Mankiewicz's 

Letter to Three Wives, Welles's Magnificent Ambersons, Sternberg's Anata- 

han, the beginning of Preminger's Laura, Bertolucci's Tragedy of a 

Ridiculous Man, but also Raul Ruiz's The One-Eyed Man or the beggar 

woman in Marguerite Duras's India Song (Chion 2005, s. 131).
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1.4.7 Sammanfattning
Sammanfattningsvis har vår tidigare forskning ämnat till att beskriva filmljudets uppkomst och 

dess utveckling till att  bli ett eget berättande medium i film. Ljud har möjligheten att påverka vår 

hörsel genom att berätta (diegetik) och genom att visa (mimetik). I film har det gett  upphov till 

en uppdelning mellan ljud som hör hemma i filmens fiktiva narrativ (diegetiska ljud), samt ljud 

som används för att förstärka filmens upplevelse såsom filmmusik och ljudeffekter (icke-

diegetiska ljud). Diegetiska ljud i en film är antingen direkt kopplade till en källa vi ser i bild 

(visualiserade ljud/on-screen ljud) eller kopplade till en källa som existerar utanför bildens 

ramar, så kallade akusmatiska ljud (off-screen ljud). 

Akusmatiska ljud i en film besitter fyra övernaturliga berättande egenskaper: Att vara överallt, se 

allt, veta allt  och göra allt. Dessa egenskaper ger ljud en sorts allsmäktighet att förflytta sig in 

och ur rum på olika dimensionella plan, vilket bidrar till skapandet av ett  mystiskt och intressant 

berättande. När de akusmatiska ljudens källa gestaltas visuellt kallas det för deakusmatisering. 

En deakusmatisering gör att  ljudet förlorar sina övernaturliga egenskaper, och övergår till att bli 

mänskligt. 

Ljudets akusmatiska egenskaper har gett upphov till en form av karaktär i film som enbart 

gestaltas med en röst, härstammande utanför bildens ramar; den så kallade akusmetern. 

Akusmeterns urpsrung går inte att riktningsbestämma, utan verkar befinna sig överallt. Den har 

möjlighet att när som helst gå in och överta det narrativa berättandet, och avbryta en karaktär 

som är synlig i bild. Likt akusmatiska ljud så kan även en akusmeter deakusmatiseras. Detta sker 

när akusmeterns källa avtäcks. Mystiken och fantasin försvinner i samband med att akusmetern 

berövas från sina övernaturliga krafter, såsom att vara överallt, att se allt, att veta allt och att 

kunna göra allt. Akusmetern, filmens kroppslösa röst, har satt en grund för självständigt 

berättande med ljud, och bevisar att ljuddramaturgi i film kan existera utan att berika och slava 

för bilden.
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2 Tillvägagångssätt
2.1 Introduktion
För att svara på undersökningens frågeställning “Hur påverkas narrativet i en film genom att 

gestalta ljudet akusmatiskt?” vill vi genom en produktion demonstrera hur akusmatiskt  ljud kan 

gestaltas för att påverka filmens narrativ. Målet med produktionen är att skapa en ljudläggning 

innehållande akusmatiskt ljud som tillsammans med bilden är bärande i berättandet. Baserat på 

vår tidigare forskning i kandidatarbetet  (se sidorna 4-22) anser vi att en films enhetlighet 

förstärks med hjälp av akusmatisk gestaltning. För att bevisa vår tes och besvara 

undersökningens frågeställning är målet att praktiskt genomföra en ljudläggning till en kortfilm 

med akusmatiskt och ljuddramaturgiskt drivande narrativ som grund. Men att genomföra en 

ljudläggning med ett akusmatiskt drivande narrativ är lättare sagt än gjort, då det behöver finnas 

narrativa händelser utanför bild för att gestalta akusmatiskt. Det betyder att man inte 

slumpmässigt kan välja en färdig filmproduktion och därefter försöka berätta akusmatiskt. För att 

uppnå ett resultat med tillämpad akusmatik bör grundidén redan finnas där från början, till och 

med i manusstadie (Dykhoff 2002, ss. 44-58).

2.2 Empirisk filmanalys
För att  skapa en övergripande förståelse för hur akusmatik gestaltas i film med inverkan på 

narrativet valde vi att genomföra en filmanalys utefter empiri, det vill säga en analys som 

grundar sig på egna kunskaper och erfarenheter vi tagit med oss från vår tidigare forskning. 

Analysen är baserad på tre olika filmer inom ett flertal olika genrer, utan hänsyn för tidsepok. 

Målet med filmanalysen är att skapa en teoretisk bild av hur akusmatisk gestaltning tillämpas, 

som vi senare kan utveckla praktiskt under kommande produktion (Abrahamsson & Lundgren 

2012, s. 15).
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2.2.1 Metod för filmanalys

Eftersom analysen är baserad på en empirisk grund har vi använt oss av våra egna erfarenheter 

för att hitta mönster tillsammans med fakta som omnämns i vår tidigare forskning. Vi har valt att 

analysera filmer inom genrer som fokuserar på spänning och mystik, genrer där vi vet med oss 

att  akusmatiska ljud förekommer, då ljuden har en spänningshöjande effekt av att höras men inte 

ses (Chion 2005, s. 32, 60). Filmerna vi har valt att analysera är följande: Stanley Kubricks 2001: 

A space odyssey (1968), ett science fiction äventyr som behandlar bland annat människans 

ursprung (evolutionen) och samverkan mellan mänsklig och artificiell intelligens. Ridley  scotts 

Alien (1982), som uppskattades av både kritiker och publik, och följdes till att bli en kvadrologi. 

Denna Sci-fi rysare blev ett  centralt verk inom utvecklingen av undergenren biologisk skräck 

(Wilson 2011). 

Joel Schumachers Phone booth (2002), en av få moderna thrillerfilmer som valt att behandla en 

akusmeter på ett klassiskt  sätt ur både en teoretisk och praktisk synvinkel. Filmens 

huvudkaraktär Stuart går sin dagliga väg till arbetet och besöker en telefonkiosk för att ringa ett 

samtal. När samtalet är slut får han kort därpå ett till samtal, denna gång svarar en annan röst 

som snart sätter skräck i Stuart. Rösten i telefonen har information om Stuarts privatliv och hotar 

med att om Stuart begår ett enda misstag och inte gör som rösten säger, skjuts han till döds på 

plats.

The voice in Phone Booth is a simple and a solid example of Chion's 

concept of acousmêtre. He is ubiquitous; his voice comes from a non-

localized source, he seems to be everywhere and there is no escape from 

him. He sees all; he has a panoptic view. He is not in the visual field himself 

but in the best position to see every move Stuart makes. He knows all; he 

has all the information about Stuart's life. He has all the power; he is in 

control of the situation (Önun 2008, ss. 43-46).
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2.2.2 Resultat av filmanalys

Ett akusmatiskt ljud tar form när källan till ljudet på något sätt är skymt från bilden, denna 

egenskap  ger ljudet möjlighet att  skapa mystik, spänning och skrämsel beroende på hur de 

gestaltas (Chion 2005, s. 32, 60). Av filmanalysen har vi skapat förståelse för hur akusmatiskt 

ljud bör utvecklas till att uppnå dessa effekter, och som tidigare nämnt i arbetet kan akusmatiskt 

ljud utvecklas på två olika sätt i en film. Antingen så presenteras ljudet akusmatiskt och 

deakusmatiseras vid ett  senare skede i filmen, eller visualiseras ljudet från början, för att sedan 

övergå till att bli akusmatiskt (Chion 2005, s. 72).

Vår första observation efter filmanalysen är att  spänningshöjande akusmatiska ljud utvecklas 

från en skymd ljudkälla och framhävs kontinuerligt för att åter igen döljas. Mystiska akusmatiska 

ljud är dolda fram tills det att mystiken upphävs, då de akusmatiska ljudens avslöjanden i de 

flesta sammanhang tillkännager det som är okänt. Skräck är dock något som vävs in i det 

ovannämnda alternativen beroende på hur situationen presenteras i bilden.

Ett exempel är vid upptrappande och skräckinjagande moment ur Ridley Scotts Alien (1982) där 

den utomjordiska antagonistens attacker gestaltas akusmatiskt. Varelsens offer befinner sig ofta i 

en flaskhals, medveten om dess närvaro. Under offrets sista levande minuter närmar sig 

utomjordingen långsamt, där den med jämna mellanrum försvinner ur bild för att sedan åter 

framträda i bild. Sekunderna innan offrets död, då de akusmatiska ljuden från varelsen är som 

starkast, panoreras kameran från karaktärens ansikte upp i taket där varelsen nu befinner sig över 

dess huvud. Bilden klipps till en annan del av skeppet, där vi hör offrets sista skrik eka genom 

interiören. Detta skapar nyfikenhet, spänning och mystik kring ljudet och syftar till att  förklara 

mer än vad som till synes sker i bild. 

Samma mönster återfinns även i Joel Schumachers Phone booth (2002), där liknande metoder 

används för att gestalta spänningshöjande akusmatiska ljud. I detta fall är det akusmatiska ljudet 

en akusmeter (se förklaring på sidan 16). För att behålla spänningen kring denna akusmeter så 

har regissören valt att gestalta denna karaktär genom en telefonlur i en telefonkiosk. På grund av 
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den naturliga separationen mellan kropp och röst som sker med en röst  via en telefon, kan den 

akusmatiska antagonisten agera och skådespela som om den vore fysiskt närvarande i bilden, 

även om den aldrig uppenbarar sig. 

Ljudet i Stanley Kubricks 2001: A space odyssey (1968) är överlag väldigt minimalistisk då 

Kubrick har dragit nytta av ljudets omöjlighet att forplanta sig i vakum, vilket gör att många av 

filmens scener som utspelar sig i rymden nästan helt domineras av icke-diegetisk musik. Den 

enda form av akusmatik som gestaltas i filmen är rösten av rymdskeppets superdator HAL-9000 

vars roll är att underhålla skeppets system. Den allseende och allvetande entiteten HAL-9000, 

regerar över skeppet  och dess passagerare med sin manliga, mjuka och lugna röst. Även om 

entiteten är en superdator så är den en självmedvetande varelse med mänskliga egenskaper. 

Manskapet på skeppet humaniserar HAL-9000 genom att kalla den för “Hal” och för 

konversationer med Hal som om den vore av mänsklig natur (Wheat 2000, s. 69-70). 

Hals närvaro på Discovery  skapar till en början både lugn och trygghet  bland besättningen. 

Manskapet kan integrera med Hal genom att föra vardagliga samtal och spela sällskapsspel. Det 

till en början felfria maskinella tinget framstår som både pålitlig och harmlös, men efter att ett fel 

uppstår på skeppets utsida, ger sig besättningen ut för att undersöka problemet. Efter 

undersökningen upptäcker de att Hal har angivit felaktig information då de inte finner det 

problem som Hal påstod fanns. Hals misstag gör besättningen orolig, eftersom datorn är 

programmerad till att aldrig kunna begå misstag. För att samtala om misstaget som Hal begått, 

bestämmer sig de två besättningsmännen för att  ta upp frågan vid ett skede då Hal inte har 

möjligheten att höra dem. De stänger in sig i en av rymdkapslarna på skeppet. Utan deras vetskap 

ser Hal på medan deras samtal pågår. Hal tolkar männens munrörelser och avläser samtalet, och 

får då reda på att de tänker stänga av Hal. Här övergår maskinen från att vara pålitlig och 

harmlös till att bli mordlysten och våldsam. 
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Vi upplever att akusmetern Hal finns i narrativet för att skapa nyfikenhet och mystik, vilket 

också ger spår av att  någonting snart kommer att inträffa som förändrar Hals beteende. Ett  stort 

mysterium kring Hal är dess oförklarliga känslotillstånd. Oavsett situation så talar Hal med en 

känslolös och monoton stämma. Det enda sättet vi kan få förklaring på hur Hal känner är genom 

vad han säger och hur han agerar. I samband med den monotona rösten skapas en obehaglig 

kontrast som kan liknas vid en känslokall seriemördare ur en skräckfilm, där enda skillnaden är 

att  Hal aldrig gestaltas visuellt. På grund av dess maskinella natur så kan rösten aldrig kopplas 

till en fysisk kropp. Därmed kan Hal inte deakusmatiseras på ett vanligt sätt genom visualisering. 

För att avtäcka akusmetern utnyttjar Kubrick Hals enda svaghet; dess oförmåga att direkt 

integrera fysiskt med skeppets besättning. Med andra ord så kan Hal inte förhindra någon från att 

stänga av Hal, och därmed beröva den från dess akusmatiska krafter. Deakusmatiseringen av Hal 

genomförs med våld som berövar akusmetern från sina akusmatiska krafter.

"Hal exists as a voice, and it's by his voice, in his voice, that he dies" (Chion, 1999 s. 45). 

Sammanfattningsvis ser vi ett stort användningsområde av akusmatiska ljud inom science fiction, 

thriller- och skräckfilmer. Vi tror att det beror på att dessa tre typer av genrer i grund och botten 

bygger på det okända och utforskandet av det som är okänt. Ett akusmatiskt ljud tar form när vi 

hör något som vi inte kan se, det vill säga att källan till ljudet är okänt och befinner sig utanför 

bild. 
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2.3 Extern hjälp
Medvetna om att kortfilmen vi väljer att  ljudlägga måste vara utformad till att  behandla 

akusmatiskt berättande vände vi oss till Dramatiska Högskolan i Stockholm. Genom Dramatiska 

Högskolan fick vi kontakt med en professor inom filmljud, Klas Dykhoff. Han är en av Sveriges 

främsta teoretiker när det kommer till filmljud med erfarenheter om ljudläggning och 

ljuddramaturgi i större filmproduktioner så som Karl Åstrands Kenny Starfighter (1997), Christer 

Engbergs Vildängel (1997) och Mikael Ekmans Jönssonligan på Mallorca (1989). Efter att ha 

berättat om vårt  arbete för Dykhoff tillhandahöll han oss en kortfilm vid namn Alla ljuger, 

skapad av förstaårsstudenter från film- och regilinjerna på Dramatiska Högskolan. Dykhoff 

syftade till att filmens innehåll speglar händelser som sker utanför bild, och skulle därför vara ett 

praktexempel för oss att använda till vår undersökning om akusmatisk gestaltning.

2.3.1 Arbetets förutsättningar

Under arbetet  med ljudläggningen av kortfilmen har vi haft helt fria händer, vilket bidragit  till en 

kreativ process under produktionen. Filmen har dessutom ingen tidigare ljudläggning och 

därmed blir våra idéer inte färgade i förhållande till filmskaparnas grundidé. Till filmen 

medföljdes produktionsljud som är inspelat på plats under inspelningen. Produktionsljudet 

innehåller både dialog och rörelseljud från skådespelare, vilket är en bra utgångspunkt vid 

ljudläggning av en film och blir en förhållningspunkt för resten av ljudarbetet. Med 

produktionsljudet som grund för ljudläggningen skapas förståelse för vad som måste läggas till 

eller förstärkas för att uppnå önskat resultat.

2.4 Vårt praktiska arbete - Alla ljuger
Kortfilmen Alla ljuger handlar om ett  par som är på väg att separera. Mannen i filmen har 

kommit till sin sambos lägenhet för att hämta sina sista saker som finns där, då ett bråk bryter ut. 

Mannen anklagas för att  ha ljugit för henne och när hon är på väg att bli våldsam beslutar sig 

mannen för att lämna lägenheten. Kvar står kvinnan i ett  upprört tillstånd. Under slutet  av filmen 

inträffar något oväntat som ger dramat en bisarr tvist. Den oväntade händelsen påverkar den 

allvarliga stämningen till att bli mer lättsam och rent av komisk. 
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2.4.1 Sound spotting

Det första vi gjorde vid start av ljudläggningen är en så kallad sound spotting. Detta är en metod 

där man systematiskt  analyserar filmens händelseförlopp från start  till slut för att markera ut vart 

ljud och musik skall placeras, hur mycket ljud och musik som behövs samt sätta längden på dem. 

Denna metod ger en klar och lättförståelig bild över arbetsprocessen och möjliggör en 

tidsuppskattning på arbetets längd. Sound spotting är något som endast kan genomföras när 

filmens klippning och längd är låst  och klar, ändringar i klippning och längd efter den här 

punkten resulterar i att man måste göra om sin spotting från grunden (Winder & Dowlatabadi 

2011, ss. 275-276).

Vår sound spotting inför ljudläggningen av filmen Alla ljuger gjordes med hjälp av 

ljudredigeringsprogrammet Pro Tools 10 (se bild 3). I detta program skapade vi markörer och 

namngav dessa med ett tänkbart  ljud som anpassas synkront till bilden. På så sätt blev 

markörerna en bra utgångspunkt inför ljudläggningen där markörerna förklarade vad som skall 

höras och när de skall höras. Vi valde att göra vår sound spotting i Pro Tools eftersom vi 

planerade att göra resterande del av det praktiska arbetet i samma program (Avid 2011, s. 22).
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Bild 3. Sound spotting i Pro Tools 10 till kortfilmen Alla ljuger.



2.4.2 Produktionsljud

Produktionsljudet i filmen bestod av tre olika ljudkanaler som vi korrigerade, då missljud från 

både kamera och störningar i mikrofoner påverkade ljudbilden negativt. Missljuden var 

framförallt  hörbara där det inte fördes någon dialog mellan karaktärerna. Detta bidrog till en 

okomplicerad borttagning av missljuden där vi växelvis pendlade mellan ljudkanalerna. Det blev 

dock mer problematiskt när starkare och hörbara störningar gick genom alla ljudkanaler. På dessa 

ställen ersatte vi och använde oss av tidigare partier i produktionsljudet som hade samma 

karaktäristiska egenskaper. 

Kameran som användes vid inspelningen medförde ett  maskinellt brus som hördes genom hela 

produktionsljudet. För brusreducering tillämpades ett speciellt program, kallat Izotope RX 2 (se 

bild 4), som använder sig av lärande algoritmer för att  eliminera brus. Genom att låta 

programmet lyssna på en kort sekvens av bruset från kameran, reducerades bruset till en minimal 

hörbar nivå (Izotope 2010, ss. 39-40).
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Bild 4. Brusreducering av produktionsljud i Izotope RX 2.



2.4.3 Inspelning av ljud

För att gestalta handlingar som sker utanför bild med hjälp av akusmatiska ljud spelade vi in 

olika föremål och rörelser till filmen. Ljudet  som uppkom av att vi slumpmässigt slängde runt 

olika föremål, användes exempelvis till att  förtydliga den kvinnliga karaktärens aggressioner, när 

hon till en början befinner sig utanför bild. Inspelningen riktades också till att tydliggöra ljudet 

från de båda karaktärernas synliga rörelser genom att spela in ljud från fotsteg, kläder och andra 

rörelser. Dessa ljud kallas för foleyljud och är tysta subtila ljud ämnade till att skapa realism till 

ljudbilden (Filmsound.org 1997). Inspelningen av dessa ljud skedde i en tyst studiomiljö med 

hjälp av ljudredigeringsprogrammet Pro Tools. 

2.4.4 Akusmatisk implementation

Till vår sound spotting upptäcktes ett flertal intressanta tidspunkter i filmen där akusmatiska ljud 

kunde appliceras till bilden. Ett av dessa exempel som tidigare nämnt är mannens förvridna 

ansiktsuttryck som gestikulerar på att något obehagligt händer utanför bild. Vår tolkning är att 

han upplever rädsla och uppgivenhet där ansiktsuttrycken är rörelser som uppkommer genom 

kvinnans aggressiva beteende bakom kameran. Som metod för att implementera dessa 

akusmatiska ljud gjordes en genomgång över vilka ljud som inte kan orsaka konflikt med 

handlingen men som samtidigt berättar mer än vad vi ser i bild. 

Utefter denna bedömning tillämpades därmed akusmatiska ljud för att förstärka den semantiskt 

berättande handlingen. Relationen till mannens ansiktsuttryck och vad som sker utanför bilden 

förklaras vid ett tillfälle när ett föremål hörs slå sönder mot golvet. Kvinnan beskrivs vid detta 

skede (med hjälp av dialog och akusmatiska ljud) som rasande och vår ljudläggning syftar till att 

hon kastar en kamera som i sin tur går sönder. Att föremålet är en kamera förklaras både genom 

dialog och val av ljud, men smällen tillsammans med mannens reaktion ger oss förståelse för att 

den har ett stort värde i mannens liv och att den tillhör honom. Mannens relation till kameran kan 

senare i filmen återkopplas då han håller i fotografier som tillhör honom. 
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2.4.5 Akustisk implementation

För att  skapa ytterligare realism till det redigerade och pålagda ljudet i förhållande till bild, 

tillämpades en metod vi vill kalla för akustisk implementation. Det innebär att man placerar 

ljuden i ett  digitalt syntiserat rum med akustiska egenskaper som liknar det rum som visas i bild. 

Akustisk implementation baseras på en bedömning över vilka ljud som existerar i bild och 

utanför bild, samt hur långt bort från kameran ljudets källa befinner sig (Chion 2005, ss. 94-104). 

Inför akustisk implementation i en ljudbild så skiljer man på det direkta ljudet som källan ger, 

och hur akustiken i rummet påverkar det direkta ljudet från källan. Rummet formar det direkta 

ljudet genom att reflektera vissa frekvenser från ytor och föremål, ett  fenomen som kallas för 

efterklang. Efterklang uppstår som följd av att ljudet från en ljudkälla i ett rum inte enbart når 

mottagaren direkt, utan även via reflektioner från väggar, tak och möbler. Fenomenet kan 

beskrivas som ett kontinuerligt avtagande ljud som uppstår i samband med direktljudet. 

Efterklangens storlek karaktäriseras av hur lång tid det tar innan ljudet har sjunkit under den 

mänskliga hörbarhetsgränsen, från den stunden att ljudkällan tystnat (Kleiner 2000, ss. 71-86). 

För akustisk implementation i vår ljudläggning användes verktyget Speakerphone 2 (Audio Ease 

B.V 2013) där vi tillämpade akustisk efterklang som innehöll liknande karaktäristiska 

egenskaper som interiören i bild (se bild 5). 
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Bild 5. Akustisk implementation med hjälp av verktyget Speakerphone 2. Inställningen på bilden synteserar ett 
rum som påminner om det karaktärerna i filmen befinner sig i.



Verktyget laddades in i ljudredigeringsprogrammet Pro Tools där vi hade möjlighet att välja vilka 

ljudspår som skulle påverkas av efterklang, och även hur stor påverkan ljuden skulle ha. Ljud 

som befann sig längre bort från kameran fick mer efterklang och mindre direktljud, medan ljud 

som befann sig närmare kameran fick mindre efterklang och mer direktljud. För att ytterligare 

simulera ljudets interaktion med akustiken tog vi även hänsyn till ljudets styrka i relation till 

efterklangen. Exempelvis till foleyljud, som är extremt subtila och tysta ljud, applicerades ingen 

efterklang. Däremot till smällen av något som kastas i marken, applicerades en större mängd 

efterklang.

Till akusmatiska ljud i vår ljudläggning integrerades dessa helt  och hållet med akustiken. Detta är 

på grund av att alla akusmatiska ljud i filmen befinner sig utanför kameran i andra rum som vi 

inte kan skåda visuellt.
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3 Resultat och diskussion
3.1 Introduktion
Genom vårt arbete med ljudläggningen till kortfilmen Alla ljuger har vi erhållit en djupare 

förståelse för akusmatiska ljudets interaktion med bild och dess sätt att påverka filmens narrativ. 

I detta avsnitt kommer vi att behandla vårt resultat av produktionen som kopplas till 

undersökningens frågeställning, och förmedla de tankar och slutsatser som uppkommit under 

eller efter arbetet med ljudläggningen.

3.2 Akusmatisk gestaltning i Alla ljuger
3.2.1 Narrativets påverkan

Handlingen i filmen Alla ljuger beskrivs till stor del med hjälp av kvinnans dialog som sker 

utanför bild. Där bildens möjligheter att föra handlingen vidare försvinner, övertar ljudet 

berättandet. Ett exempel i filmen, när ljudet tar över berättandet, är kort efter att den kvinnliga 

karaktären träder fram i bild och paret rör sig mot ett annat rum i bostaden. Till den semantiskt 

berättande dialogen tillämpades akusmatiska ljud som illustrerar kvinnans aggressiva beteende. 

Genom en vägg som skiljer oss från det rum där paret nu befinner sig i, hörs dova ljud av smällar 

och kastande föremål. Genom en sådan implementation av akusmatiska ljud som är relativt till 

kvinnans beteende, förstärks hennes verbala aggressioner med fysiska aktioner. 

En slutsats gällande det tidigare arbetet om akusmatisk gestaltning är att det finns möjligheter att 

göra vad vi vill med en karaktär utanför bild, så länge det förhåller sig trovärdigt och inte 

motsäger narrativet i bilden. Eftersom kvinnan i filmen befinner sig utanför bild under en längre 

period har vi beviljat henne att utföra olika handlingar som illustreras på ett hörbart sätt. Med 

ljud har vi satt kvinnan i rörelse där hon rotar och kastar saker i ren ilska. Mannen, som samtidigt 

befinner sig i bild och ser på, gestikulerar genom små ansiktsrörelser som går att relatera till 

hennes handlingar. Dessa ansiktsuttryck beskrivs inte genom det produktionsljud som medföljer, 

då det främst innehåller dialog och enstaka kläd- och fotstegsljud, utan är ljudsatta i efterhand 

och baseras på våra egna tolkningar. 
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Processen som användes till att tolka det som sker utanför bild innefattar handlingar, reaktioner 

och konsekvenser. Det tidigare omnämnda exempel när karaktärerna befinner sig i ett rum 

utanför bild, ser vi på den avskiljande väggen en hängande tavla som hastigt vaggar till. Vad som 

får tavlan att röra sig är en konsekvens av det som sker i det rum karaktärerna nu befinner sig i. 

Filmens medföljande produktionsljud innehåller dock inte någon hörbar handling eller reaktion 

till den vickande tavlan, men genom implementation av akusmatiska ljud får vi en förklaring på 

vad som sker både innan, under och efter det att tavlans rörelser uppstår. Här valde vi att lägga 

till ett händelseförlopp där ljudet illustrerar hur kvinnan öppnar en byrå och hastigt slår igen den. 

Lådan som tillhör byrån slås igen och därefter hörs en smäll. Smällen, som beskriver hur byrån 

slås mot den avskiljande väggen, är orsaken till att tavlan sätts i rörelse.

Akusmatisk gestaltning användes också till att förklara ansiktsuttryck från karaktärerna under 

vissa delar i filmen. Ett exempel är en sekvens i mitten av filmen där kvinnan befinner sig 

utanför bild och säger “Det här är din bästa kamera va?”. Den manliga karaktären reagerar på 

detta genom ett ansiktsuttryck som visar tecken på obehag. Någon visuell förklaring till vad som 

orsakar mannens reaktion får vi aldrig, inte heller förklaras händelsen genom det  produktionsljud 

som medföljde filmen. Till händelsen skapades därför en ljudeffekt för att bygga ett samband 

mellan karaktärernas handlingar. Ljudeffekten bestod av ett föremål som slås mot marken och 

går sönder. Ljudet introduceras några sekunder efter kvinnans replik, alldeles innan mannen 

reagerar till händelsen. Smällen av föremålet som slås i golvet, tillsammans med kvinnans replik 

och mannens reaktion, resulterade i ett  händelseförlopp där kvinnan kastar mannens kamera som 

går sönder, varav vi genom mannens ansiktsuttryck också får en visuell förklaring till händelsen.

Utöver det  akusmatiska ljudet som beskriver karaktärernas handlingar och känslor, fick 

ljudmiljön en stor betydelse i filmen. Det akusmatiska ljudet av stadstrafik under dagtid 

placerade bostaden centralt, och med ljudet av en distanserad TV-apparat  skapades en trovärdig 

hemma-miljö. Ljudet från TV-apparaten blir progressivt både starkare i volym och lättare att 

positionsbestämma längre in i filmen, eftersom bilden stegvis närmar sig det rum som ljudet 

härstammar från. 
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3.2.2 Den akusmatiska tvisten

Till en början så användes TV-ljudet för att skapa en vardaglig och grå stämning i lägenheten och 

behandlades som ett rent miljöljud utan någon narrativ funktion. TV-ljudet var ämnat till att 

höras under hela filmens gång, men med ett abrupt avslut på ljudet påverkades och förstärktes 

tvisten vid filmens slutskede. Genom en noggrann analys av karaktärernas rörelser och 

reaktioner insåg vi att  TV-ljudet kunde förändra händelseförloppet i narrativet. Av ren 

slumpmässighet tittar karaktärerna plötsligt mot vänster bildyta i filmen, och genom att samtidigt 

stänga av det pågående TV-ljudet skapar deras blickar en avslöjande effekt till berättelsen. Det är 

inte längre en slumpmässig ansiktsrörelse utan en reaktion på att någonting oväntat inträffar. 

När mannen är på väg ut från lägenheten knäpper det till i rummet intill och TV-ljudet avbryts. 

Det knarrar till från rummet och mannen riktar sin blick mot dörren samtidigt som kvinnan ser 

besvärad ut. Mannen reagerar till det han precis hört genom att ta sin väska och försvinna ut i 

trapphuset. Ytterdörren slås igen och i bakgrunden hörs fotstegen som emellertid avtar, kvar står 

kvinnan skärrad över situationen. Efter en stund rör hon sig mot dörren till det rum där de 

akusmatiska ljuden tycks komma från. 
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Bild 6. Karaktärernas reaktion till TV-ljudets plötsliga försvinnande.



Kvinnan öppnar dörren, där skuggan av en tredje person uppenbarar sig. Hon fnissar till och 

säger: “Det är lungt, han har dragit nu”. I skuggan som faller mot golvet ser man de båda 

personerna krama om varandra. Här förstår vi att den tredje personen är kvinnans älskare som 

under händelseförloppet hållit  sig gömd inne i rummet (se bild 7). Konsekvensen av denna 

akusmatiska gestaltning är att kännedomen om en tredje personen avslöjas redan innan dess 

skugga uppenbarat sig. Huruvida den manliga karaktären uppfattar att  det befinner sig en person 

i detta rum är en personlig tolkningsfråga. Ändringen må vara subtil, men påverkar narrativet på 

ett sådant sätt att när mannen lämnar lägenheten, blir stämningen pinsam istället för tragisk. 

3.2.3 Filmens introduktion

Vid introduktionen av Alla ljuger reflekterar ljudbilden den manliga karaktärens tankegångar och 

känslor. I bild ser vi kläder som kastas och faller över den manliga karaktären, samtidigt som 

man hör en kvinnlig röst tala om relationsproblem. Detta semantiska ljud är placerat i början av 

filmen för att tittaren skall få förståelse för filmens handling. Rösten är ett subjektiv-internt ljud 

och syftar till ett minne som speglar den pågående situationen. I slutet av introduktionsscenen 

hörs ett avlägset ljud som påminner om ett skrik. Detta ljud blir allt högre och tar slut där 

dialogen mellan de båda karaktärerna påbörjas. Skriket är ett akusmatiskt ljud och illustrerar den 

kvinnliga karaktärens röst som ekar i mannens huvud. I och med att skriket ökar successivt och 

blir mer intensivt, slits vi från mannens tankar och kastas in i det  pågående bråket mellan 

karaktärerna. 
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Bild 7. Den tredje personens visuella avslöjande i form av en skugga. Kort därpå omfamnar karaktärerna varann.



3.3 Strukturering utefter Chions terminologi 
Genom analysering av vårt arbete med filmen Alla ljuger knyter vi an de olika ljud som 

tillkommit och placerar dessa under Chions terminologier. Av analysen skapas förståelse för 

ljudens olika funktioner och betydelser i filmen för att  applicera liknande metoder i framtida 

produktioner. Nedan följer analyser som baseras på Michel Chions teorier och hans diagram för 

indelning och kategorisering av ljud. Analyserna behandlar de ljud i filmen Alla ljuger som anses 

svårplacerade utefter Chions terminologier (Se figur 1 och 2).
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Fig.1 Fig. 2

A. Zonen för visualiserade ljud
B. Zonen för akusmatiska ljud
C. Zonen för icke-diegetiska ljud



3.3.1 TV-apparaten

Vid introduktionsdelen av Alla ljuger förflyttas ljudbilden från mannens tankar till den pågående 

diskussionen mellan karaktärerna. Samtidigt hörs ambienta ljud av biltrafik, rumstoner och den 

pågående TV-sändningen. De ambienta ljuden är i största hand ämnade till att skapa en vardaglig 

stämning i bostaden, dock fyller TV-apparaten fler funktioner när den stängs av vid tvisten under 

filmens slutskede och påverkar narrativet.

TV-apparaten gestaltas aldrig visuellt men är ändå lokaliserbart på grund av ljudets panorering 

och förändring i styrka beroende på kamerabildens avstånd till källan. De akustiska 

efterklangerna som tillhör ljudet knyts an med bostaden och ger den egenskaper som förknippas 

med ett  ambient ljud, dock övergår ljudet till att bli akusmatiskt med berättande egenskaper 

under filmens slutskede, där karaktärsdragen kan liknas med ett “on-the-air” ljud (se figur 2).

3.3.2 Introduktionsdialogen

Den olokaliserbara dialogen som pågår under introduktionsdelen uppfattas till en början som en 

icke-diegetisk berättarröst, eftersom den inte direkt kopplas till det interna berättandet. Men med 

dess sprakande karaktär tillsammans med överdrivna akustiska efterklanger tycks ljudet tillhöra 

mannens tankegångar och minnen, enbart uppfattad av den manliga karaktären. Ljudet  behandlas 

därför som ett  diegetiskt ljud eftersom rösten tycks härstamma från de tankegångar som hör till 

mannen vi ser i bild, och kan på så sätt kategoriseras som ett visualiserat ljud. Samtidigt är källan 

till den olokaliserbara dialogen inte visuellt anträffbar, vilket gör att ljudet istället  skulle kunna 

falla under den akusmatiska kategorin (se figur 2). Om man utgår från Chions terminologier, 

kategoriseras det olokaliserbara dialogljudet som ett internt ljud på grund av dess möjligheter att 

simultant vara visualiserat och akusmatiskt.

3.3.3 Fotstegen i trapphuset

Kort efter att den manliga karaktären lämnat bostaden hörs ljud av fotsteg ute i trapphuset. Dessa 

fotsteg behandlas som akusmatiska ljud och förstärks med hjälp av akustiska efterklanger. Ljudet 

från mannens fotsteg pågår fram tills det att den kvinnliga karaktären beger sig mot dörren in i 
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det dolda rummet. Fotstegen fyller en stor funktion i berättandet på grund av dess relation till 

kvinnans beslut och känslomässiga tillstånd. Samtidigt ges en förklaring till varför hon avvaktar 

med att gå in till det rum där den tredje personen befinner sig, eftersom hon väntar på att  mannen 

försvunnit från lägenhetskomplexet.

3.4 Reflektion och slutsats
Genom att demonstrera en implementation av akusmatisk gestaltning har vi i ljudläggningen av 

Alla ljuger kunnat ge en rik detaljnivå till händelser i filmen och på så vis påverkat dess narrativ. 

Trots att  vi har arbetat med akusmatisk gestaltning till en redan färdig produktion, och inte har 

haft möjligheter att påverka ljudet i manuset, är produktionens resultat över förväntan. Eftersom 

filmens handling alltid varit fastställd har vi under arbetets gång hittat nya metoder för att 

implementera ljud med flera tillvägagångssätt att  berätta akusmatiskt, utan att strida mot det 

utlagda händelseförloppet. Hade vi haft  möjligheten att arbeta med ljuddesignen och gestalta 

akusmatiskt till en produktion redan under manusstadie, anser vi att resultatet hade kunnat  bli 

annorlunda.

Arbetsprocessen har gett oss djupare förståelse för hur ljud i en film påverkar mottagaren och hur 

man bygger upp ljuddramaturgin med berättande egenskaper utanför bild. En avgörande slutsats 

vi kommit fram till under arbetet  är att akusmatiskt ljud kan enbart  påverka narrativet  så länge 

det finns förutsättningar som möjliggör detta. Den viktigaste förutsättningen är att produktionen 

man arbetar med innehåller händelser som bilden inte kan berätta, och att  det  man berättar känns 

trovärdigt och faktiskt medför något till handlingen. Med andra ord så kan akusmatisk 

gestaltning inte tillämpas på samma sätt under helt skilda omständigheter.

Utefter våra observationer kan vi konstatera att akusmatisk gestaltning är mest användbart i 

produktioner som ger anspråk på mystik, spänning och skräck, där tillämpningen av akusmatiska 

ljud blir en del av filmens narrativ. I större sammanhang blir akusmatisk gestaltning mer 

genrespecifik och av vår filmanalys konstaterar vi att  akusmatik vanligtvis förekommer inom 

science fiction-, skräck- och thrillerfilmer. Det betyder dock inte att det enbart används inom 
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dessa typer av filmer. Med vår ljudläggning till Alla ljuger kan vi bekräfta att akusmatisk 

gestaltning även är tillämpningsbar till filmproduktioner under genrer så som drama. Typ av 

genre avgör därför inte huruvida denna tillämpning är möjlig eller inte, då det istället grundar sig 

på hur narrativet är uppbyggt för att gestalta akusmatiskt. 

3.5 Slutord
Vårt avslutade arbete om akusmatisk gestaltning är grundad på teorier och forskning om filmljud 

av Michel Chion. Med en försvenskning av hans arbete är vår förhoppning att kunna skapa 

grunden inför en svensk utveckling av både teoretiska uttryck och praktiska metoder gällande 

akusmatisk gestaltning. Vi hoppas samtidigt kunna inspirera och uppmuntra andra människor till 

att  skapa intresse för våra analytiska slutsatser och på så vis vidareutveckla ljudets narrativa 

betydelse både i och utanför bild. 
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