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Sammanfattning 

 
I detta arbete har uppfattningen av känslor via ambiensljud, effektljud och röst 

undersökts i en ljudberättelse. Detta har gjorts för att få en ökad uppfattning om hur 

ljud påverkar en situation och om det går att ersätta musiken som känslomässig 

anknytning till berättelsen. 

Ljudberättelserna är designade med tre olika känslor i fokus, glädje/lycka, stress/ 

spänning samt ilska. Analysen av dessa gjordes genom att intervjua 12 personer som 

sedan svarade på frågor baserade på Tuuris m.fl. tabell om ljuduppfattning. Därefter 

analyserades resultaten utifrån Michel Chions Semantic och Causal för att se var varje 

informant fokuserade. Sedan har svaren satts i perspektiv till två andra 

lyssningsmodeller, dels Walter Murch – dense clairty / clear density samt IEZA-

modellen av Huiberts och van Tol.  

De svar som uppkom visade tydligt att rösten var det som personer fokuserade mest 

på då inte musik fanns att tillgå. Det framgick även att ljud som inte var tänkt att höra 

till händelsen i berättelsen var något som nästan alla informanter fokuserade på. 

Chion säger att språk är det människan lyssnar mest efter, vilket också är sant i denna 

undersökning. 

Nyckelord: känslor, ljuduppfattning, Chion, Murch, Tuuri, ljuddesign
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1 Introduktion 

Det är fascinerande hur ljud i alla former kan påverka en situation. Både i verkliga livet men 

också i den mediala världen som TV eller datorspel. Varje dag skapas en ny värld av ljud 

omkring oss och ingen dag låter exakt som den föregående. En varm vårdag innehåller 

fågelsång, vind, människor som pratar eller det knäppande ljudet från fönsterbrädan när solen 

värmer metallen. Ljuden i sig ger en beskrivning om dagen. Varje dag kan vara fylld av 

liknande ljud men i ett oändligt antal variationer. Regn, blåst eller åska och andra dåliga väder 

används i filmer för att framhäva skräck eller obehag, medans sol och värme används på 

samma sätt men för att ge en positiv känsla enligt Ric Viers (the Sound Effects Bible, 2008). 

Idag då både medlen för ljudproduktion och ljudet som media har förbättrats så borde ett 

samband mellan känsla och ljud framhävas, att ljud i sig själva kan bidra till en känsla utan 

hjälp av varken bild eller musik. På vilket sätt går det använda ljud för att hjälpa lyssnaren 

fördjupa sig i exempelvis en ljudberättelse? En ambient stämning (ljud som är i bakgrunden) i 

en berättelse kan bestämma både den allmänna känslan i den händelsen men också de 

medverkande karaktärernas emotionella tillstånd. När frågan, går det att skapa specifika 

känslor med hjälp av ljud, ställdes till ett antal personer under en förundersökning blev svaret 

uteslutande ja. Det är även författarens åsikt att det är självklart att detta går, men hur djup 

historia går berätta med hjälp av bara ljud och hur avgörs detta?  

Utgångspunkten för detta examensarbete är Michel Chions term the audio-visual contract, 

(Audio-vision, 1994) vilket är förhållandet mellan ljud och bild. Hur ljud och bild påverkar 

varandra och hur de kan arbeta tillsammans för att berätta en historia men också hur dessa två 

komponenter separat fungerar som berättandetekniker. Detta arbete utgår från denna term, the 

audio-visual contract, med utgångspunkt i en egenskriven text där känslor inte beskrivs i 

texten utan representeras enbart av ljud. I Chions bok Audio-Vision (1994) diskuteras bildens 

beroende av ljudet och ljudets beroende av bild men också vad som separerar dem och på 

vilket sätt det går använda dem för att berätta en historia. Ljudet kan ibland berätta en historia 

och bilden berättar en annan. Genom att använda detta, dvs. att koppla samman uppfattningen 

av ljud med intrycket av en berättelse, är förhoppningen att kunna ge en bättre insikt i hur ljud 

påverkar situationen i en ljudberättelse. Eftersom detta arbete baserades på ljudeffekter och 

ambiens så ersätts bilderna i Chions teori mot en text som kompletterar ljudet. Lyssnaren får 

sedan bidra med egna upplevelser och inre bilder för att få en personlig uppfattning om 

berättelsen. Med inre bilder menas här den detaljerade uppfattningen av den plats som 

lyssnaren upplever att berättelsen utspelar sig i. Denna text förklarar så lite som möjligt om 

hur lyssnaren skall förhålla sig till det som de lyssnar på. Anledningen till att en redan 
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befintlig text inte valdes var för att det blev lättare att styra berättelsen, t.ex. genom att låta 

texten beskriva ett specifikt ljud som sedan kan höras i ljudberättelsen. Det är då möjligt att 

avgöra hur många av de som lyssnar uppmärksammar de ljud som berättarrösten nämner. 

Alternativt hur många som fokuserar på de ambienta ljuden eller bara rösten i sig. Eftersom 

känslor är en stor del av denna ljudberättelse så var tanken att försöka hitta ljud som kan 

representera en specifik känsla. Ljuddesignen i berättelsen består av effektljud och ambiens, 

dvs. ljud som finns i bakgrunden som exempelvis stadsljud eller naturljud som fåglar och 

vind. ”Sound designers in the field often refer to Zone as ambient, environmental or 

background sound.” (van Tol, Huiberts, 2008 s. 3) Dessa är redigerade efter tre specifika 

känslor, glädje/lycka, spänning/stress och ilska. Anledningen till valet av känslor var främst 

för att de var intressanta att gestalta ur ett ljudperspektiv men också då de förekommer i 

någon form i de flesta berättelser. De tre styckena spelades sen upp för ett antal personer som 

sedan fick svara på frågor baserade på Michel Chions lyssningsmodell. Motivationen till valet 

av dessa tre känslor tas upp i detalj i samband med problemställningen. Resultatet av denna 

undersökning kombineras med Walter Murch (1998) teorier om ljuduppfattning. Murch 

teorier beskrivs i detalj senare. Samt IEZA – modellen (Huiberts, van Tol, 2008) för 

ljudläggning vid spel. Förhoppningen var att få fram en bättre uppfattning om hur 

användandet av ljudeffekter och ambiens kan påverka stämning och känslor. 

Ambiens är, som tidigare nämnt, de ljud som finns omkring oss i vardagen. Det är allt från 

stadsljud till vinden i träden och fåglar som kvittrar. Vad skiljer då amibienta ljud från 

effekter? Ett ljud som spelats in kan användas som en effekt eller som ambiens, det som avgör 

är hur ljuddesignern väljer att använda det inspelade ljudet. En bil som passerar kan användas 

som ett ambient ljud om det exempelvis befinner sig i bakgrunden då två personer står och 

pratar, men det går att använda som effekt på nästan samma sätt. Om dessa personer står på en 

enslig plats och bilen kommer oväntat och avbryter dem så är det en effekt. Det är detta som 

gör ljudets position både viktig men också avgörande för hur skaparen av historien vill att 

berättelsen utvecklas. Detta arbete skedde i samarbete med Niklas Nähl. Niklas arbete 

fokuserar på ljudeffekterna och hur de påverkar situationen, hans angreppsmodell är menad 

som komplement till detta arbete. Anledningen till detta samarbete var att få fram en mer 

komplett bild av hur ljud uppfattas av de som lyssnar, samt hur ljuden påverkar deras syn på 

en tänkt situation, exempelvis som situationen i den egenskrivna texten. Eftersom detta arbete 

fokuserade på ambiens så fokuserade Niklas på effekterna, dessa kombinerades sedan i 

ljudberättelsen och låg som grund för undersökningen.  
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2 Bakgrund 

Ljudberättande. 

Det är i författarens upplevelse att ljud och bild är starkt kopplade till varandra eftersom de 

sällan syns var för sig, detta i form av film, spel eller liknande. På grund av detta kan det vara 

svårt för de som inte har erfarenhet av antingen bild eller ljudredigering att inse att de är två 

olika mediala uttryck. Det är svårt att uppskatta ljud och bild separat när de blir för beroende 

av varandra menar Walter Murch (2005). Ljudberättelser eller ljudböcker är en sida av 

producerat ljud som ger mer utrymme till tolkningar för lyssnaren. Det som menas här är den 

tidigare nämnda ”inre bilden” som kan skapas av en händelse eller situation när människor 

hör ett ljud eller läser en bok. Lyssnares fantasi får bidra med det visuella eftersom ingen bild 

finns att tillgå, vilket är förhoppningen med detta arbete, att sätta en bild i lyssnarens inre öga 

med hjälp av en så detaljerad och noggrann ljudläggning som möjligt.  En ljudberättelses 

främsta fördel mot en med visuell koppling är att den låter lyssnaren skapa sin egen 

uppfattning om miljön som de befinner sig i och på så sätt blir varje persons uppfattning om 

berättelsen unik. Chion (1994) menar att människor fokuserar mer på röster än effekter eller 

omkringliggande ljud, vilket testas i detta arbete. Främmande språk eller morsekod är två 

exempel. Detta eftersom det är dialogen som talar om situationer och liknande men även 

fångar lyssnarens intresse. De behöver inte förstå det som sägs men avkodningen av 

informationen sker undermedvetet. Därför används här en text som förklarar så lite som 

möjligt om plats, tid eller händelse samt att den inspelade rösten är monoton och avslöjar inte 

några känslor varken med tonläge eller med tempo. Det går då att dra slutsatsen att en 

ljudberättelse bestående av en text som beskriver endast det nödvändigaste gör att lyssnaren 

själv skapar det förhållande mellan ljud och känsla som inte framgår i texten. Förhoppningen 

var att detta skulle göra att lyssnaren inte bara fokuserar på omgivningen de lyssnar på men 

även de ljud som beskrivs i texten. De fick själva bilda sin uppfattning i t.ex. vilken miljö det 

utspelar sig, tidsperiod eller liknande då inget av detta förklaras. Den fokus som annars borde 

vara riktad mot avkodningen i texten läggs istället på ljuden som hjälper lyssnaren förstå de 

känslomässiga händelserna i berättelsen.  

 

2.1 Chion, Murch och nutida ljudbegrepp. 

Under denna rapport används begrepp som är vedertagna inom ljudproduktion och 

ljuduppfattning. Dessa begrepp refererar till de olika sätt som människor lyssnar samt hur 

lyssnaren förhåller sig till ljud. Michel Chion använder sig i huvudsak av begreppen semantic, 
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reduced och causal listening. Walter Murch i sin tur använder Encoded, Embodied eller en 

kombination av dessa, Encoded-Embodied, platsen där ljudeffekter möts. Både Chion och 

Murch har sin utgångspunkt i film och lyssnarens förhållande till ljud kontra bild och 

händelse. Sander Huiberts och Richard van Tol har skapat en modell kallad IEZA som de har 

baserat på Chions teorier, denna modell riktar sig främst till ljudläggning av dator och tv-spel 

trots att Chions utgångspunkt baseras på film. De översättningar som görs nedan är inte 

vedertagna utan görs för en enklare förståelse för teorins grunder och en uppfattning av 

ljudets betydelse i uttrycket. Det bör tilläggas att dessa förklaringar enbart är grundläggande 

och att beskrivningen för varje uttryck kan göras längre.  

Michel Chions causal listening. Ordet causal (kausal) i sig betyder orsak, vilket betyder att 

causal listening är sökandet efter ljudets orsak dvs. händelsen som genererade ljudet. När 

objektet syns blir det enklare för den som lyssnar att skaffa ytterligare information om ljudets 

källa menar Chion, (1994) t.ex. ”the sound produced by an enclosed container when you tap it 

indicates how full it is” (Chion. 1994, sid.26). Trots att källan inte syns kan ljudet ändå hjälpa 

lyssnaren att skaffa knapphändig information om den. Det är letandet efter ljudets betydelse i 

sammanhanget och ljudets förhållande till händelsen. 

Semantic listening. Semantic listening kan översättas till semantiskt lyssnande vilket betyder 

att lyssnaren avkodar det som hörs eftersom semantik är betydelselära, ordets mening. Det är 

alltså avkodning av språk för att avgöra vad som sägs. Morsekod eller andra språk räknas 

även de in i det semantiska lyssnandet. 

Reduced listening. Reduced betyder minskat vilket i sin tur innebär att Reduced listening blir 

ett minskat lyssnande eller ett mer preciserat lyssnande. Det uppstår när den som lyssnar 

fokuserar på ljudets egenheter oberoende av orsak eller mening enligt Chion (1994). Fokus är 

här på ljudet i sig istället för dess källa eller betydelse.   

Walter Murchs encoded är hans synsätt på avkodningen av språk och kodbaserade 

kommunikationsmedel som morse eller språk som lyssnaren inte förstår (Figur 1). Embodied 

är på andra sidan skalan men baseras mer på hur musik upplevs. Kombinationen, encoded-

embodied, är, som nämnts tidigare, platsen där han placerar ljudeffekterna. Som kan ses i 

figuren (Figur 1) så placeras ljuden efter en skala beroende på om de är mer av endera 

varianten av embodied eller encoded.  
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Figur 1. Walter Murchs skala om ljuduppfattning 

Kai Tuuri, Manne-Sakari Mustonen och Antti Pirhonen har med hjälp av Michel Chions tre 

lyssningssätt slagit samman med sex andra aktiveringssystem (Tabell 1) för ljud som 

framkallar känslor för att ta fram en mer komplett översyn på ett ljuds inverkan på lyssnaren. 

Tuuri m.fl.(2007) påstår att den mest uppenbara bristen i Choins tre lyssningssätt var 

oförmågan att behandla associationer mellan en händelse och ljud, d.v.s. vilka andra 

anknytningar som går att göra utöver ljudets källa. 

Tabell 1 Tuuri, Mustonen & Pirhonens lyssningsmodell använd av Inger Ekman (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen har tagit grunderna som Chion har lagt och utvecklat dessa 

idéer för att skapa en ny metod för att kartlägga olika lyssnarlägen hos en person. Här 

Type Mode Description 

Pre-

conscious 

Reflexive Automatic fast responses 

Connotative Associations, connotations 

Source-

oriented 

Causal Concerns the origin of the sound, 

ecological 

Empathetic Emotional meaning of sound 

Content-

oriented 

Functional Reason for sound, 

reconizing/rationalizing about its 

function   

Semantic What does the sound mean 

(language, semantics) 

Critical Critical considerations of the sounds 

appropriateness, authenticity, etc. 

Quality-

oriented 

Reduced Focus on the sound itself, acoustic 

quality 
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introduceras även en del nya begrepp som bygger på ytterligare ett lager på Chions idéer. 

Deras utgångspunk för denna modell är Multimodal listening (Tuuri m.fl. 2007). Multimodalt 

lyssnande är när en person som lyssnar oftast lyssnar med flera olika tydliga strategier. Det 

baseras på att upplevelsen är det viktiga och inte ljuden i sig och dess skillnader. Som kan ses 

i tabell 1 ovan så finns Chions begrepp med. Dvs.  causal, reduced och semantic. Tuuri m.fl. 

introducerar dock ytterligare parametrar för mätning av lyssningssätt. Dessa är  

Reflexive, Connovative, Empathetic, Functional och Critical. 

Reflexive listening, kan översättas till reflexivt lyssnande vilket är när ett högt och plötsligt 

ljud spelas upp, som ett pistolskott. Detta kan skrämma lyssnaren samt skärpa hörseln för 

kommande ljud.  

Connovative listening har här valts att kallas för associationslyssnande, en egen översättning. 

Detta är när den som lyssnar på ett ljud kan koppla det till passiva händelser som inte beskrivs 

i sammanhanget. Exempelvis en klocka som ringer kan kopplas till avstånd från källan, 

materialet på klockan eller Big Ben klockan i London. 

Empathetic listening kan översättas till empatiskt lyssnande, vilket är då en annan persons 

känslomässiga tillstånd går att leva sig in i. I detta fall hörs ett ljud som skall signalera en 

persons mentala tillstånd eller avsikt. Den ringande klockan kan t.ex. uppfattas som ledsam 

eller sorglig, kopplas också samman med texten eller bilden för att förtydliga vad som händer. 

Functional listening kan kallas för funktionellt lyssnande. Ljud lyssnas då på mer objektivt 

och frågor som; fungerar ljudet(?), är det rätt ljud vid rätt plats och tid(?), går att ställa. Det är 

baserat på om ljudet verkligen representerar den tänkta händelsen, om dess funktion i 

kontexten är rätt. 

Critical listening kan översättas till kritiskt lyssnande. Här lyssnas ljuden på så kritiskt som 

möjligt. Det är enkelt sagt om ljudet passade in i situationen och om det då uppfattades 

korrekt eller olämpligt.  

IEZA (Huiberts, van Tol 2008) står för interface, effect, affect och zone och är en modell som 

är framtagen för användning inom dator och tv-spel. Den är i grunden baserad på Chions 

modell som tidigare nämnts och används i detta arbete för att visa sambandet mellan de olika 

modellerna och deras möjliga användningsområde inom ljudberättande. Dessa separata delar 

bygger tillsammans en ljudvärld individuell för ljuddesign i dator och tv-spel. 

 

Interface är ljuden som framkommer i menyer eller på andra sätt inte är sammankopplade 

med direkta händelser på skärmen, t.ex. i spelet Penumbra Overture (Frictional Games, 2007) 

spelas ett ljud vilket låter som en penna som skriver på ett papper när ett nytt mål sätts. Detta 
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sker inte på skärmen utan är ett ljud som står för sig själv, karaktären i spelet skriver alltså 

inte upp målet. Det fungerar som en mental notering för spelaren. 

Effect är ljud som representerar händelser. Ljud från vapen, fotsteg, explosioner etc. är 

exempel på effektljud. Effektljud blir ett ljud som är en del av historien, det är inte där enbart 

för att sätta stämning eller att fylla ut ljudbilden utan det ljud finns där för att tillsammans 

med bilden föra historien framåt. Det går säga att effektljud har en betydelse medans ambienta 

ljud har ett syfte. 

Affect är ljud som direkt påverkar spelarens känslomässiga tillstånd. Exempelvis röster och 

dialog eller musik. Affect är där för att hjälpa lyssnaren förhålla sig till den värld som syns på 

skärmen samt att bygga upp stämningen inför kommande händelser. 

Zone är den ljudmässiga representationen av den värld som spelaren befinner sig i just då. 

Publikvrål från läktarna i ett fotbollsspel är ett exempel. Här förflyttas lyssnaren in i den 

påhittade världen. Zone är den del som skapar ett djup i en ljudbild som förknippas med den 

värld som spelaren befinner sig i. Ambiens, som nämns ofta under detta arbete, räknas till 

denna kategori.  

Dessa delar separeras av innehållet i ljudet, ljud som läggs i kategorin zone eller effect 

hamnar på diegetic, vilket innebär att källan till dessa ljud kan ses på skärmen medans affect 

och interface hamnar på non-diegetic, alltså ljud vars källa inte kan ses på skärmen. Här är då 

ljud som musik utan källa eller menyljud. Detta syns tydligt i figuren nedan då indelningen 

inte bara är i diegetic/non-diegetic utan även i setting och activity. Setting blir då miljön som 

spelaren befinner sig i och activity blir aktiviteten som utförs, t.ex. avfyra ett vapen eller köra 

en bil alternativt ett menyval som genererar ett ljud. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, IEZA modellen av Huiberts och van Tol. 
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2.1.1 Uppfattningen av känslor. 

De flesta tv-program, tv-serier eller filmer delas upp i olika genrer för att publiken skall veta 

vad som kan förväntas av den genren (Neale, 1985 i Film and Theory, 2009) och en 

känslomässig koppling går att göra till specifika genrer baserat på dessa förväntningar. Av 

genren drama kan publiken förvänta sig sorglig eller dyster stämning. Från genren action så 

kan parallellerna till humor och spänning dras. Allt detta blir en förstärkning av den 

upplevelse som ges och erbjuder en djupare involvering av publiken i historien. En 

genredefinition utgör därför en utmaning för de flesta ljudläggare då både känslor och 

sinnesstämning spelar in på uppfattningen av en situation eller en händelse. ”From a 

biological viewpoint the function of emotions is clear. They provide foundations for 

successful behavior in an environment with promises and perils.” (Ekman, 2008 s. 21) På 

detta sätt får ljudläggaren mycket hjälp då han eller hon kan använda sig av de reaktioner som 

t.ex. ett plötsligt ljud med höga frekvenser, som ett pistolskott, kan framkalla. 

Ljud i allmänhet är personligt då det är många faktorer som spelar in i hur uppfattningen sker. 

Frågan som ställs här blir då; är en känsla som upplevs tack vare en händelse på bioduken 

eller i en ljudbok enbart en fiktiv känsla och inte en äkta (Ekman, 2007). En fiktiv känsla är 

en känsla som upplevs men inte förändrar lyssnarens uppfattning till skillnad från en äkta 

känsla som är subjektiv och svår att definiera. Att uppleva och att agera på sina känslor 

uttrycker ett distinkt mentalt tillstånd. Det är ofta som orsaken till en känsla är relaterad till en 

situation där känslan i sig används för att utvärdera situationen (Oatley och Jenkins, 1996 i 

Ekman, 2007). Detta är något som går att utnyttja vid ljudläggning av film, spel eller 

ljudböcker. Kan lyssnaren avgöra, ur ett ljudmässigt perspektiv, om händelsen innehåller 

skräck så följer känslan automatiskt med, medvetet eller omedvetet.  

Då känslor är en ytterst subjektiv upplevelse och den upplevelsen kan variera stort beroende 

på så väl lyssnares tidigare emotionella upplevelser som kulturella bakgrund (Ekman, 2007) 

blir det svårt att avgöra vad som definierar en specifik känsla. Vissa ljudeffekter kan lättare 

förknippas med en särskild känsla, t.ex. droppande vatten kan associeras med skräck eller 

isolering. Anledningen till detta kan vara de schabloner, eller stereotyper som tittare och 

lyssnare utsätts för i skräckfilmer eller andra genrer där obehag eller isolering är en del av 

temat. Känslor är oftast en utvärdering av något, en händelse eller en person och är lätt att 

koppla samman med humör men de är i faktum två skilda ting enligt Inger Ekman (2007) då 

humör inte har en källa och är långvarig kan en känsla vara explosiv och plötslig. Detta 

utesluter så klart inte att de båda är en produkt av varandra utan att de snarare är beroende av 
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varandra då en känsla kan bidra till ett långvarigt humör eller att ett humör lämnar efter sig en 

viss känsla. 

Målet i detta arbete var inte att undersöka människans känslor på ett ingående sätt utan att 

undersöka människans känslomässiga förhållande till ljud. Det är inte tänkt att de som lyssnar 

på ljudberättelsen som används i arbetet kommer att förändra deras mentala tillstånd utan hur 

de upplever den fiktiva situationen och varför de gör det. Även inriktas kommande 

undersökningen på hur rösten i en ljudberättelse kan avgöra vad som upplevs och hur ljuden 

kan förändra betydelsen av det rösten säger. Förhoppningen var att ljudberättelsen skulle 

kunna påverka lyssnarens förhållande och uppfattning till den tänkta emotionella situationen 

och tolka denna på det sätt som är tänkt. I slutändan var frågan det hur det går att använda 

ljud, effekter och ambiens i denna undersökning, som substitut för musik och om det går 

skapa samma förändring med ljud som musik gör. 
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3 Problemformulering 

Musik som källa för känslor. 

Problematikaspekten i denna rapport handlar i huvudsak om ljudets funktion i en upplevelse 

enbart baserad på ljudmässiga händelser sett ur ljudberättelseperspektiv. Vad i ljudväg 

förmedlar exempelvis kärlek, stress eller ilska? Vad i vår naturliga miljö går att använda som 

referenspunkt till en viss känsla. Är detta möjligt eller måste ljuden i slutändan moduleras och 

göras om för att det ska förmedla den känsla som är tänkt. Går det på så sätt att påverka 

lyssnarens känslomässiga upplevelse genom att ersätta musiken med effekter och ambiens? 

Frågeställning: Går det med ljudeffekter och ambienta ljud förändra uppfattningen från sorg 

i en text till en annan känsla? Vad är det som avgör om detta går eller inte? 

Musik hör oftast ihop med händelsen på bioduken och kan vara en representation av en 

karaktärs mentala tillstånd eller avsikt eller bara fungera som en övergång mellan sekvenser. 

Innan ljudet kom till filmen så var det oftast en orkester som spelade live eller så kallade foley 

artister som skapade ljudeffekterna på plats. De hade position bakom scenen och spelade allt 

eftersom filmen fortskred samt att musiken användes för att ersätta en del av de ljudeffekter 

som inte kunde höras men händelsen kunde tydligt ses i filmen. Trumpeter kunde likna skratt 

och cymbaler kunde vara kraschljud så om speglar eller fönster som går sönder, dessa kan ses 

i tidiga Disneyfilmer och andra filmer som Pianoexpressen (Metro-Goldwyn-Mayer, 1932) 

med Helan och Halvan (Laurel and Hardy). Detta kallas Mickey-Mousing, då används t.ex. 

rytmiken i ett musikaliskt stycke för att ljudmässigt representera händelserna på duken, 

galopperande hästar etc. Ett exempel är sköldpaddan i Disneys Pluto – Canine Patrol (Walt 

Disney Productions 1945) avsnitt, som har ett instrument som låter varje gång sköldpaddan 

sätter ned en fot. Ljud i film och spel har framträdande roll, t.ex. Hurt Locker (Summit 

Entertainment, 2008) eller Battlefield 3 (Digital Illusions, 2011) men det är inte en poäng 

företagen gör då produkten marknadsförs. Grafik i spel får oftast mer utrymme i 

produktionen, detta syns tydligast på alla grafikinställningar som går att göra i spel, medans 

ljud i sin tur ibland verkar vara en eftertanke, som kan ses på de ofta bristande inställningar 

som finns. 

Som ljudmässig representation av glädje så användes det som kunde anses som konventioner 

inom ljudläggning i Hollywood, som barnskratten vid lycka och utopi. Ljuddesignern Ric 

Vires nämner i sin bok The Sound Effects Bible (2008) att konventioner inom Hollywood är 
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det som format uppfattningen av situationer. Så för denna känsla används barnskratt, fåglar 

och liknande i rekommendation av Ric Viers för att skapa uppfattningen av glädje.  

Stress kan med musikaliska instrument göras med en snabbt spelad pianoslinga eller trummor 

med högt tempo. Detta användes i ljudberättelsen men via ambiensen i stället. Som exempel 

blev då fläktar som hörs tydligt eller en fot som stampar i golvet för att simulera samma 

stressfyllda tempo. Ett ljud med högt frekvensinnehåll är ett ljud där de höga frekvenserna är 

framträdande, som exempelvis bruset från en tv eller spolande vatten. Högfrekventa ljud kan 

upplevas som påfrestande och på sätt bidra till stress. 

Ilska kan framställas på en del olika sätt men det författaren förknippar med ilska är 

exempelvis höga smällar och ljud med en plötslig effekt som en explosion. I ljudberättelsen 

användes istället kokande vatten och stadsljud med lågt frekvensinnehåll (Appendix B) för att 

representera karaktärens tillstånd. Ett ljud med lågt frekvensinnehåll är ett ljud där de låga 

frekvenserna är framträdande, som exempelvis stadsljud. Lågfrekventa ljud kan upplevas som 

störande och därför bidra till ilska. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att på bästa sätt undersöka validiteten i frågeställningen bestod den praktiska delen av 

både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, en så kallad triangulering. Det är tre olika 

ljudberättelser som informanterna fick lyssna på som är skapade utefter de känslor som 

tidigare beskrivits, dvs. glädje/lycka, stress/spänning och ilska. Dessa känslomässiga tillstånd 

beskrivs inte i texten utan ljudläggningen i sig var tänkt att framkalla dessa reaktioner hos 

lyssnaren. Det innebar inte att lyssnaren själv skulle uppleva känslan utan bara uppfatta den 

som den beskrivs utifrån ljuden, förstå vad som är menat i berättelsen. Ljudberättelserna är en 

ca 1 minut då det ansågs vara en lämplig längd. Informanterna får lyssna på ljudberättelsen 

endast en gång. Detta för att de inte skulle överanalysera situationen i berättelsen. Därefter 

intervjuades personerna en och en. Frågorna på det underlaget är baserade på Tuuri m.fl. 

(tabell1) ljuduppfattningstabell. Dessa frågor var till för att utveckla svaren och samla in så 

mycket relevant data som möjligt. Det blev då lättare att samla ihop svaren och presentera 

dem. Intervjuerna att spelades in för att styrka den data som insamlats och för att inget av det 

som sägs misstolkas eller försvinner vilket var risken vid att endast anteckna. Som en 

komplettering lades en enkät ut på internet där informanterna får lyssna på en av de tre 

ljudberättelserna och sedan svara på samma frågor som de informanter som intervjuas 

personligen. 



 

 12 

För att få svar på frågeställningen var utgångspunkten två av Chions tre lyssningssätt som 

tidigare nämnts. 

 Sematic – Vad har de för betydelse i kontexten. 

 Kausal – Hur fungerar ljuden i sig, är de olämpliga eller kan de korrekt representera 

den tänkta källan. 

De frågor som ställdes var främst för att ta reda på hur informanterna upplevde den tänkta 

miljön och vilken känsla den kunde representera men också att få dem att se på förhållandet 

mellan en inre bild, en bild som de själva skapar med sin fantasi, och ett ljud. De är också till 

för att se var informanternas fokus fanns, exempelvis om det är berättarrösten eller effekter. 

Dessa frågor hölls främst på en generell nivå då det var viktigt att informanterna inte 

fokuserade allt för mycket på en specifik del i berättelsen utan helheten. 

 Vilken känsla upplevde du? 

 Varför upplevde du den känslan? 

 Upplevde du något som fick dig att reagera plötsligen? 

 Vilka associationer fick du av det ljudvärlden? 

 Vad tror du källan till ljudet är? 

 Representerar ljudet/ljudvärlden en persons sinnestillstånd eller intentioner. 

 Vad var ljudets funktion i berättelsens kontext? 

 Representerar ljudet något symboliskt eller konventionellt? 

 Hur upplevde du den tänkta situationen och var ljudet passande till denna? 

 Hur detaljerat kan du beskriva ljudvärldens estetiska kvalité? Så objektivt som möjligt.  

Utvärderingen av arbetet skedde i tre steg. Första steget var att sammanställa den insamlade 

datan med hjälp av generalisering och ordna svaren efter ambiens, effekt och röst. Det som 

avgjorde vilket svar är riktat till ambiens, effekt eller rösten är det som sammanställningen 

svarar på. Dessa strukturerades sedan efter Semantic eller Causal utefter Chions som tidigare 

nämnts. Andra steget var att jämföra resultatet med Michel Chions teorier för att se hur 

ljudberättelsen uppfattas. Resultaten fördes sedan in i varje modell, förutom modellen vars 

frågor undersökningen är baserad på. Sist visades dessa modeller och reslutat för att tydligt 

kunna sa skillnaderna. Förhoppningen var att detta skulle ge en överskådlig bild på arbetet 

och väl grundade slutsatser kommer då kunna dras. 

De problem som möjligen kunde uppstå under användningen av triangulering var att den 

insamlade datan måste vara valid i båda metoderna för att kunna sammanställas. För att lättare 
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få de exakta svaren som informanterna gav så spelades intervjuerna in. Nackdelen med det är 

dels att personerna inte svarar ärligt då de vet att samtalet spelas in men även att de kan styras 

i sin tankegång av de uppföljande frågor som ställs av intervjuaren och då kanske deras svar 

inte representerade deras egentliga åsikt (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen 2002). Det är 

viktigt att påpeka att informanterna var anonyma och om författaren väljer att skriva ut delar 

av den inspelade intervjun att den anonymiteten hålls för informanternas skull. (Östbye, 

Knapskog, Helland, Larsen 2002) Det negativa med frågorna på enkäten var att informanterna 

omedvetet kan ange svar de tror förväntas av dem. De kan även ge svar som inte går använda 

om de exempelvis inte förstod frågan eller misstolkar den. Som tidigare nämnts spelades 

intervjuerna in, detta kunde dock få informanterna att inte handla/svara som de brukar eller 

som de annars kanske skulle då det var möjligt att intervjuaren, eller banspelaren, påverkade 

deras beteende på grund av situationen. Detta kan försvaga validiteten och 

generaliserbarheten hos projektet om informanterna inte ger en valid bild av deras åsikter och 

uppfattningar (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen 2002) Den största fördelen, och 

anledningen till att triangulering och formuläret användes här, var att med dessa metoder gick 

det får fram subjektiv data vilket var meningen med hela det praktiska arbetet, den personliga 

uppfattningen. 
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4 Praktiskt arbete 

Under denna del kommer utformningen av det praktiska arbetet förklaras i detalj. Det vill 

säga utformningen av ljudvärldarna kärlek, stress och ilska samt motivationen och 

anledningarna till varför slutprodukten låter som den gör och varför vissa val gjordes. 

De som lyssnar på berättelserna ska kunna uppfatta den känsla som ljuden beskriver, baserat 

på en text där ingen detaljerad information om känslan i berättelsen ges. 

4.1 Förstudie 

Texten som kan höras i ljudberättelsen (Appendix A) är som tidigare påpekat skriven av 

författaren själv. För att få en bättre uppfattning om vad texten i sig förmedlade för känsla så 

fick totalt 16 personer läsa igenom texten och bara ange En känsla som de fick av texten. Den 

genomgående känslan som personerna uppgav var sorg eller sorgligt. Detta gav en 

utgångspunkt då ljudläggningen av känslorna började men visade också att det är nästan 

omöjligt att skriva en text utan känslomässigt innehåll då varje persons uppfattning av den 

fiktiva situationen i högsta grad är subjektiv. Detta resultat förändrade vinklingen på både 

ljudläggningen och frågeställningen.  

Då utgångspunkten för texten är sorg så blir utmaningen i det praktiska arbetet att förändra 

den uppfattningen med ljudeffekter och ambiens från sorg, till de tre tänkta känslorna 

glädje/lycka, stress/spänning och ilska. 

Ytterligare en förundersökning om texten gjorde efter att den spelats in. Personerna i 

förundersökningen fick lyssna på texten när den lästes upp för att se om den upplevdes 

annorlunda då den lyssnades på istället för att läsas. Denna undersökning visade att tempot i 

rösten är avgörande för upplevelsen av ljudläggningen stress/spänning. Det som avgjorde hur 

en stressig situation upplevdes var om rösten pratade snabbt eller inte. Tre personer fick 

lyssna på ljudberättelsen med originalrösten och sedan på en version där pauserna mellan 

meningarna är kortare. Upplevelsen vid den andra ljudläggningen, där mellanrummen mellan 

meningarna var kortare, bekräftande att stress upplevdes bättre vid en sådan ljudläggning. 

Resultaten gjorde att under känslan stress så har mellanrummen mellan meningarna 

komprimerats för att mer korrekt representera just den känslan.  

För att styrka grunden till frågeställningen så utfördes en förundersökning där sex personer 

svarade på frågan; Går det skapa en känsla med endast ljud? De fick endast svara ja eller nej 

då det var det enda som behövdes. Svaret på denna fråga var uteslutande ja, det går.  
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4.1.1 Förarbete 
Texten i berättelsen baserades i första hand på otydlighet. Tanken med berättelsen är att den 

inte klart och tydligt talar om för läsaren eller lyssnaren vad relationen mellan de två 

personerna i texten är. Den beskriver inte heller i vilken tidsperiod eller vilken plats de 

befinner sig. Anledningen till valet av två personer, med ett tydligt förflutet, var att känslorna 

som lyssnaren får uppleva kan kopplas till något eller någon.  

Innehållet i texten (Appendix A) baserades på filmer där liknande situationer beskrivs, 

exempelvis filmen Memento (I Remember, 2000) eller Eternal Sunshine of a Spotless Mind 

(Focus Features, 2004). Skillnaden mellan filmerna och ljudberättelsen i undersökningen är 

att lyssnaren inte har någon vetskap om resten av historien eller personerna vilket kan få de 

som lyssnar att tolka situationen olika. 

Efter att berättarrösten var inspelad så klipptes den upp och lades så mellanrummen mellan 

varje mening är lika långa. Anledningen till detta var för att ta bort så mycket som möjligt av 

tempot i rösten vilket gör den monoton och enformig. En enformig röst avslöjar lite av 

berättelsens känslomässiga grund vilket förhoppningsvis gör det svårare för lyssnaren att 

uppfatta det sorgliga i texten som förundersökningen visade, detta var inte fallet då känslan 

stress där tempot i rösten är avgörande för hur känslan uppfattas. Som Michel Chion nämner i 

boken Audio-Vision är det röster som människan i huvudsak fokuserar på, om den inte är det 

som berättar historien lyssnar människor istället på ljuden omkring rösten för att förstår 

situationen? 

Det bestämdes tidigt att de ljudeffekter som finns i ljudberättelsen inte nödvändigtvis behöver 

vara ljud som personligen spelats in då det inte var avgörande för undersökningen om ljuden 

var inspelade eller om de kom från ett ljudbibliotek. Det viktiga här är hur ljuden redigeras. 

Det bestämdes även att samma ljud (Appendix C) ska användas vid varje känsla, både 

ambiens och effekter eftersom Niklas Nähls utgångspunkt krävde detta. 

4.2 Arbetsprocess 

Processen är uppdelad i tre steg. Dessa steg är inspelning/redigering, design och mixning. 

Arbetet började med att ta fram de ljud som kunde representera de tänkta känslomässiga 

händelserna baserat på Ric Viers (2008) teorier om ljudkonventioner (Appendix C). Här 

valdes att använda ljud som troligtvis var bekanta för människor, alltså att de har själva vid 

något tillfälle upplevt ljudet, då det förhoppningsvis gör det lättare för dem att koppla det till 
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händelsen i berättelsen. Ljuden i berättelserna skulle även vara olika så lyssnaren kunde skilja 

ljuden åt och att de inte skulle flyta ihop med varandra.  

Alla ljud är så kallade torra ljud från början, de är alltså inte redigerade på något sätt med 

effekter eller filter. Ljuden som används är tagna från både egen inspelning samt ur 

mjukvaran Logics ljudbibliotek eftersom det inte fanns möjlighet att spela in allt det 

nödvändiga materialet. Varje berättelse är strukturerad på olika sätt för att bäst representera 

den tänkta känslan. Med struktur menas här på vilket sätt ljuden används, vilket ljud som låter 

mest, vilket ordning de spelas och liknande användning. Varje ljudläggning har sin 

utgångspunkt i musiken. Det vill säga att ett försök görs här att efterlikna den musik som 

används i biofilmer idag, som en utgångspunkt för ljuden i berättelserna. Precis som musik i 

sig använts tidigare för att representera känslor (Davis R, 2010) så bygger ljudläggningen i 

dessa berättelser vidare från musikens grunder till ljuddesign. Det som menas här mer 

specifikt är det som Chion(1994) nämner angående frekvensomfång och tempo för att få 

ljudläggningen att efterlika dess musikaliska känslomässiga motsvarighet. 

4.2.1 Inspelning/redigering 
Inspelningen och redigeringen var det viktigaste för att få en korrekt ljudvärld till 

berättelserna. På grund av detta lades mycket arbete ned i produktionen av ljuden. Det som 

lades mest tid på, eftersom det är det som kan höras mest, var rösten och inspelningen av den. 

Det första steget var att välja en röst som kunde passa alla tre känslor. Eftersom texten är 

skriven på engelska var personen som skulle spelas in tvungen att tala flytande engelska samt 

kunna styra sin röst för att få den så monoton som möjligt. Personen vi valde har en naturlig 

basröst vilket gör den behaglig att lyssna på och även han har även ett perfekt amerikanskt 

uttal. Anledningen till att en engelsk text valdes var för att inte begränsa antalet informanter 

till bara svensktalande. Vid en genomlyssning av rösten framgick att trots sin monotona ton så 

skapade pauserna mellan meningarna ett tempo som fortfarande gav en sorgsen känsla. Därför 

klipptes rösten upp och meningarna separerades så det är ca 2 sekunder mellan varje mening. 

Detta framhävde mer den monotona stämman och gjorde texten mer likgiltig. Som tidigare 

nämnts är rösten det som människan fokuserar på mest (Chion, 1994) och för att komma ifrån 

det som Tuuri,  Mustonen och Pirrhonen (2007) kallar empathetic listening måste den vara 

monoton och intetsägande. Som nämnts tidigare var detta inte fallet vid känslan stress.   

"A sound with a regular pulse is more predictable and tends to create less temporal animation 

than a sound that is irregular and thus unpredictable." (Chion M. 1994, sid. 15). Om rösten är 

förutsägbar blir den mindre intressant och hamnar då ur fokus, vilket låter ljuden ta över och 

berätta hur berättelsen ska upplevas. 



 

 17 

Vid redigeringen av de ljud som användes så klipptes de upp och placerades där det passade i 

förhållande till texten. Här gjordes inget med effekter eller filter utan det skedde i 

nästkommande del; design. 

4.2.2 Design 
Designen för varje del var avgörande för hur ljudvärlden till känslan skulle låta. Varje känsla 

fick en egen design där vissa redigeringar gjordes i så väl ambiens som effekter. Som tidigare 

nämnt så utgick alla känslor från musik som använts för att representera de känslor som är 

med i denna undersökning. Anledningen till att musik valdes som utgångspunkt var det som 

Michel Chion nämner i sin bok Audio-Vision (1994) i vilken han skriver ”music can directly 

express it’s participation in the feeling of the scene by taking on the scene’s rythm, tone and 

phrasing” (Chion, 1994 s. 8) Vilka musikaliska stycken och hur de användes förklaras i 

respektive känsla. Varje del är även baserade på Tuuri m.fl. empatiskt lyssnande, som tidigare 

beskrivits, där ljudsignaler ska ge lyssnaren indikationer om vilken känsla som framställs. 

Glädje/lycka var den första känslan som designades av de tre, alltså glädje/lycka, 

stress/spänning och ilska. För att skapa känslan glädje så användes uteslutande naturliga ljud 

med lite bearbetning för ett naturligare och behagligare intryck. De skulle även passa ihop 

med Nilkas Nähls effekter. Stadsljudet kan höras långt borta i denna version men fågelkvitter 

och barnskratt är framhävda, även porlande vatten kan höras. Anledning till detta är att 

framhäva ett idylliskt intryck som kan kopplas till glädje och kärlek. Barnskratten och ljudet 

av dem när de springer på gräset i denna ljudläggning är det som är tänkt att vara 

representationen av kärleken. För att få fram den idylliska känslan samt att visa vilken känsla 

som är tänkt i just denna del så användes exempelvis Johannes Brahms Vals och Anton 

Dvoraks The Old Mother. Brahms musik är ett långsamt pianostycke och Dvoraks är ett 

stycke med många stråkbaserade instrument. Båda är långsamma och användes som förslag 

till låtar att använda då en regissör ville att scenen skulle innehålla kärlek (Erno Rapé i Davis. 

R. 2010) under 1920-talet. Det går även höra att instrumenten har så kallade reverb eller 

rumsklang vilket utnyttjades till ljuden vid designen av känslan kärlek. Det skapar en behaglig 

känsla och fyller ut tomrummen mellan berättarröstens meningar men också skapar illusionen 

av rymd i platsen där ljudberättelsen utspelar sig. För att simulera det lugn som kan höras i 

musiken så är det inget ljud som står ut i ambiensen, som kan överta ljudbilden utan de 

arbetar tillsammans för en behaglig helhet. 

Designen till känslan stress var mycket mer annorlunda än designen i de andra två känslorna. 

Till denna del användes musikaliska stycken som exempelvis Felix Medelssohns Song 

without Words som i stumfilmer användes vid scener för otålighet (Erno Rapé i David. R, 
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2010). För att simulera otålighet eller stress gjordes här valet att placera stadsljudet som det 

ljud som kan höras mest i ambiensen. Till detta användes en EQ eller equalizer som tillåter 

ändringar i frekvenserna i ett ljud. "Frequency might have an effect on the unpleasantness of 

sound and this might lead to a negative effect." (Grimshaw. M. 2009, sid.25) För att 

ytterligare öka upplevelsen av stress ökades här de högre frekvenserna i stadsljudet (Appendix 

B). Som tidigare påpekats i förundersökningen så ändrades även tempot i berättarrösten till 

denna känsla. Detta för att bättre få lyssnaren att uppleva stressen i ljudberättelsen. 

För känslan ilska användes en annan metod. I designen till denna var utgångspunkten skräck. 

Här användes mycket bas för att representera den mörka sidan hos mannen i berättelsen. Som 

inspiration och utgångspunkt användes musiken från filmen Nosferatu (Film Arts Guild, 

1922) som är skriven av Hans Erdmann. Till skillnad från att höja frekvenserna så sänktes de 

istället här för att utnyttja de låga frekvenserna, alltså basljud. Det porlande vattnet som kan 

höras i känslan kärlek finns även med i denna känsla men är redigerad för att påminna om 

kokande vatten. Även detta för att framhäva de lägre frekvenserna och även ge intrycket av att 

det är ilskan som kokar (Appendix B).  

4.2.3 Mixning 
Det viktigaste för att få harmoni mellan ljuden och att ljudberättelsen ska bli så tydlig som 

möjligt var hur mixningen av ljuden och rösten skedde. Ljudeffekterna fick inte hamna 

samtidigt eller direkt efter ljudet hade beskrivits då författaren i största möjliga utsträckning 

ville undvika en form av Mickey Mousing, istället för att ljuden är synkroniserade med bilden 

är ljuden synkroniserade med det som rösten säger. Det var även viktigt att ljudnivåerna var 

korrekta, det vill säga att de ljud som ska vara i fokus får utrymme och inte försvinner bland 

de andra ljuden, det innebär också att det inte får överrösta berättarrösten. Då författaren och 

Niklas Nähl hållit konstant kommunikation under projektet så var det inga problem med 

nivåerna trots att ljudeffekterna och ambiensen skapats av olika personer. 

4.3 Problem under den praktiska delen 

Det största problemet i denna del var rösten som används i ljudberättelsen. Då rösten 

påverkade personer mer än trott, som kan ses i förundersökningen, förändrades 

ljudläggningen eftersom det inte längre utgick ifrån en neutral text utan en men ett tydligt 

känslomässigt innehåll. Det ifrågasattes då om texten var nödvändig för att skapa känslorna 

glädje/lycka, stress/spänning och ilska. Men att enbart använda ambiensen och effekterna 

skapade ingen kontext som informanterna skulle tolka vilket gjorde att ett beslut togs att 
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behålla texten men istället utgå ifrån sorg som grundkänsla och sedan förändra den till de tre 

känslor som används i undersökningen. 

Det framkom under både förundersökningarna och intervjuerna som gjordes att kärlek som 

känsla var en allt för subjektiv och bred känsla för att korrekt definieras genom en 

ljudläggning. Därför ändrades känslan kärlek till glädje/lycka då det är en känsla som 

personerna som tillfrågades hade lättare att förknippa med de ljud de hörde. Även känslorna 

ilska och spänning är svåra att tydligt definiera och fick därför förtydligas med 

underkategorier som kan innefatta andra ord. De nya kategorierna blev därför följande, kärlek 

– glädje/lycka, stress – stress/spänning och ilska. 

Då det endast 1 person av de 893 som var tillfrågade om att medverka i undersökningen 

svarade så ändrades parametrarna för hur undersökningen skulle gå till. Det var tänkt att 

använda tre olika grupper med sex personer i varje grupp som fick lyssna på var sin känsla. 

De skulle under tiden de lyssnade anteckna några svar på en enkät och enkäten skulle senare 

diskuteras i grupp. Sammanlagt var tanken att får fram 18 st individuella svar. Eftersom inte 

nog många hade möjlighet att delta i undersökningen så ändrades antalet från 18 till 12 och 

intervjuerna strukturerades annorlunda. Intervjuerna skedde istället en och en och det är fyra 

personer i varje grupp/känsla som får lyssna på berättelsen sedan svara på de frågor som 

tidigare angetts. Detta kan ha varit en fördel då det nu är mindre risk att informanterna 

påverkas av varandra och lättare för den som intervjuar att styra intervjun. För att bevara delar 

av den tidigare strukturen på intervjuer så gjordes även en enkät på internet som fem personer 

svarade på. De valde en ljudberättelse att lyssna på som var numrerad 1 = glädje/lycka, 2= 

spänning/stress och 3 = ilska. Därefter svarade de på frågorna i enkäten. Denna enkät innehöll 

samma frågor som de andra intervjuerna men eftersom personerna själva fick skriva in svaren 

så var de ibland korta och inte så ingående som önskat då de flesta som svarade på enkäten 

missförstod frågan ”Vilken känsla upplevde du?” och svarade inte med en emotion utan med 

ord som ”skitigt och mörkt”. Detta gjorde informationen invalid och tyvärr inte användbar i 

undersökningen. 

5 Analys 

De resultat som kommer presenteras i följande kapitel är en sammanställning samt 

generalisering av den information som gavs under intervjuerna. Då svaren från informanterna 

oftast var mycket länge har endast det som svarade på frågan tagits med i tabellen nedan. Det 

blir då lättare att få fram huvudinnehållet av de intervjuer och enkäter som gjordes. Det blir 

även lättare att se hur resultatet förhåller sig till Chions teorier. Frågorna visas på vänster sida 
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och svaren för varje informant följer till höger. Svaren har kortats ned för att enbart visa vad 

informanten svarade på frågan. Efter varje känsla har presenterats och svaren har redovisats 

följer en detaljerad beskrivning på vilket sätt dessa informanter lyssnade generellt. Detta sätts 

sedan i förhållande till Chions lyssnarsätt. För att visa tydligt om uppfattningen av 

upplevelsen av texten verkligen förändrats så hade två personer ur varje kategori läst texten 

innan de lyssnade på berättelsen, och de andra två upplevde berättelsen för första gången. 

Anledningen till detta är främst att se konkret om uppfattningen ändras då en person läst 

texten tidigare samt att se vilken den första reaktionen är för någon som hör berättelsen för 

första gången. Tecknet ’*’ visar vilka av informanterna som läste texten innan de medverkade 

i undersökningen. 

 

Tabell 2, tabell över informanterna för känslan glädje/lycka. 

Glädje/lycka - realism 

Fråga Informant 1 Informant 2 Informant 3* Informant 4* 

Vilken känsla 

upplevde du? 

Sorg,  uppgivenhet, 

slutgiltighet 

Sorgsen, apatisk, 

rösten var skum 

Sorgligt Förväntansfull, 

nervös som 

fjärilar i magen, 

lycka, glädje 

Varför upplevde 

du den känslan? 

Texten och rösten Det var som att 

han hade en 

konversation i 

huvudet 

Ljuden i 

bakgrunden och 

bara två 

personer, något 

var över 

 

Det var nog 

fåglarna i 

bakgrunden, 

barnen och sättet 

han läste på, 

betoningar och 

neutralt tonläge 

Upplevde du 

något ljud som 

fick dig att 

reagera 

annorlunda? 

Fågelsång låg i 

kontrast till 

berättelsen 

Gillar 

fågelmusiken, 

skrattande barn, 

hjärtslag 

Inte oväntat 

men vinden och 

bilen, barnen 

som skrattade 

utanför och 

fåglarna 

När det blir tyst 

och så hör man 

hjärtslag, det vart 

något annat 

plötsligt, nästan 

sorgligt 

Vilka 

associationer fick 

du av 

ljudvärlden? 

Förort, radhus med 

lekpark, vegetation 

med fåglar, enstaka 

bilar 

Sommardag, 

ensligt, glatt men 

i sammanhanget 

obehagligt, lite 

off 

Sommar, 

vackert väder 

och utomhus, 

men mörkt 

inomhus där de 

stod 

Dagtid, solig dag 

vid stranden, 

närhet av ett hav, 

barnen fick mig 

att tänka på stora 

gröna öppna ytor 

som en äng, huset 

ligger lite avsides 
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Representerar 

ljuden en persons 

sinnestillstånd 

eller intentioner? 

Ja Berättarens 

sinnestillstånd 

kanske 

Nej, ljuden i 

bakgrunden är 

mer som 

kontrast till det 

som sägs 

Det var en delad 

situation mellan 

de två 

personerna, de 

fokuserade på 

olika saker, 

kvinnan 

fokuserade på 

barnskratten t.ex. 

Vad var ljudets 

funktion i 

berättelsens 

kontext? 

Skapa plats eller 

stämning, 

hjärtslagen ville öka 

spänning eller 

stressfaktorn 

Ljuden 

representerar en 

svunnen tid, 

personerna i 

berättelsen är 

döda (flashback) 

Visa att livet 

pågår utanför de 

två personerna i 

berättelsen, 

kontrast till 

konfrontationen 

Förmedla en 

känsla, 

fågelkvitter 

förknippas med 

lycka, fint och 

mysigt 

Representerar 

ljudet någonting 

symboliskt eller 

konventionellt? 

Obehagskänsla i 

hjärtslagen, stress 

Representerar en 

psykopat, 

mördare, 

hjärtslagen 

symboliserar liv 

och död 

Ljuden står för 

motsatsen till 

historien och 

berättelsen 

Hjärtslagen var 

som tomhet, allt 

var fint först men 

avslutet visade att 

det kanske inte 

var så 

Vad tror du den 

tänkta 

situationen var 

och passade 

ljuden i samband 

med denna 

situation? 

Ett avslut på ett 

förhållande eller 

liknande, kontrast 

med fåglar och barn 

som skrattar 

Ja fast 

hjärtslagen 

passade inte in 

Ljuden passade 

med den 

situation jag 

upplevde (sol 

sommar osv.) 

Det var bra, 

skulle vara tonen 

på rösten som 

kanske skulle 

vara mer glad 

Kan du beskriva 

ljudets estetiska 

kvalité så 

objektivt  som 

möjligt? 

Tyckte det var bra Det var en bra 

ljudbild, man vart 

i ett tredje rum, 

känsla av 

surround 

Jo jag tyckte det 

var bra, jag 

upplevde 

avstånd till 

ljuden 

Det var bra! 

 

Det går tydligt se här att den upplevda känslan inte avviker från den som framkom i 

förundersökningen, alltså sorg. Bortsett från informant 4 där känslan upplevdes som glädje 

istället för sorg. Det gemensamma som alla informanter har, då de svarade på frågan varför de 

upplevde just den känslan, är rösten. Det bör tilläggas att det var inte uteslutande rösten som 

avgjorde vilken känsla de upplevde utan det varierade mellan informanterna. Dock var rösten 

den gemensamma nämnaren. Informant 2 formade hela sin uppfattning av situationen kring 

hur rösten lät. För denna känsla var det informant 3 och 4 som läst berättelsen innan, det var 

endas informant 4 som upplevde en väldigt tydlig förändring av känsloupplevelsen. Alla fyra 
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fokuserade på fåglarna och uppfattade platsen som en förort eller avlägset från en stad. De 

ljud som hör till ambiensen är alla ljud förutom vinden i dörren, bilen som passerar, fotstegen 

då mannen går, samt hjärtslagen i slutet. De fyra informanter som här presenteras fokuserade 

nästan uteslutande på endast en effekt var. 

Tabell 3, tabell över informanterna för känslan stress/spänning. 

Stress/spänning - hyperrealism 

Fråga Informant 1* Informant 2 Informant 3 Informant 

4* 

Vilken känsla 

upplevde du? 

Uppgivenhet, 

vemod, emotionellt 

Obehagligt, 

domedagsaktigt 

Spänning, intim 

(inte sexuell) 

Spänning, 

lugnet före 

stormen 

     

Varför 

upplevde du 

den känslan? 

Bakgrundsljuden, 

skapade bilder 

Mycket 

bakgrundsljud och så 

hade berättaren en 

sån allvarlig röst, 

texten också 

Känns som en hel 

del följder som har 

krockat eller 

kulminerat, något 

spektakulärt har 

hänt tidigare och 

nu "peakar" det 

De var tysta 

och stod 

stilla, och 

rörelserna 

runt omkring 

de som de 

struntade i, 

fokuserade på 

varandra 

Upplevde du 

något ljud som 

fick dig att 

reagera 

annorlunda? 

Bilen som åkte 

förbi, stack ut i 

bakgrundsljudet, 

oväntat 

Sirenerna la jag 

märke till, sen lät det 

som ett hav med 

någon bris som inte 

riktigt passade med 

stadsmiljön 

Njae det var väl 

bilen som 

"swoosha" förbi 

Fotstegen när 

han gick och 

sen var 

billjudet 

oväntat 

Vilka 

associationer 

fick du av 

ljudvärlden? 

Ett världskrig eller 

katastrof, två 

ensamma personer 

i det urblåsta 

rummet 

Storstad, typ Tokyo, 

som en film eller 

början av en film med 

berättarröst, man ser 

mannen och kvinnan 

Jag tänkte New 

York fast i nån 

slum, nåt skabbigt 

rum, fick känslan 

av att de hade 

mördat någon, sen 

blev det positivt 

Storstad, 

högtrafik, 

lägenhet och 

nåt skumt 

kvarter i nån 

stad 
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Representerar 

ljuden en 

persons 

sinnestillstånd 

eller 

intentioner? 

Nä inte direkt Ja man kan tänka att 

mannen kommer 

göra något obehagligt 

eftersom ljuden 

uppfattas som 

obehagliga 

Jo absolut, han 

hör allt runt 

omkring men 

tänker inte på det, 

han eller de är i 

sin egna värld 

Ja ljuden är 

som en sfär 

runt omkring 

de men de är 

inte delaktiga 

i den världen. 

De blockerar 

ljuden. 

Vad var ljudets 

funktion i 

berättelsens 

kontext? 

Berätta om 

omgivningen, 

skapar inre bilder, 

sätter plats och 

rum 

Skapa stämning och 

skapa en bild om vart 

man är i berättelsen 

Känna att man är 

där, göra det mer 

äkta, man får en 

bild av vad som 

händer 

Att etablera 

platsen, bilen 

gör det 

påtagligt att 

det sker saker 

runt omkring 

men de är 

ifred ändå 

Representerar 

ljudet 

någonting 

symboliskt 

eller 

konventionellt? 

Man förs ju till en 

plats men jag kan 

inte sätta nån 

specifik punkt vart 

jag hamnar 

Storstaden gör att 

man känns liten i 

mängden och gör det 

lite stressigt 

Rösten gjorde att 

det kändes som en 

upplösning, 

bitarna började 

falla på plats 

Ja ljuden 

passade in, 

inget kändes 

"out of place" 

     

Vad tror du 

den tänkta 

situationen var 

och passade 

ljuden i 

samband med 

denna 

situation? 

Det skulle nog vara 

bilen som stack ut i 

sådana fall annars 

tyckte jag att det 

stämde bra med 

den bild jag hade 

Havsbrisen 

förknippar jag med 

lugn och stillhet så 

den var lite i motsats 

till resten av 

upplevelse 

Ljuden passade 

bra, det var väl 

bilen som var 

högre men det var 

väl medvetet 

Jo jag tyckte 

ljuden 

passade in, 

kändes som 

en ljudbok, 

tempot i 

rösten 

passade bra 

för att man 

ska beakta 

vad han sa 

Kan du 

beskriva 

ljudets 

estetiska 

kvalité så 

objektivt  som 

möjligt? 

Kanske att man 

skulle ha mer ljud 

kopplade till den 

ödsliga bild jag 

hade, tjutande vind 

och så, annars var 

det bra 

Det funkade om det 

skulle skapa obehag 

och spänning, då var 

det bra 

Ja men det kändes 

bra, det var väl 

fotstegen som jag 

inte uppfattade 

vad det skulle vara 

Ja men jag 

tyckte att det 

passade bra, 

funkar i flera 

sammanhang. 

Bra närhet 

och avstånd 

på ljuden. 

 

När informanterna för Stress fick frågan vilken känsla de upplevde var det blandade svar. 

Svaren kunde ändå kategoriseras under samma typ då värdeorden liknar varandra, exempelvis 
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vemod och obehag. I denna serie intervjuer var det informant 1 och 3 som hade läst texten 

förut. Deras upplevelse av känslan i situationen förändrades knappt men ljuden skapade en 

annan dimension av historien och gav dem inre bilder. De två som inte läst historien tidigare 

angav en olycksbådande känsla, att något har hänt eller kommer att hända mellan personerna i 

berättelsen. Alla fyra angav ljuden eller delar av ljudvärlden som anledning för den upplevda 

känslan. Både att ljuden satte känslan i berättelsen men också på sättet som personerna i 

berättelsen ignorerar ljuden från omvärlden. Det som utmärkte sig mest i ljudbilden var ljudet 

av bilen som passerar. Informanterna upplevde det som opassande. Storstad var en annan 

gemensam nämnare mellan informanterna. Då det ljudet var det mest utmärkande är detta inte 

förvånande men det tillförde till att informant 2 upplevde stress. 

 

Tabell 4, tabell över informanterna för känslan ilska.  

Ilska - surrealism 

Fråga Informant 1 Informant 2* Informant 3 Informant 4* 

Vilken känsla 

upplevde du? 

En rofylld 

känsla, lugn, 

inget hot i 

upplevelsen 

Något vemod, 

tänker på noir 

Spänning Vemodigt, 

tragiskt 

Varför 

upplevde du 

den känslan? 

Man var som på 

avstånd, allt 

kändes i fjärran 

med 

polissirenerna, 

man var i en 

förort. Tempot i 

rösten fick det 

att kännas som 

en safe zone 

Dels är det texten 

och sättet det 

lästes upp på, 

tillsammans med 

innebörden av 

texten 

Rösten och 

ljuden, hans 

mörka stämma, 

lät som att han 

tog efter andan. 

Plötsliga ljud 

som var högre 

och lägre 

Kanske 

framtoningen 

av texten, 

sirenerna i 

bakgrunden 

Upplevde du 

något ljud som 

fick dig att 

reagera 

annorlunda? 

Ja bilen lät inte 

riktigt som en 

bil, kändes mer 

som ett tåg, allt 

annat kändes 

genuint 

Ja min första 

uppfattning av 

texten var att det 

skulle vara lugnt 

och lantligt, 

ljuden med 

sirenerna 

ändrade denna 

bild till en 

innerstadsmiljö. 

Saxljudet var 

också speciellt 

(hjärtslagen) 

Ambulansljudet, 

alltså sirenerna, 

sen vindljudet 

också 

Saxarna i slutet 

(hjärtslag) lät 

som 

gammaldags 

saxar som tog 

ihop lite för 

mycket 



 

 25 

 

Vad var ljudets 

funktion i 

berättelsens 

kontext? 

Det kändes som 

att sirenerna 

hade koppling 

till det som 

skulle hända 

eller att de var 

förknippade 

med personerna 

Ljudet vill 

beskriva eller 

sätta stämning i 

situationen, vill 

understryka och 

förstärka delar av 

texten 

Förstärka hans 

berättelse och ge 

inblick i vad som 

sades, göra en 

helhet 

Det är väl för 

att avslöja 

miljön för att 

hjälp bygga 

upp en inre 

bild att 

referera till 

Vad tror du 

den tänkta 

situationen var 

och passade 

ljuden i 

samband med 

denna 

situation? 

Ja ljuden 

passade in med 

den bild som jag 

fick 

Ja det passade 

bra, mycket för 

att man var 

öppen att ändra 

sin sinnesbild 

utifrån det man 

hörde 

Det var nåt ljud i 

mitten som jag 

inte visste vad 

det var (bilen) 

och jag tyckte 

inte det passade 

in så bra 

Om det 

skulle 

illustrera en 

strand så 

tänker jag 

mer måsar 

och fåglar, 

om det var i 

en lagerlokal 

så kanske det 

ska vara mer 

eko på 

fotstegen 

Vilka 

associationer 

fick du av 

ljudvärlden? 

Tänkte på 

bakgården av ett 

hus vid ett 

villaområde, 

tänkte även på 

Max Payne med 

tanke på 

sirenerna och 

rösten 

Filmiskt och noir, 

man började 

fundera vad 

problemet var 

och sökte svar, 

hela ljudbilden 

kändes som att 

man var på ett 

skepp av nåt slag, 

översvämning på 

gång kanske 

Jag tänkte mig 

en bil, en gubbe 

och en kvinnlig 

förmåga, det var 

utanför någon 

väg bredvid 

vatten, ingen 

specifik plats 

direkt 

Storstad när 

belägen ett 

vattendrag eller 

nåt, kanske en 

strand. En 

övergiven lokal 

vid en strand 

eller nåt 

liknande 

Representerar 

ljuden en 

persons 

sinnestillstånd 

eller 

intentioner? 

Nä inget som jag 

upplevde 

Jo men jag 

upplever att den 

säger mer, en 

annan dimension 

då jag uppfattar 

texten 

annorlunda med 

ljuden, mer 

sinnestillstånd i 

såna fall 

Nä inte som jag 

upplevde det 

Hjärtslagen 

kanske ska 

gestalta hur de 

känner sig 
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Kan du 

beskriva 

ljudets 

estetiska 

kvalité så 

objektivt  som 

möjligt? 

Bilen lät lite 

metallisk så då 

tänkte jag på tåg 

vilket var lite 

missvisande, allt 

annat kändes 

fullt naturligt 

Jo det var 

jättebra gjort, 

man ville höra 

fortsättningen, 

det var 

spännande 

Ja det var bra, 

inte så "whoa 

vilken story" 

men jag ville 

veta mer vad 

som hände 

Jo det var 

bra förutom 

de saker som 

påpekades 

 

Denna känsla var den där uppfattningen varierade mest. Då två av informanterna upplevde 

vemod så upplevde en tredje spänning och informant 1 upplevde ett sorts lugn. Även här, 

precis som i upplevelsen av stress och kärlek, så var det tempot och rösten som i huvudsak 

avgjorde vad informanterna upplevde. Det ljud som de flesta informanter i känslorna stress 

och ilska reflekterar över är sirenerna i bakgrunden. De är för att representera en storstad men 

blev under intervjuarena en fokuspunkt för informanterna. Flera av informanterna antog att 

sirenerna hade en koppling till vad som skulle hända i berättelsen. För känslan ilska så är det 

informant 2 och 4 som läst berättelsen innan. Deras svar var inte förändrade från deras första 

upplevelse av historien, dock upplevde informant 2 att texten fick en annan innebörd i och 

med ljudläggningen. 

Det som är intressant att se här, främst under stress och ilska, är sirenen som vid produktion 

användes enbart för att likna ljudet av en stad, fick nästan störst fokus och kopplades av flera 

informanter till händelsen i berättelsen. Det framgår även med en jämförelse av intervjuerna 

och texten i ljudberättelsen att de som uppmärksammade exempelvis ljudet av bilen inte lade 

märke till att den nämndes i texten. Detta gäller inte bara ljudet av bilen utan fenomenet 

återkommer genomgående för alla tre känslor, dvs. att trots att rösten i texten berättar om 

ljudet så var informanterna inte förberedda på ljudet som följde. 

 

Det var tydligt att uppfattningen av situationen i berättelsen förändras. Dock inte känslan. Av 

de 12 som intervjuades var det endast en som kopplade till känslan glädje och en som 

upplevde en viss stress vid känslan stress/spänning. Det som avgjorde vad som upplevdes var 

nästan unisont rösten. Trots att tempot var ökat i känslan stress/spänning så upplevde en 

informant ett sorts lugn. Eftersom fokus till stor del ligger på rösten, i alla fall om uppfattning 

av känsla, så är det svårt att avgöra om ljuden i sig berättade en historia för informanterna. 

Tanken var att ljudläggningen skulle inte bara berätta vilken känsla men också om plats, tid 

på dagen eller vilket år. Trots att ljudläggningen inte fick informanterna uppleva den tänkta 

känslan så skapade de oftast en väldigt detaljerad inre bild av situationen men också en 
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historia mellan personerna i berättelsen. I vissa fall även en historia om berättarrösten och 

vem han var i relation till personerna. 

 

Nedan följer en generalisering av varje informants intryck, det som här avgör är hur de 

lyssnat. Om fokus riktas mest på de ambienta ljuden eller effektljuden. Som tidigare nämnt 

under metod så är det svaren på frågorna som avgör hur resultatet framförs. Då informanterna 

i huvudsak fokuserade på rösterna och vissa specifika ljud så blir följande diagram en 

redovisning i Semantic (röster) och Causal (ljud). Alla informanterna svar generaliseras ihop 

för att avgöra vilken av effekt eller ambiens de fokuserar på. Har de svarat på frågorna med 

rösten i fokus hamnar de under Semantic och har de å andra sidan fokuserat på ljudeffekterna 

eller ambiensen till största del så hamnar de under Causal. Den fråga som är viktigast i 

sammanhanget är fråga nummer 2, ”Varför tror du att du upplevde den känslan?”. Även 

svaren i enkäten tas med i beräkningarna. 

 

 

Figur 3, diagram över uppfattningen av röst eller ljud. 

Som tydligt kan ses på diagrammet (Figur 6) så upplever mer än hälften av informanterna att 

det på ett eller annat sätt är rösten (semantic) som är avgörande för hur de upplevde den 

känsla de berättade om. Denna generalisering visar inte de nyanser av svar som informanterna 

Semantic 
62% 

Causal 
38% 

Ljuduppfattning 
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gav utan bara kärnan i svaren överlag. Vilken del (ljudeffekter, ambiens eller röst) som 

nämndes flest gånger då intervjufrågorna ställdes. Trots användningen av Chions teorier om 

tempoöverföring etc. så uppfattas ändå rösten som det avgörande för upplevelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, resultat av informantanalysen i Walter Murch modell. 

  

I figuren ovan (figur 4) har resultatet av undersökningen satts in i Walter Murch modell. Här 

syns väldigt tydligt hur uppfattningen av röst och ljud skiljer sig i berättelsen och var 

informanterna fokuserat. Murch modell innehåller färgkodning och den är inte en del av 

denna undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, resultaten av informantanalysen i EZA-modellen. 

När resultaten sätts in i IEZA modellen ovan (figur 5) så blir resultatet annorlunda då denna 

modell innehåller fler variabler än Murch modell. De antal informanter som lyssnade på 

ljuden mer än rösten placerades under Effect/activity, alltså under ljud som har en aktivitet 

kopplad till sig ex. sirenerna eller barnen. Den borde även placeras närmare non-diegetic 
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eftersom ljuden uppfattas men inte syns. Denna modell fungerar inte på samma sätt när den 

används för detta syfte då interfaceljud inte används i ljudberättande.   

 

 

5.1 Resultatsammanfattning 

Under de intervjuer som gjordes framgick tre saker. Första är att rösten är avgörande för 

vilken känsla den som skapar ljudberättelsen vill förmedla precis som Chion påstod (1994 s. 

6). Chion fortsätter med att säga att det är först när människan som lyssnar vet vad som sägs 

och vem som säger det som det är möjligt att fokusera på ljuden i omgivningen.  Fel val av 

röst och redigering kan göra att ljudbilden inte uppfattas som författaren av texten tänkt, 

vilket framgår av resultatanalysen. En möjlig lösning hade varit om informanterna fått lyssna 

på texten först utan ljud sedan med ljud då det möjligtvis hade fått dem att inte lyssna på 

texten.  Det andra är att det måste finnas en tydlighet i ljudläggningen. Eftersom rösten är så 

mycket i fokus blir endast de allra tydligaste ljuden, ex. bilen, eller de ljud som finns mellan 

meningarna, ex. sirenerna, de som uppfattas. I känslan stress/spänning finns ljudet av en fläkt 

som används för att skapa ett snabbare tempo i ljudläggningen. Det var dock inte en enda av 

informanterna som uppmärksammade ljudet. Om det påverkat dem omedvetet är omöjligt att 

säga i denna undersökning men ingen upptäckte dess närvaro som påtagligt ljud. Det tredje är 

kopplingen mellan de föregående, röst kontra specifika ljud. De sirener som tidigare nämnts, 

som finns i både känslorna stress och ilska, vred på den tänkta uppfattningen och skapade hos 

informanterna en känsla av olycksbådande och katastrof. De hollywoodkonventioner som 

tidigare diskuterats av Ric Viers (2008) vilket har varit utgångspunkten vid några av 

ljudläggningarna och som använts här, blir allt tydligare efter analysen. Konventioner är 

vedertagna mediala uttryck som allmänheten förväntar sig.  

Frågeställning: Går det med ljudeffekter och ambienta ljud förändra uppfattningen från sorg 

i en text till en annan känsla? Vad är det som avgör om detta går eller inte? 

Till största delen nej, inte på detta sätt. Många av informanterna svarade sorg eller liknande 

känslor som kan kopplas till sorg, ex. uppgivenhet och vemod. Då så många fokuserade på 

rösten så är det viktigt att rösten är det som ljudläggningen baseras på eftersom ljuden 

omkring färgas av informanternas uppfattning av känslan i rösten. En del svar avvek från 

resten, en person svarade glädje på ljudberättelsen glädje/lycka men det övervägande antalet 

hade uppfattningar med en mer dyster framtoning. Det kan vara möjligt men för att 

ljudeffekter och ambiens skall klara av att ersätta musik så måste ljudläggningen vara väldigt 
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noggrann. Det kan räcka med ett ljud som är placerat mellan två meningar som berättar något 

avgörande i historien för att situationen kan missuppfattas. Som användningen av sirenerna i 

stress och ilska. Det som går ändra är uppfattningen av situationen och relationen mellan 

karaktärerna i berättelsen men att väldigt noggrant placera ut väl uttänkta ljud. 

Av de tre känslorna var glädje/lycka den lättaste att uppfatta. Detta kan bero på att fågelsång 

och barnskratt är förknippat med en sorts harmoni och blir därför lättast att koppla till just den 

känslan i enighet med det Ric Viers säger i the Sound Effect Bible (2008). Informant 4 från 

glädje/lycka svarade följande på frågan; Vad var ljudets funktion i berättelsens kontext? 

Informant 4: ”Att förmedla en känsla, fågelkvitter förknippas med lycka, fint och mysigt.” 

Trots att de tre resterande informanterna svarade sorg, eller liknande, på första frågan så 

uppfattade de glädje/lycka tack vare de ljuden. Dock upplevde de snarare en kontrast mellan 

deras uppfattning av sorg via rösten och lycka via ambiensen, vilket för en del av 

informanterna gav obehagskänslor. 

Det är alltså rösten som är den som väger mest inom ljuduppfattning precis som Michel 

Chion (1994) påstår. Under denna undersökning underskattades betydelsen av 

berättarrösten i ljudberättelsen samt den känsla som texten i sig gav. Detta resulterade i att 

trots en detaljerad ljudläggning så var det svårt för informanterna att uppleva den tänkta 

känslan.   

5.2 Diskussion 

Förhoppningen med detta arbete är att skapa en insikt i ljudberättande och att försöka få en 

förändring i det konventionella sättet att förmedla känslor i en händelse på film eller annat 

media med ljud. Istället för att använda musik som inte har en källa i t.ex. film så skapas en 

ljudbild där alla ljud har en motivering. På detta sätt kan de nuvarande konventionerna brytas 

och ge mer utrymme för en ljudvärld som blir lika viktig som bilden. 

Det är tydligt att det med hjälp av att noggrant välja ut vissa ljud går det att manipulera den 

upplevda känslan. Detta än något som skulle kunna utnyttjas för att framställa en person 

felaktigt eller användas av exempelvis presidentkandidater USA för smutskastning av 

motståndare.  Att framställa en person eller en händelse som något det inte alls är eller vid 

propaganda.  

Det är möjligt att de svar som framkom under intervjuerna kan vara påverkade av det faktum 

att den som intervjuade kände personerna i fråga och de svarade då som de trodde var rätt. 

Detta trots att det var den personliga åsikten som var målet. Det som kan avvisa ett sådant 

påstående är att de som blev intervjuade inte fick veta något om vad innehållet i ljudklippet 
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var eller vilka frågor som skulle ställas. De kunde då inte veta innan vad de skulle fokusera på 

i berättelsen och då heller inte rikta svaren till någons fördel. 

Relevansen till Walter Murch och IEZA-modellen är något som tyvärr inte blev en stor del av 

arbetet som tidigare tänkt. Då det framkom att informanterna lyssnade så mycket på rösten 

skiftade arbetet fokus vilket resulterade i att den ingående analys som tidigare var tänkt, samt 

en jämförelse mellan modellerna och en sammanställning av den informationen försvann. 

Det sätt som undersökningen gjordes på och den metod som valdes gjorde att den jämförelse 

av metoder och lyssningssätt som från början var tänkt inte fungerade. Vilket i sig resulterade 

i att de kan upplevas som onödiga eller överflödiga. Då de var tänkta att få större utrymme än 

det nuvarande. 

Det är också möjligt att den utgångspunkt som användes för ljudläggningen, det vill säga de 

musikaliska stycken, inte längre är användbara då de nu är ca 92 år gamla. Det är tänkbart att 

uppfattningen av känslor i musik ändrats och därför påverkar den inte ljudläggningen som 

tänkt. En djupare studie om hur ett musikaliskt stycke påverkar känslan i en situation skulle 

kunna göra det möjligt att se på vilket sätt musik kan överföras till ljudläggning. Detta till 

trots att det tempo och tonläge som Chion (1994) pratar om varit en inspirationskälla. Chion 

anger inget rätt eller fel sätt som detta kan göras på men i denna undersökning framgick inte 

den tänkta kopplingen till musik. 

Den tänkta kopplingen till Tuuri m.fl. (2007) empathetic-listening, där det var meningen att 

informanterna skulle uppfatta det subtila i ljudläggningen, misslyckades. Det som i detta 

arbete kallas empatiskt lyssnande fungerade inte som tänkt då andra faktorer som inte var med 

i beräkningarna framkom, ex. ljudet av sirenen. Detta gjorde att informanterna skiftade fokus 

till ett ljud som inte var ett av de ljud som undersökningen fokuserade på. Det visar att 

empatiskt lyssnande fungerar, men det är viktigt att de ljud som ska användas i ett liknande 

syfte undersöks. Både vilken betydelse de har och vad ljudläggaren vill säga med sin 

ljudläggning då det, som i detta fall, finns en risk att det uppfattas på fel sätt. 

Ett flertal av informanterna upplevde det som i detta arbete kallas för associationslyssnande 

från Tuuri m.lf. (2007) modell. De flesta associerade sirenen med händelsen mellan 

karaktärerna i berättelsen men också berättarröstens förhållande till historien. En av 

informanterna upplevde till och med att berättelsen inte var mer än en persons privata tankar, 

inte att han berättade en historia utan att han bara tänkte på den. Detta visar förvisso inte 

något relevant i förhållande till undersökningen men det är dock intressant att se hur beroende 

på en persons sinnestillstånd vid lyssningstillfället kan påverka upplevelsen genomgripande. 
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5.3 Framtida arbete 

Vid en potentiell vidareutveckling av detta arbete så skulle ett större fokus på användandet av 

lyssningsmodellerna som tagits upp, Chion, Murch, IEZA etc., finnas. Möjligheten att ta reda 

på hur användningen av ljud, inte bara i ljudberättelser, filmer eller musik, kan påverka 

situationer och hur människor knyter an till vissa ljud är viktigt. Ljud ger information om ett 

objekt eller en händelse och mer information innebär oftast en bättre förståelse av vad som 

inträffat. Varje modell borde få en egen undersökning för att få fram hur de kan kombineras 

och användas i olika syften då de har olika styrkor och svagheter vid olika 

användningsområden. Med en klarare bild över varje ljuds separata känsla skulle det vara 

möjligt att sammanställa en ljudläggning som kan täcka alla fyra modeller, Chion, Murch, 

IEZA och Tuuri m.fl. Detta skulle kunna visa tydligare hur ljud påverkar situationen men 

också hur placeringen av ljud i en ljudläggning kan påverka resultatet, som ljudet av sirenerna 

gjorde i detta arbete. 

Hade det funnits mer tid för detta arbete hade tre saker förändrats. Det första är en djupgående 

analys av Chions teorier och Murch samt en jämförelse mellan dem och IEZA-modellen. 

Detta för att se hur de fungerar i relation till varandra men också för att ta fram en modell mer 

inriktad mot ljudberättelser samt att påvisa fel som finns i modellerna. Det andra som skulle 

göras är tre nya ljudläggningar som är baserade på den information som framkommit under 

detta arbete. Förändra hur berättarrösten låter och förändra ljudbilden med hjälp av både med 

en djupare analys av källmaterialet, ex. Chion, men också med hjälp av erfarenheten av detta 

arbete. Det tredje är att ytterligare en undersökning skulle göras med klarare fokus än den 

nuvarande som i efterhand upplevs som allt för bred.  

Även möjligheten att få ytterligare insikt i undersökningen och för en bättre förståelse för 

informanternas svar så hade även en specifik uppdelning kunnat ske. Värdeord och fraser som 

visade mer exakt på ex. vad i rösten eller vilka ljudeffekter som gjorde känslan så 

framträdande hade tagits fram. Genom att prioritera (vilka ljud var viktigast?) och motivera 

(varför var de avgörande?) ljudeffekterna hade en separat ljudbild framkommit för varje 

känsla, baserat på informanternas egna uppfattningar och upplevelser. Med den nuvarande 

ljudläggningen som utgångspunkt. Detta hade möjligtvis gjort att om en ny undersökning 

skulle göras så kunde denna baseras på de ljud som dessa informanter angav som betydande 

för upplevelsen av en viss känsla. 

Om ett företag skulle välja att vidareutveckla detta så kan det vara möjligt att skapa 

exempelvis ett spel där beroende på spelarens val så kan ljudbilden förändras. På så sätt börjar 
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ljuden så väl som kanske utseendet på karaktären förändras efter de val som spelaren gör. 

Alltså sker inte bara en visuell förändring av spelet men även en ljudmässig. Alternativt att 

göra ett spel spelaren själv kan förändra ljudbilden via inställningar och på sätt förändra hela 

upplevelsen. Det vill säga att det grafiska utseendet kan påverkas av hur spelaren väljer att 

fokusera, ambiens kan möjligtvis öka färgerna på omgivningen. 
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Appendix A  -  Berättelsen 

 

Texten nedan är den som används i ljudberättelsen. 

 

The room they stood in was completely empty. The rest of the world seemed completely void 

and at that moment in time there where only them. A light breeze came in through the open 

back door and lifted the curtain, making the shadows dance on the floor. None of them said 

anything for what seemed an eternity. A car rumbled past waking them from their catatonic 

state. The man spoke, “So” he said, “this is it?” The woman nodded. She saw the man smile 

faintly and knew then that this truly was it, the defining moment of her life. He took a few 

steps towards her but halted as if an invisible wall had moved in front of him. He frowned, 

“you know” he said looking at his shoes, “it is hard to believe that all the things we did would 

culminate here and now, imagine the odds.” he laughed. 
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Appendix B  -  Frekvenser 

 

Bilden nedan visar på enklaste sätt hur frekvenser fungerar. Det mänskliga örat kan uppfatta 

frekvenser från 20Hz, lägsta nivå, till 20kHz, högsta nivå. 
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Appendix C – Ljudlista 

Nedan följer en lista på vilka ljud som används i ljudläggningen av känslorna samt kort om 

vad de var menade att representera. Ljuden på denna lista är endast de som återfinns i 

ambiensen. 

Glädje/lycka: 

Barnskratt – lekande barn, sommar, oskyldighet, skratt = glädje. Panoreras för att få rörelse i 

ljudbilden. 

Springa på gräs – kompletterar barnskratten och panoreras samtidigt som skratten för att få 

känslan av rörelse i ljudbilden. 

Vind och fågelkvitter – harmoni och bekymmerslöshet. 

Porlande bäck – komplement till fåglarna och vinden, simulera harmoni. 

Stadsljud från en storstad – hörs på avstånd, simulerar att lyssnaren befinner sig i en fridfull 

förort. 

Stress/spänning: 

Barnskratt – sänkt tonläge för att simulera äldre människa. Väldigt lågt i bakgrunden 

Springa på gräs – låter som elektroniska störningar, är låg volym och finns i bakgrunden. 

Höga frekvenser framtagna. 

Vind och fågelkvitter – hörs knappt, är där för att ge dynamik till ljudbilden 

Porlande bäck – kompletterar ljudet av gräs med höga frekvenser för att en påträngande 

känsla. 

Stadsljud från en storstad – Används här i trippel uppsättning. Först vanliga ljudet med de 

höga frekvenserna framhävda. Samma ljud igen men lägre volym, högre frekvenser. Sedan 

den sista är manipulerad för att låta som en takfläkt med högt tempo för att efterlikna musik 

med högt tempo som kan framkalla stress. 

Ilska: 

Barnskratt – liknande som i känslan stress/spänning, lägre frekvenserna framhävda. 

Springa på gräs – här har de låga frekvenserna framhävts. 
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Vind och fågelkvitter – höga frekvenser borttagna låga framhävda. 

Porlande bäck – manipulerade för att låta som kokande vatten, kopplat kokande ilska. Låga 

frekvenserna framhävda. 

Stadsljud från en storstad – Hög volym men mycket lågfrekvent innehåll. 

 


