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Sammanfattning 

 
Denna rapport undersöker ljudovana personers analytiska lyssnande till effektljud i 

en ljudberättelse och även hur olika angreppsätt till ljuddesign påverkar 

testpersonernas kritiska lyssnande till berättelsen. Detta har gjorts genom att 

ljudlägga tre versioner av en kort berättelse med tre olika angreppsätt till ljuddesign: 

realistiskt, hyperrealistiskt- och surrealistiskt ljud. Undersökningen har skett med 

kvalitativa intervjuer med frågor kopplade till Tuuri, Mustonen och Pirhonens 

lyssnarmodell. Modellen baseras på en kombination av Michel Chions tre lyssnarsätt 

och David Hurons åtta känslomässiga komponenter kopplade till ljud. Intervjuerna 

genomfördes med tolv informanter där elva av dessa inte hade tidigare erfarenheter 

inom ljudproduktionsarbete. Resultaten visade att olika angreppsätt till ljuddesign 

påverkar personernas analytiska lyssnande och uppfattning av ljudberättelsen. De 

realistiska effektljuden visade sig vara det mest passande medans de surrealistiska 

effektljuden var svåra att identifiera. Informanterna var således mer kritiska mot det 

surrealistiska angreppet. En mer djupgående analys av varenda ljudelement i 

ljudberättelsen kan ge ytterligare förståelsen av det analytiska lyssnandet. 
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1 Introduktion 

Människor utsätts för en mängd ljudintryck varje dag och vi tolkar och analyserar 

dessa intryck både på ett medvetet och omedvetet plan. Som ljuddesigner lägger jag 

ofta märke till ljuden omkring mig och letar ibland efter intressanta ljud som kan 

användas i ljuddesign. Min erfarenhet av spelprojekten i dataspelsutbildningen är att  

studenter som är ovana att prata om ljuddesign känner en viss osäkerhet när det 

gäller att beskriva den typ av ljudbild som eftersträvas i spelet. På ett sätt lämnas 

detta ansvar åt ljuddesigners eftersom de anses vara experter och kan fatta egna 

beslut utifrån det material som grafikerna har skapat. Men när grafiken och ljuden är 

klara så finns det ofta synpunkter på ljuden men osäkerheten eller bristen på 

gemensamma termer gör att kommunikationen brister. 

Detta arbete grundade sig i ett eget intresse att undersöka det analytiska lyssnandet 

hos personer som inte har erfarenhet inom ljudproduktion. Med analytiskt lyssnande 

menar jag hur människor värderar ljuddesign utifrån egna erfarenheter, referenser 

och preferenser. Den produkt som har framställts för denna undersökning är en 

ljudberättelse. Syftet med att använda en ljudberättelse är för att flytta fokuset från 

det traditionella förhållandet mellan ljud och bild i medier så som film och spel för att 

istället belysa ljudets egna kvalitéer. Ljudberättelsen har skapats i tre olika versioner 

där ljuddesignen utgick från tre olika angreppsätt. Dessa angreppsätt är realistiskt, 

hyperrealistiskt- och surrealistiskt ljud och betydelsen av dessa begrepp förklaras 

senare i rapporten. Arbetet har skett i samarbete med Viktor Ehnmark som har 

designat miljöljud till ljudberättelsen där de tre olika versionerna kopplades till de 

specifika emotionerna kärlek, stress och ilska. 

Till undersökningen användes huvudsakligen Tuuri, Mustonen och Pirhonens (2007) 

egna lyssnarmodell som är en kombination av Michel Chions (1994) och David 

Hurons (i Tuuri, Mustonen & Pirhonen, 2007) lyssnarsätt. Denna lyssnarmodell 

användes för att identifiera olika lyssnarsätt hos informanterna och deras kritiska 

förhållande till olika former av ljuddesign. 
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2 Bakgrund 

Mycket forskning kring ljud handlar om samspelet mellan ljud och bild i medier som 

film och spel där ljudet ofta har en kompletterande roll till bilden. Exempelvis 

beskriver ljuddesignern och filmredigeraren Walter Murch (2000) i sin artikel 

Streching Sound to Help the Mind See att ljudet ofta hamnar i skuggan av bilden när 

det gäller filmproduktion: 

The question remains, in all of this, why we generally perceive the product of 

the fusion of image and sound in terms of the image. Why does sound usually 

enhance the image, and not the other way around? In other words, why does 

King Sight still sit on his throne and Queen Sound haunt the corridors of the 

palace? (Walter Murch, 2000. http://filmsound.org/murch/stretching.htm) 

Detta arbete utforskar ljudets betydelse utan en visuell kontext. Att använda 

ljudberättelser är ett bra sätt att praktiskt undersöka detta på, med ljudberättelser 

menar jag berättelser med inspelade röster, ljudeffekter och musik utan en visuell 

kontext såsom i film eller spel. Ett exempel på tidiga ljudberättelser är radioteater där 

det används ljudeffekter för att förstärka berättandet och stämningen i historien. En 

annan, mer modern form av ljudberättelser erbjuder företaget "GraphicAudio" 

(www.graphicaudio.net) som via sin  hemsida säljer en mängd olika ljudberättelser 

som efterliknar filmens dramatiska ljudläggning, fast utan bilden som hjälpmedel. 

I detta bakgrundskapitel introduceras olika teorier inom ljudperception där Michel 

Chions (1994) tre lyssnarssätt och Tuuri, Mustonen och Pirhonens (2007) utveckling 

av denna modell låg i fokus för denna undersökning. Detta kapitel innehåller också 

en genomgång av begreppet effektljud och de tre angreppssätten till ljuddesign som 

nämndes i introduktionen. 

2.1 Hur upplever vi ljud? 

Hur människor upplever ljud är väldigt personligt. Inger Ekman är en av många 

forskare som inriktar sig på människans ljudperception ofta kopplat till 

dataspelsljud. I hennes artikel Modelling the Emotional Listener: Making 

Psychological Processes Audible (Ekman, 2009) beskriver hon ljudets fria 

tolkningsform och att det inte finns något ”rent” ljud fritt från personliga tolkningar. 

Ekman redogör för fyra olika influenser som påverkar vårt personliga lyssnande, 

http://filmsound.org/murch/stretching.htm
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dessa influenser är: uppmärksamhet, känslor, multimodal perception och interna 

ljud (Ekman, 2009). En kort sammanfattning av dessa influenser är att lyssnarens 

uppmärksamhet avgör vilka ljud som lyssnaren fokuserar på. Lyssnarens känslor 

eller sinnestillstånd kan påverka lyssnandet och hur lyssnaren riktar sin 

uppmärksamhet. Multimodal perception handlar om hur olika typer av sinnen 

influerar varandra. Ett tydligt exempel på detta är samspelet mellan ljud och bild. 

Interna ljud är de ljud som vi själva upplever inom vår kropp eller mentala tillstånd. 

Vi kan till exempel höra vår egen andning om det är väldigt tyst eller uppleva minnen 

i form av tillbakablickar med ljud (Ekman, 2009). 

Svårigheten med detta projekt var att det endast koncentrerade sig på ljudsinnet 

vilket gjorde att den multimodala perceptionen blev utesluten som influens till 

lyssnandet. När Tuuri, Mustonen och Pirhonen (2007) genomförde en studie som 

undersökte hur personer upplevde interfaceljud så använde de sig av olika grafiska 

element för att se hur folk omvärderade ljudet beroende på vilken bild som användes. 

De hade alltså värderat den multimodala perceptionen som en viktig influens för vårt 

lyssnande. Även Chion (1994) menar att människor har en högre acceptansnivå för 

ljud när det finns en bild kopplat till det. Han förklarar fenomenet med ett eget 

begrepp som han kallar för ”synchresis”. 

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

mixing possible, and enables such a wide array of choice in these processes. 

For a single body and a single face on the screen, thanks to sychresis, there are 

dozens of allowable voices – just as, for a shot of a hammer, any one of a 

hundred sounds will do (Chion, 1994 sid. 63). 

Då det inte finns bilder i ljudberättelserna som skapades, så användes istället 

berättarrösten som en form av "sychresis" där alla omgivande ljud utgår ifrån det 

som berättas. Röster är också det som vi riktar vår uppmärksamhet mot först innan vi 

koncentrerar oss på resten av ljuden omkring oss (Chion, 1994). Utmaningen i 

ljuddesignen var då att skapa tydliga objektifierade ljudeffekter som lyssnaren kan 

identifiera och relatera till. 

2.2 Chions tre lyssnarssätt 

Den franska kompositören och forskaren Michel Chion (1994) redogör i sin bok 

Audio-Vision för tre olika sätt att lyssna på ljud: causal listening, semantic listening 
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och reduced listening. "Causal listening" innebär att lyssnaren letar efter information 

om ljudets källa och detta är det vanligaste sättet som människor lyssnar på (Chion, 

1994). Exempelvis kan lyssnaren identifiera ett hundskall genom klangen på ljudet, 

avståndet och riktningen. "Semantic listening" innebär att lyssnaren letar efter en 

språklig innebörd i ljudet och lyssnaren får en avkodande roll (Chion, 1994), där 

lyssnaren inte fokuserar på ljudets kvalité utan mer på ljudets mening. Det tydligaste 

exemplet på "semantic listening" är mänskliga språk. "Reduced listening" innebär att 

lyssnaren enbart fokuserar på ljudets estetiska kvalitéer och inte på källan eller 

innebörden. Termen "reduced listening" eller "acousmatic listening" myntades först 

av Pierre Schaeffer i hans bok Traité des object musicaux (i Cox & Warner, 2004). 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen (2007) visar med en modell hur man lättare kan skilja 

på dessa tre lyssnarsätt: 

 

Figur 1: Chions tre lyssnarsätt beskrivna enligt Tuuri, Mustonen & Pirhonen(2007) 

2.2.1 Utvecklad modell av Chions tre lyssnarsätt 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen (2007) har gjort en utvecklad lyssnarmodell som 

baseras på en kombination av Chions tre lyssnarsätt tillsammans med musik och 

kognitionsforskaren David Hurons (i Tuuri, Mustonen & Pirhonen, 2007) sex olika 

komponenter om känslor kopplade till ljud. Modellen har utvecklats för att skapa en 

mer detaljerad och omfattande modell som kompletterar Chions tre lyssnarsätt, då 
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författarna menar att svagheten i Chions modell är att den inte tar hänsyn till ljudens 

funktion och innebörd (Tuuri m.fl., 2007). Förutom Chions tre lyssnarsätt som 

tidigare har beskrivits så introduceras här fem nya sätt att lyssna på: reflexive, 

connotative, empathetic, functional- och critical listening. 

"Reflexive listening" fokuserar på fysiska, automatiska och snabba reaktioner på 

plötsliga ljud (Tuuri m.fl., 2007). Ett exempel på detta kan vara det starka ljudet av 

en biltuta som får lyssnaren att fysiskt hoppa till.  

"Connotative listening" innebär att lyssnaren fokuserar på de tidigt upplevda 

associationerna till ljudet och lyssnandet sker här på ett förmedvetet plan (Tuuri 

m.fl., 2007). Lyssnarens associationer som väcks i samband med ljudet kan alltså 

vara kopplade till tidigare erfarenheter som lyssnaren förknippar med ljudets 

karaktär. Exempelvis så kan en biltuta i "connotative listening" förknippas med stora 

städer eller bilköer. 

"Empathetic listening" innebär att lyssnaren fokuserar på ljudets emotionella uttryck 

dvs. om ljudet uppfattas genom känslor såsom aggressivt eller ledsamt. Exempelvis 

kan en dörr som stängs med en hög smäll uppfattas som aggressivt eller en hunds 

gnäll som ledsamt. 

"Functional listening" innebär att lyssnaren fokuserar på ljudets funktion i 

förhållande till en viss kontext (Tuuri m.fl., 2007). Exempel på detta kan vara 

interfaceljud som ger feedback till användaren tillsammans med ett grafiskt interface 

i dataspel eller dataprogram. I en ljudberättelse kan även vissa nyckelljud hjälpa till 

att markera övergångar mellan scener. Ljudet av en dörr som öppnas kan introducera 

en ny ljudmiljö till exempel. 

"Critical listening" innebär att lyssnaren fokuserar på hur ljudet används i en viss 

kontext och hur trovärdigt lyssnaren upplever att ljudet är (Tuuri m.fl., 2007). Här 

har lyssnaren en mer kritisk ställning och kan misstolka ljudets funktion om det inte 

har används på rätt sätt. 

Syftet med den nya modellen har alltså varit att skapa en mer detaljerad modell som 

kan användas i forskningar för att studera människors lyssnande. På så sätt kan 

ljuddesigners också få en förståelse för hur andra personer uppfattar ljudet istället för 

att enbart förlita sig på sitt eget eller andra kollegors lyssnarsätt. För att lättare kunna 
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skilja på dessa lyssnarssätt så har Tuuri m.fl. (2007) skapat en tabell som delar in 

varje lyssnarsätt i olika fack av lyssnartyper. Reflexive- och connotative listening 

delas in i "pre-conscious mode" där lyssnaren förmedvetet och automatiskt upplever 

ljudet med fysiska reaktioner och minnesassociationer. Causal- och empathetic 

listening delas in i "source-oriented mode" där lyssnaren aktivt letar efter 

information om ljudets källa eller emotionella uttryck. Funtional, semantic- och 

critical listening delas in i "context-oriented mode" där lyssnaren fokuserar på ljudets 

förhållande till en viss kontext. Reduced listening delas in i "quality-oriented mode" 

där fokuset ligger på ljudets estetiska kvalité.  

Tabell 1: Ny lyssnarmodell av Tuuri, Mustonen och Pirhonen (2007),tabellen är min egen tolkning av Inger 
Ekmans (2009) anpassning av modellen 

Typ Lyssnarsätt Beskrivning  

Pre-conscious modes: Reflexive Automatisk snabb respons 

Connotative Associationer, kulturell betydelse 

Source-orientated modes: Causal Lyssnar efter ljudets källa och riktning 

Empathetic Emotionell mening av ljudet 

Context-orientated 

modes: 

Functional Ljudets funktionella mening i förhållande till en 

given kontext 

Semantic Ljudets mening (språklig eller symbolisk mening) 

Critical Kritiskt förhållande till ljudets användning, 

trovärdighet, etc. 

Quality-orientated 

modes: 

Reduced Fokus på ljudets estetiska uttryck 

2.3 Tre angreppsätt till effektljud 

Denna undersökning fokuserar på effektljud.  Med det menas ljud som har en tydlig 

fysisk källa som enkelt kan identifieras som exempelvis fotsteg, vapenljud, fordon etc. 

Begreppet effektljud har tagits och översatts från IEZA-modellen (Huiberts & van 

Tol, 2008) som är en praktisk modell för att dela in ljudtyper i 

dataspelsproduktioner. Förkortningen står för interface, effect, zone och affect. 

"Interfaceljud" är ljud kopplade till spelets interface som exempelvis menyer där 

ljudets funktion är att ge spelaren direkt feedback i samband med det grafiska 
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gränssnittet. "Effect" är ljud kopplade till objekt i spelvärlden som exempelvis vapen, 

fiender, fordon etc. I detta arbete används ordet effektljud som en motsvarande 

svensk översättning av ordet "effect". "Zone" är ljud kopplade till en miljö som 

beskriver platsen i form av omgivande ljud som exempelvis fågelkvitter, trafikljud etc. 

"Affect" är ljud som är omgivande och stämningsfulla. Det tydligaste exemplet på 

affectljud är musik. 

En ljuddesigner kan använda sig av många olika angreppsätt i sin ljuddesign. I 

introduktionen så introducerade jag tre olika angreppsätt till ljuddesign: realistiskt, 

hyperrealistiskt- och surrealistiskt ljud. Dessa tre angreppsätt tas upp av flera 

ljuddesigners som har egna tolkningar av begreppens innebörd. Walter Murch 

förklarar till exempel i en intervju på hemsidan "www.salon.com" hur 

helikopterljudet i filmen Apocalypse Now (1979) rör sig mellan realism, hyperrealism 

och surrealism där användandet av inspelat och syntetiskt skapade rotorbladsljud 

blandas (http://www.salon.com/2000/04/27/murch/). Philip Horton är en ung 

filmredigerare och ljuddesigner från England. I hans korta introduktionsfilm om 

ljuddesign tar han upp de tre nämnda angreppsätten och visar exempel på hur dessa 

tre används praktiskt i en filmscen: http://vimeo.com/23772081. Hur dessa angrepp 

definieras och används i filmen ligger mycket nära min egna tolkning av begreppen, 

men för att ytterligare klargöra min egna tolkning av dessa tre angrepp kommer jag 

här introducera de tre angreppsätten realistiskt, hyperrealistiskt- och surrealistiskt 

ljud. 

Med realistiskt ljud menas ljud som upplevs som naturliga och trovärdiga för 

lyssnaren. Realistiskt ljud kan kopplas till begreppet "prototyper" som Inger Ekman 

(2008) beskriver i sin artikel Psychologically Motivated Techniques for Emotional 

Sound in Computer Games. Med detta begrepp menar hon att det finns personliga 

idéer om hur ett visst ljudobjekt låter och att detta inte behöver vara kopplat till det 

riktiga fysiska objektet som ljudet efterliknar. Därför lämpar sig till exempel 

majsmjöl bättre för att skapa ljudet av fotsteg i snö än att använda riktig snö (Ekman, 

2008). Ljuddesigners kan utnyttja effekten av prototyper då det är mycket flexibelt 

och skapar för lyssnaren en trovärdig upplevelse. 

Hyperrealistiskt ljud är en mer förstärkt form av realism där exempelvis ljud som i 

verkligheten upplevs som väldigt svaga kan förstärkas och bli mer tydliga eller 

överdrivna. Tomlinson Holman (2010) beskriver att hyperrealistiska angrepp oftast 

http://www.salon.com/2000/04/27/murch/
http://vimeo.com/23772081
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används i filmljudmixning just för att förtydliga svaga ljud så som fotsteg. Angreppet 

kan också användas för att ge mer dramatik till ljuden och är mer flexibelt när man 

vill styra stämningen i en scen. 

Surrealistiskt ljud är enligt författaren ett mer förvrängt och experimentellt angrepp 

till ljuddesign. Detta angreppsätt söker inte att återskapa en realistisk ljudbild utan 

används snarare som ett sätt att förmedla en psykologisk stämning, ofta utifrån en 

karaktärs sinnestillstånd. Exempelvis kan en bil som åker förbi gestaltas med ljudet 

av ett skenande tåg för att  visa på en karaktärs tänkta sinnestillstånd. 

Med dessa tre angreppssätt till ljuddesign har jag skapat tre olika versioner av en kort 

ljudberättelse. Detta har gjorts för att visa skillnaden mellan effektljud utifrån olika 

angreppsätt och hur testpersonerna lyssnar analytiskt till dessa sätt att ljudlägga. I 

detta kapitel har de centrala begreppen för denna undersökning introducerats. Hur 

dessa begrepp har använts som metod ska nu redogöras i det följande kapitlet 

"problemformulering". 
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3 Problemformulering  

Den befintliga forskning som har presenterats i det föregående kapitlet handlar 

mycket om det analytiska lyssnandet men inriktar sig främst till audiovisuella medier 

som film och spel. Forskning om hur personer utan erfarenhet inom ljudproduktion 

lyssnar analytiskt till effektljud i en ljudberättelse och hur olika angreppssätt till 

ljuddesign påverkar deras kritiska lyssnande har däremot inte fått mycket 

uppmärksamhet. Därför har inriktar sig denna undersökning främst till hur olika 

ljudovana personer lyssnar enligt Tuuri m.fl. (2007) lyssnarmodell  och hur de 

kritiskt värderar ljuden beroende på angreppsätt till ljuddesign. Detta formuleras i de 

två frågeställningarna för denna undersökning. 

3.1 Frågeställning 

 Vilket analytiskt lyssnande har ljudovana personer till effektljud i en 

ljudberättelse? 

 Påverkar olika angreppssätt till ljuddesign hur testpersonerna förhåller sig 

kritiskt till effektljuden i ljudberättelsen? 

 

I denna rapport benämns personer utan tidigare erfarenhet inom ljudproduktion för 

"ljudovana personer". Detta görs för att lättare kunna formulera frågeställningen på 

ett kortfattat och begripligt sätt.  

3.2 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningarna så skapades tre versioner av en ljudberättelse. 

Textinnehållet i ljudberättelserna var alltså detsamma i varje version men 

effektljuden bearbetades annorlunda beroende på vilket angreppsätt som användes. 

Angreppsätten hör ihop med Viktor Ehnmarks miljöljud kopplade till specifika 

känslor i följande ordning: kärlek/realistiskt, stress/hyperrealistiskt och 

ilska/surrealistiskt. På detta vis användes angreppsätten ihop med de känslor som jag 

själv tyckte passade bäst tillsammans. För att skapa en kontinuitet i antalet effektljud 

mellan varje version så användes fyra bestämda effektljud som återkommer i 

versionerna men som behandlades på olika sätt beroende på vilket angreppsätt som 

användes. Dessa fyra effekter var: 
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 Vind/bakdörr 

 Bil 

 Fotsteg 

 Hjärtslag 

De tre första effektljuden har en koppling till textinnehållet i berättelsen då 

berättaren beskriver dessa ljudhändelser (se Appendix A för ljudberättelsens 

textinnehåll). Däremot lades även hjärtslagseffekten till för att berättelsen skulle få 

ett mer dramatiskt avslut. Det antyds exempelvis i berättelsen att de två 

huvudkaraktärerna står inför ett svårt val, och hjärtslagens syfte var att  illustrera 

denna situation. Ljudberättelserna är mellan en till två minuter långa  beroende på 

version då informanterna lättare skulle kunna reflektera kring ljudupplevelsen. En 

kortare ljudberättelse var också mer koncentrerad och informanterna fick mindre 

ljudeffekter att hålla reda på.  

3.2.1 Undersökningsmetod 

En kvalitativ undersökning har genomförts med tolv informanter i strukturerad 

intervjuform där informanterna fick lyssna på en specifik version av ljudberättelsen 

som illustrerade något av respektive angreppsätt: realistiskt, hyperrealistiskt- och 

surrealistiskt ljud. Intervjuerna skedde med en informant i taget och informanterna 

hade inga tidigare erfarenheter inom ljudproduktion vilket var nödvändigt för att 

kunna besvara frågeställningarna. Informanterna lyssnade på en av de tre 

versionerna av ljudberättelsen en gång i hörlurar och fick sedan svara på  åtta 

fördefinierade frågor för att beskriva sin upplevelse. Frågorna har en koppling till 

Tuuri, m.fl. (2007) lyssnarmodell där det ges exempelfrågor som representerar varje 

lyssnarsätt. Dessa frågor är: 

 Upplevde du något ljud som fick dig att reflexivt hoppa till? (reflexive 

listening) 

 Kan du beskriva några associationer kopplade till ljudet? (connotative 

listening) 

 Vad tror du källan till ljudet är? (causal listening) 

 Representerar ljudet någon persons sinnestillstånd eller intentioner? 

(empathetic listening) 

 Vad var ljudets funktion i berättelsens kontext? (functional listening) 
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 Representerar ljudet någon symbolisk mening? (semantic listening) 

 Vilken tänkt situation upplevde du i berättelsen och var ljuden passande i 

samband med denna situation? (critical listening) 

 Kan du beskriva ljudets estetiska kvalité så objektivt som möjligt? (reduced 

listening) 

Syftet med frågorna var inte att alla skulle besvaras utan ett svar på en av frågorna 

räknades  som ett bra resultat. Utöver dessa frågor så inkluderades även två frågor 

om informanternas känslouppfattning av berättelsen och vilka aspekter av 

berättelsen som gav upphov till dessa känslor. Dessa två frågor var mer riktade till 

Viktor Ehnmarks miljöljud kopplat till specifika känslor. Anledningen till att 

informanterna bara fick lyssna på ljudberättelsen en gång var för att de skulle ange de 

första spontana reaktionerna som befann sig när de lyssnade. Intervjuerna spelades 

också in med en diktafon för att stärka reliabiliteten av undersökningen.  På så vis 

kunde man återgå till inspelningarna för att söka nya samband eller nytolkningar 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002).  

Analysen av undersökningen gjordes genom att sammanställa data från intervjuerna 

för att sedan tolka in vilka lyssnarsätt som aktiverats hos informanterna vid varje 

version av ljudberättelsen. Detta gjordes för att få en bild av hur de ljudovana 

personerna lyssnar till ljuden beroende på angreppsätt som används. De kvalitativa 

intervjuerna gav även en mer detaljerad bild av hur informanterna beskriver deras 

lyssnande. Här blev analysen mer kopplat till informanternas förhållande till ljudens 

användning och fokuserade på det kritiska lyssnandet hos informanterna.  

Analysen har som syfte att öka förståelsen och vikten av enskilda personers 

lyssnande. Men resultatet ska även fungera som praktisk information som 

ljuddesigners kan använda sig av för att förbättra sina ljud genom den feedback som 

de får av utomstående personer. Det kan tänkas att vissa angreppsätt till effektljud 

kanske fungerar bäst på vissa specifika typer av effekter, ett fotsteg kanske måste 

hålla en hög nivå av realism för att en lyssnare ska acceptera den som trovärdig till 

exempel. En möjlig slutsats var att dessa angrepp bör kombineras för att kunna 

kontrollera den stämning som en scen ska förmedla i exempelvis en ljudberättelse. 
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3.2.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden valdes då denna undersökning har fokuserat på att 

analysera människors uppfattningar, värderingar och handlanden (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2002). En fördel med den kvalitativa metoden är att 

den generar stor mängd data, medans en nackdel är att det är svårare att analysera 

och presentera insamlad data än med en alternativ kvantitativ metod. Analyseringen i 

denna undersökning har skett i form av ett personligt tolkande av informanternas 

utsagor och som forskare är det då svårt, om inte omöjligt, att inte bära med sig sina 

egna erfarenheter som kan påverka tolkandet av det som sagts. Som forskare var det 

även viktigt att påpeka att det inte fanns några rätta eller fel svar eftersom 

undersökningen skedde på informanternas subjektiva plan. På så vis önskades detta 

leda till att informanterna verkligen angav svar som de själva upplevde och inte de 

svar som troddes "förväntas" av dem i undersökningen. 

Att en ljudinspelning skedde i samband med intervjun kunde också påverka sättet 

som informanterna svarade på vilket gjorde att informanternas bekvämlighet under 

undersökningen blev viktig för att de skulle ge så ärliga svar som möjligt. I 

undersökningen var det då viktigt som forskare att se till att informanterna kände sig 

avslappnade vilket gjorde intervjuerna lättare för både informant och forskare. 
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4 Genomförande 

4.1 Produktbeskrivning 

Produkten består av tre olika ljudläggningar av en kort berättelse skapta med tre  

angreppsätt till ljuddesign: realistiskt, hyperrealistiskt och surrealistiskt. Berättelsen 

skrevs av Viktor Ehnmark med en medveten vag handling då det var tänkt att 

ljuddesignen skulle bära den största narrativa rollen i berättelsen. Alltså kan 

berättelsen tolkas på olika sätt och det finns inget definitivt rätt eller fel i 

tolkningarna. 

I korta drag så handlar berättelsen om två personer; en man och en kvinna som står 

mitt emot varandra i ett rum och uppfattar ingenting om världen runt omkring dem. 

Mannen tar några steg framåt och talar till kvinnan. Det antyds att de gör sig redo för 

något som kommer att förändra deras liv men vad detta innebär får lyssnaren inte 

reda på. I berättelsen så beskrivs olika moment som ger utrymme till effektljud: 

vinden som tar tag i gardinerna, en bil som åker förbi och fotsteg från mannen. Jag 

har även inkluderat hjärtslag i slutet av berättelsen för att illustrera spänningen i 

karaktärernas situation. 

Min uppgift i denna produktion var att skapa dessa effektljud till ljudberättelsen och 

eftersom ljuden i förväg var bestämda till ett antal av fyra stycken per angrepp, så 

blev den totala mängden effektljud tolv stycken. Mjukvaran som användes till 

ljuddesignen var Ableton Live 8 som är ett ljud- och musikprogram främst skapat för 

elektronisk musik och DJ:s men det är också ett brett verktyg för att skapa 

ljudeffekter med. 

4.2 Förstudie 

En förstudie av berättelsens textinnehåll genomfördes genom att fråga ett antal 

personer om vilken känslomässig laddning de upplevde att texten förmedlade. Detta 

gjordes via e-post och resulterade i 16 svar där den genomgående känslan som 

uppfattades var sorg. Efter denna förstudie så genomgick texten en liten revidering 

där vissa överflödiga eller negativt laddade meningar och ord togs bort för att göra 

texten både enklare och möjligtvis vagare än tidigare, appendix A visar texten i sin 

reviderade form. Exempelvis så skrev vi om en mening som löd: "The woman 
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nodded, as a tear rolled down her cheek", till det att hon endast nickade för att inte ge 

någon ledtråd om vilket känslomässigt tillstånd hon befann sig i. I och med 

förstudien så fanns det också något att utgå ifrån när analyseringen av 

undersökningen skulle genomföras. Eftersom texten har en specifik negativ laddning 

från början så kan undersökningen visa att denna laddning möjligtvis kan förändras 

med olika typer av ljudläggning. 

4.3 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen har skett i tre faser: inspelningsfasen, designfasen och 

mixningsfasen. Processen har alltså varit iterativ vilket ger en tydligare struktur på 

arbetet och gör det lättare att utvärdera produktionen i efterhand. Däremot har det 

ibland krävts en del extra inspelningar i designfasen och även en del designändringar 

i mixningsfasen. Detta är naturligt eftersom problem som uppstår måste rättas till i 

tidigare led, för att produktionen ska hålla en bra kvalité i helhet.  

4.3.1 Inspelningsfas 

Det första steget i produktionen var att spela in nya ljud exklusivt för detta arbete, 

men en del befintliga ljud togs även från mitt egna ljudbibliotek och från programmet 

Logic Pros ljudbibliotek. Största vikten i inspelningsfasen låg på inspelningen av 

berättarrösten som lästes in av en klasskamrat. Personen valdes eftersom hans röst 

hade en behagligt basig karaktär med ett naturligt amerikanskt uttal som är tydligt 

och lätt att förstå. Instruktionerna som gavs till personen var att han skulle tala 

långsamt, monotont och nästan övertydligt, speciellt på de längre orden i texten. På 

så sätt önskades berättarrösten endast återberätta vad som stod i texten och inte med 

betoningar på ord ge några ledtrådar om vilken känsla som eftersträvades. När det 

gällde inspelning av ljud som användes till effektljuden så spelade jag främst in små 

detaljljud som fotsteg, gardiner och vindljud. Eftersom jag använde mig mest av 

befintliga ljud så användes de nya inspelade ljuden mer som komplement för att få 

mer unikt designade effektljud. 

4.3.2 Designfas 

Största delen av arbetet låg i designfasen då skapandet av effektljuden tog mest tid 

för detta projekt. Detta var också den enda fasen där arbetet skedde helt individuellt. 

Utmaningen i ljuddesignen var att definiera den estetiska skillnaden mellan de tre 

angreppsätten. Teorin bakom de tre begreppen har tidigare definierats men hur dessa 
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appliceras på ett praktiskt arbete är upp till ljuddesignern att bestämma själv. I och 

med samarbetet med Viktor Ehnmark så var det också viktigt att effektljuden inte låg 

i kontrast till miljöljuden kopplade till emotionerna: kärlek, stress och ilska.  

En teknik som jag ofta använder mig av i ljuddesign är "layering", vilket innebär att 

man lägger flera olika ljudlager ovanpå varandra i ljudredigeringsprogrammet. 

Ljuddesignern Ric Viers (2008) förklarar att "layering" tillåter ljuddesignern att 

kombinera ljud för att skapa fantastiska ljudeffekter och skapar en tredje dimension i 

designprocessen. Ofta börjar jag med att designa en effekt genom att kombinera alla 

möjliga ljud, ungefär som en skissteckning fast med ljud. Alla designade ljud i denna 

produktion har vuxit fram på detta sätt och jag kommer följande redovisa hur min 

ljuddesign har förhållit sig till de tre angreppsätten. 

Det realistiska angreppet tillsammans med miljöljudet kopplat till kärlek, hade jag 

tidigt en idé om att skapa effektljud som var relativt svagare i ljudstyrka, 

jämförelsevis med de två andra angreppen. Utgångspunkten med detta var att ljuden 

skulle framhäva en behaglig och naturlig känsla som inte kändes påträngande eller 

överdriven. Genom att använda mycket råa ljud dvs. ljud som inte har modifierats, så 

söker det realistiska angreppet mindre dramatik, för att istället fokusera på att 

illustrera berättelsen med trovärdiga ljud. På så sätt smälte också miljöljudet och 

effekterna ihop och blev mer enhetliga. Detta var också ett medvetet val då jag inte 

ville att effektljuden skulle ta för mycket plats i ljudläggningen. Svårigheten med 

detta angrepp låg i smådetaljerna för att få effektljuden mer trovärdiga och naturliga. 

En sådan detalj var bakdörrens gångjärn som spelades in flera gånger tills jag fick till 

det rätta ljudet. Murch (2005) kommenterar denna problematik: "It can be 

complicated to be simple and simple to be complicated".  

Det hyperrealistiska angreppet tillsammans med miljöljudet kopplat till stress var 

mer riktat åt ett överdrivet starkt och dramatiskt designsätt, som ofta används i 

filmljud. Genom att använda fler modifierande effekter på ljuden, exempelvis reverb 

eller "delay" som är en slags ekoeffekt, får ljuden en mer övernaturlig  karaktär än i 

det realistiska angreppet. Detta konventionella knep beskriver Inger Ekman (2009) i 

sin lyssnarmodell som används för att skapa emotionella ljud med modifierande 

effekter. Hon kallar detta knep för "virtuell akustik" och det innebär att man 

applicerar överdrivet mycket reverb och eko på ljudet för att uttrycka ett förvridet 

tillstånd (Ekman, 2009). Jag valde även att ha mer korta och plötsliga ljud för att 
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förstärka den spända situation som utspelas i berättelsen. Ekman (2009) tar upp 

denna form  av förvriden ljudperception med ett exempel som uppstår för poliser i 

extremt stressfyllda situationer. I hennes artikel hänvisar hon till David Klingers 

(2002) undersökning om polisers upplevelse av skottlossningar där en lista redovisar 

polisernas upplevda förändringar i ljudperception innan och efter en skottlossning. 

Enligt undersökningen upplevde 42% av poliserna en försvagning i ljudperception 

och 10% upplevde en skärpt ljudperception innan skottlossningen medans 70% 

upplevde en försvagning och 5% upplevde en skärpt ljudperception under själva 

skottlossningen (Klinger, 2002). En ljuddesigner kan alltså använda sig av dessa två 

former av förvrängd ljudperception för att illustrera en mer intern representation av 

stresskänslan. I detta fall har jag använt den skärpta perceptionen kopplat till 

stresskänslan, men även den försvagade eller dämpade perceptionen används i 

exempelvis filmljudläggning. David Sonnenchien (2001) tar upp ett sådant exempel 

med filmen Saving Private Ryan (1998) där inledningscenen med landstigningen av 

Normandie använder en dämpad effekt på ljuden för att visa på huvudkaraktärens 

psykologiska tillstånd. 

Det surrealistiska angreppet tillsammans med miljöljudet kopplat till ilska är mer 

abstrakt än de två tidigare angreppen. Exempelvis användes flera tågljud för att 

skapa billjudet, men som tillsammans utgör ett ljud som närmast kan beskrivas som 

ett flygplan. I Audio-vision så talar Chion (1994) om "audiovisuell dissonans" vilket 

innebär att ljud och bild inte stämmer överens med det som konventionellt förväntas 

i filmljud. I detta projekt skapades istället en liknande dissonans med det som 

berättaren säger och det ljud som spelas upp. När det flygplansliknande ljudet spelas 

så följs detta av att berättaren säger: "A car rumbled past, waking them from their 

catatonic state", vilket på ett sätt skapar en motsägande effekt i berättelsen. Det 

surrealistiska billjudet tar alltså inte hänsyn till bilens konventionella ljud på det sätt 

som det realistiska eller hyperrealistiska billjudet gör. Jag ville också att den 

surrealistiska ljudläggningen skulle uttrycka en form av kaos, och jag använde mig då 

av ljudmaterial som låter väldigt aggressivt så som tåg, metallplåtar, skrik, knivar, 

borrmaskiner m.m. Dessa ljud har även manipulerats på ett sätt som gör vissa ljud 

oigenkännliga. Exempelvis så användes en modifierad kyrkdörr till ljudeffekten av  

vinden som blåser in i rummet. 
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Detta har varit mina utgångspunkter för de tre angreppen. Att beskriva 

framställningen av alla enskilda ljud är en alltför teknisk uppgift men 

designprocessen bakom varje ljud har förhållit sig till de motiveringarna som nämnts 

ovan. 

4.3.3 Mixningsfas 

Mixningsfasen innebar sammanslagningen av mina effektljud, Viktors miljöljud och 

berättarrösten. Vi gjorde detta tillsammans i Ableton Live 8 och jobbade främst med 

att få ett bra tempoförhållande mellan berättarrösten och effektljuden. För att 

berättarrösten skulle hålla ett jämnt tempo, så valde vi att ha två sekunders 

mellanrum mellan varje mening i den realistiska och surrealistiska versionen. Detta 

gjorde också att rösten blev mer statisk vilket bidrog till den monotona känslan i 

rösten. Sonnenschein (2001) menar att människor tolkar röster på olika sätt 

beroende på hur långa pauser talaren tar. En statisk röst bör alltså uppfattas mer 

artificiell och främmande. 

Den hyperrealistiska versionen hade ett lite snabbare tempo på ca en halvsekund 

mellan meningarna, främst för att framhäva det stressfyllda miljöljudet. Effektljuden 

spelas också alltid innan berättarrösten beskriver ljudhändelsen. Anledningen till 

detta var dels för att lyssnaren själv skulle kunna tolka ljudet innan en beskrivning 

gavs, men även för att undvika en form av "mickey mousing". I filmmusik är "mickey 

mousing" ett begrepp som används för att beskriva musik som "efterapar" varje 

bildhändelse i filmen (Davis, 2010). Detta kommer ifrån de tidigt tecknade 

Disneyfilmerna som använde musikaliska ljudeffekter för att förstärka 

bildhändelserna. Då denna produkt är en ljudberättelse så ville vi istället undvika att 

berättarrösten beskrev effektljudet innan det spelades då vi ansåg att det skulle bli 

övertydligt. Volymnivån på respektive ljudspår hade en bra balans redan innan 

mixningen, så arbetet med volymmixning innebar mycket finjusteringar för att få 

varje ljud tydligt, så att det blir lättare för lyssnaren att identifiera ljuden. 

4.4 Problemlösningar 

Under produktionen så uppstod en del problem som gjorde att arbetet haltade en 

aning. I detta kapitel diskuteras några av dessa problem och hur de har påverkat 

arbetet. Ett problem som beskrevs i kapitlet "förstudie" var textens emotionella 

laddning, som upplevdes som sorglig när den ursprungligen skulle frambringa en 
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neutral känsla. Ungefär i mitten av designfasen så började vi även diskutera hur 

rösten kunde påverka stämningen i berättelsen, då även en monoton röst kan väcka 

känslor. Detta fick oss att diskutera möjligheten att ta bort rösten helt ur berättelsen, 

och vilka konsekvenser detta skulle innebära. Genom att väga för och nackdelar kom 

vi fram till att ha kvar rösten och sedan undersöka om lyssnarnas upplevelse kunde 

förändras med hjälp av ljudläggningen, eller om berättelsen fortfarande upplevdes 

som sorglig. 

Ett annat problem rörde den praktiska skillnaden mellan de hyperrealistiska och 

surrealistiska ljuddesignen, då jag hade svårt att göra en distinkt skillnad mellan 

dessa två. Anledningen till detta var att jag oftast arbetar med hyperrealistiska ljud 

och därför blev det lätt att använda samma typer av tekniker i ljuddesignen. Många 

av de surrealistiska ljuden fick då designas om genom att ta bort vissa ljud, lägga till 

eller förvränga ljuden ytterligare till en mer överdriven effekt. 
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5 Analys och utvärdering 

Undersökningen har genomförts med tolv informanter där elva av dessa inte hade 

tidigare erfarenheter inom ljudproduktionsarbete. Dessa tolv informanter delades 

upp till fyra informanter per version av ljudberättelsen. I undersökningen så 

besvarades frågorna om ljudupplevelsen utifrån ljudberättelsens helhetsuttryck. 

Alltså undveks frågor ställda mot specifika ljud, utan informanterna fick själva 

berätta om vilka ljud som de reagerade på och på vilket sätt. Denna metod kan i 

efterhand både haft styrkor och svagheter. Styrkan var att metoden fokuserade helt 

på de enskilda individernas uppmärksamhet till ljud, utan någon utomståendes 

inblandning med ledande frågor osv. En svårighet med metoden var att det gav rätt 

ofokuserade svar som var svåra att tolka. Därför var det viktigt att se på 

informanternas ljudupplevelse i sin helhet och inte bara gentemot effektljuden. På så 

sätt blev det lättare att förstå vart kritiken eller uppfattningen kom ifrån. 

Eftersom intervjuerna genomfördes med fördefinierade frågor som också gav 

utrymme till vissa följdfrågor, så låg det mycket arbete bakom transkriberingarna av 

intervjuerna. Detta arbete var viktigt då informationen som informanterna gav skulle 

hålla en hög reliabel nivå när sammanställningen av dessa intervjuer gjordes. 

Sammanställning genomfördes efter transkriberingen där varje svar till frågorna 

sammanfattades med kortfattade meningar. Detta är vad Graneheim och Lundman 

(2004) kallar för meningskondensering av textinnehållet, dvs. att helheten av svaret 

analyseras och sedan kortas ner till ett format på enstaka fraser eller meningar. På så 

sätt blev det lättare att dra samband eller skilja mellan varje informants upplevelse. 

Appendix B, C och D hänvisar till de kondenserade intervjusvaren.  

Att analysera det analytiska lyssnandet hos informanterna innebar att titta på de 

kondenserade svaren och göra egna tolkningar om vart dessa hamnar i förhållande 

till de åtta olika lyssnarsätten. Nedan är redovisningen av lyssnarsätten som tros har 

aktiverats vid respektive effektljud i ljudberättelsen. Siffrorna vid vänstra y-axel 

representerar hur många av informanterna som har lyssnat på effekten med de 

specifika lyssnarsätten. 
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5.1 Det analytiska lyssnandet - realism 

 

Diagram 1: Diagram över informanternas lyssnarsätt till effektljuden - realism versionen 

På tabellen över "realism"-versionen kan det tydligt ses att det var hjärtslagseffekten 

som uppmärksammades mest, med fem olika lyssnarsätt aktiverade hos 

informanterna. En av informanterna beskrev exempelvis att hjärtslagen förändrade 

informantens känsloupplevelse från en lycklig känsla till en sorglig. Detta är ett 

tydligt exempel på att informanten har använt "empathetic listening" i förhållande till 

hjärtslagen, då denna ljudeffekt har förändrat det upplevda emotionella tillståndet i 

berättelsen. Två andra informanter använde "semantic listening" när de beskrev 

upplevelsen av hjärtslagen. Exempelvis så menade en informant att hjärtslag oftast 

används i film för att illustrera en obehagskänsla, alltså en slags konvention inom 

ljudläggning. Det var även en informant som förhöll sig kritiskt till användningen av 

hjärtslagseffekten i samband med de andra bakgrundsljuden, som upplevdes mer 

harmoniska av informanten. Detta visar på att informanten har använt sig av "critical 

listening" i sitt analytiska lyssnande. En informant upplevde en delad sinnestämning 

mellan karaktärerna i berättelsen, där kvinnan fokuserade sitt lyssnande på fåglarna 

och barnen, medans mannen fokuserade på sina fotsteg. Enligt informanten så hade 

alltså fotstegen en symbolisk mening till den manliga karaktären i berättelsen, 

informanten har då lyssnat enligt "sematic listening". 
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Överlag kan det sägas att informanterna inte uppmärksammade de specifika 

effektljuden så mycket i den realistiska versionen av ljudberättelsen. Detta kan ha 

berott på designvalet att låta miljöljudet och effektljuden smälta ihop. Därför kan det 

tänkas att hjärtslagen uppmärksammades mest i detta sammanhang eftersom de 

illustrerade en "intern upplevelse". Hjärtslagen upplevdes då som en kontrast till de 

övriga ljuden som enligt informanterna mest illustrerade platsen och miljön i 

berättelsen. 

5.2 Det analytiska lyssnandet - hyperrealism 

 

Diagram 2: Diagram över informanternas lyssnarsätt till effektljud - hyperrealism versionen 

I den hyperrealistiska versionen av ljudberättelsen så visade det sig att billjudet var 

det effektljud som informanterna uppmärksammade mest. Till skillnad från det 

realistiska angreppet så var det ingen av informanterna som hade några synpunkter 

på hjärtslagseffekten, vilket i sig var förvånande då de hyperrealistiska hjärtslagen 

var mycket starkare och tydligare än de realistiska. Tre informanter reagerade 

oväntat och plötsligt på billjudet enligt "reflexive listening" då det är ett starkt och 

plötsligt ljud. Det var även två informanter som förhöll sig kritiska till användandet 

av billjudet enligt "critical listening". En informant beskrev exempelvis att bilen 

"stack ut" i förhållande till resten av ljudbilden. En annan informant tyckte däremot 

att bilen hade en funktion att illustrera att det skedde saker runt omkring i 

omgivningen, vilket tyder på att informanten har använt "functional listening" 
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kopplat till billjudet. Vindljudet (eller "havsbrisen" informanten kallade det) var en 

effekt som en annan informant kritiserade då informanten associerade ljudet med 

"lugn och stillhet", vilket låg i kontrast till resten av ljudläggningen. Alltså har 

informanten lyssnat enligt "connotative listening" med personliga associationer och 

även med "critical listening", då ljudet inte passade enligt informantens övriga 

ljudupplevelse. Även fotstegen var ett effektljud som två informanter 

uppmärksammade. Den ena reagerade plötsligt på effekten enligt "reflexive listening" 

medans den andre inte riktigt förstod varför de lät som de gjorde. Detta kan tolkas 

som "reduced listening" riktat mot ljudets estetiska karaktär men även som "critical 

listening" då effektljudet upplevdes som missvisande i samband med de andra ljuden. 

Överlag kan det sägas att det hyperrealistiska angreppet skapade flest reflexiva 

reaktioner hos informanterna. Detta kan ha berott på designvalet med att skapa 

plötsligt starka effektljud vilket gjorde att effekterna stod ut mera till skillnad från det 

realistiska angreppet. 

5.3 Det analytiska lyssnandet - surrealism 

 

Diagram 3: Diagram över informanternas lyssnarsätt till effektljud - surrealism versionen 

I den surrealistiska versionen av ljudberättelsen så aktiverades flest lyssnarsätt i 

samband med billjudet. En informant beskrev att billjudet lät som ett tåg och att 

ljudet var för metalliskt. Informanten har alltså identifierat ljudet som ett tåg enligt 

"causal listening" som fokuserar på källan av ljudet, och ställer sig samtidigt kritisk 
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till ljudets användning enligt "critical listening". Den beskrivna "metalliska" 

karaktären på billjudet tyder också på användandet av "reduced listening" eftersom 

det fokuserar mer på ljudet i sig och dess egna kvalitéer. Hjärtslagseffekten upplevdes 

som saxar av två informanter vilket tyder på att båda har använt "causal listening" för 

att identifiera källan hos ljudet. En av informanterna menade också att effekten 

kunde representera hur karaktärerna kände sig emotionellt enligt "empathetic  

listening".  

Överlag så upplevde informanterna som lyssnade på den surrealistiska versionen att 

ljuden kändes underliga, och det var då svårare för informanterna att skapa en 

uppfattning om vad hela ljudbilden föreställde. Exempelvis menade en informant att 

"ljudbilden i övrigt kändes som om man vore på ett skepp av nåt slag", och 

informanten refererade då till fotstegen som knarrade och vattenljudet i bakgrunden. 

Även detta kan ses som en association enligt "connotative listening", då de knarrande 

fotstegen tillsammans med vattenljudet fick informanten att tänka på en skeppsmiljö. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Detta arbete har haft som syfte att analysera ljudovana personers analytiska 

lyssnande till effektljud i en ljudberättelse. Detta har gjorts praktiskt genom att skapa 

tre versioner av en ljudberättelse med tre olika angrepp till ljuddesign: realistiskt, 

hyperrealistiskt och surrealistiskt. För att undersöka detta användes en lyssnarmodell 

som är en kombination av Michel Chions tre lyssnarsätt och David Hurons åtta 

känslomässiga komponenter kopplade till ljud. Lyssnarmodellen är framtagen av 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen (2007). Undersökningen har skett genom kvalitativa 

intervjuer med tolv informanter som har fått lyssna på de tre olika versionerna av 

ljudberättelsen. 

Resultaten av denna undersökning har visat att de olika angreppsätten till ljuddesign 

skapade olika uppfattningar av ljudberättelsen hos informanterna. Det har även varit 

svårt för vissa informanter att förstå innebörden av frågorna, vilket ledde till att de 

ibland svarade på ett sätt som hade anknytning till en annan fråga eller lyssnarsätt. 

Möjligtvis kan detta ha berott på frågornas formulering som kan ha upplevts 

komplicerade och då tolkats på olika sätt av informanterna. Detta har i sig inte varit 

något problem för att analysera lyssnarsätten men det gjorde att analyseringen tog 

längre tid än väntat. 

Kritik har också ställts gentemot de ljud som har varit svåra att identifiera så som 

effektljuden i det surrealistiska angreppet. Det kan alltså tyckas att i detta fall så 

passar det realistiska eller det hyperrealistiska angreppet mer för att illustrera 

ljudberättelsen. Antagligen passade inte en surrealistisk ljudläggning i denna 

ljudberättelse  pga. informanternas acceptansnivå för ljuden och vilka referensljud 

som vissa objekt har. En bil som låter som ett tåg eller hjärtslag som låter som saxar 

kommer alltså fortfarande missförstås även när en kontext ges i form av en muntlig 

text. I detta fall har det surrealistiska angreppet används nästan till en extrem gräns. 

I en mer praktiskt situation så kan en ljuddesigner förhålla sig mer återhållsam och 

snarare försöka att hitta en balans mellan de tre angreppen. Detta gjorde exempelvis 

Walter Murch i sitt förhållande till helikopterljuden i Apocalypse Now (1979), men då 

ska det nämnas att han även hade bildkompositionen till hjälp. Det kan alltså 
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konstateras att en berättarröst inte passar lika bra som en rörlig bild i förhållande till 

Chions (1994) begrepp "synchresis". 

6.2 Diskussion 

I ett arbete som detta vilket undersöker ljudovana personers egna uppfattningar och 

värderingar om ljud finns det kulturella aspekter som kan influera informanternas 

uppfattning av ljuden. Då informanterna var en homogen grupp personer inom 

ungefär samma kulturella bakgrund var det ofta filmljud som refererades till när de 

beskrev ljuddesignen och associationerna till ljuden. Därför var det också några som 

önskade att se berättelsen även i en visuell gestaltning. Den "multimodla 

perceptionen" som Inger Ekman (2008) beskriver anses alltså vara en viktig influens 

enligt informanterna för att göra en värdig bedömning av ljuden. En undersökning på 

en större heterogen grupp informanter med bredare kulturella bakgrunder hade varit  

intressant, då referenspunkterna kanske är helt annorlunda. Det finns möjligen 

exempel på andra berättartraditioner inom andra kulturer som inte har samma 

starka anknytning till filmmediet när det gäller ljudläggning. En mer ingående 

undersökning inom andra kulturella uttryck inom ljudläggning hade behövts för att 

göra en sådan utvecklat undersökning. 

Ämnet om analytiskt lyssning har tagits upp av många forskare. I denna rapport har 

några av dessa personer nämnts, så som: Chion, Ekman, Sonnenschein, Murch, 

Tuuri, Mustonen och Pirhonen. Intresset att undersöka personers ljuduppfattning är 

alltså stort och det uppkommer nya teorier och kombinationer av teorier för att 

undersöka om de är applicerbara på ett praktiskt eller teoretiskt sätt. Mitt egna 

intresse av det analytiska lyssnandet har främst legat i samtalen med informanterna. 

Även om det fanns vissa likheter mellan lyssnarsätten hos informanterna så uppstod 

det vid varje samtal ett annorlunda förhållande till specifika ljud. I introduktionen  

nämndes min uppfattning att det ibland finns svårigheter för ljudovana personer och 

ljuddesigners att finna gemensamma termer för att diskutera ljuddesign. Detta arbete 

har utgått ifrån en lyssnarmodell som fokuserar på det naturliga verktyg som alla 

människor har gemensamt, nämligen vårt lyssnande. Att känna till hur andra 

personer lyssnar och förhåller sig till ljuddesign är viktigt för att ljuddesigners ska 

kunna börja tidigt med sitt arbete redan i förproduktionen. Redan där kan en 

ljudkarta skapas för produktionen så att även ljudet får ett unikt uttryck. Där är också 
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grundläggande koncept som realistisk, hyperrealistisk- och surrealistisk ljuddesign  

användbara utgångspunkter. 

6.3 Framtida arbete 

I detta arbete har endast det analytiska lyssnandet kopplats till effektljuden  vilket 

bara är en liten aspekt av hela ljudberättelsen som har påverkat informanternas 

lyssnarsätt. En tänkt utveckling av detta arbete kan vara att analysera varje element 

av en ljudproduktion och på vilket sätt detta påverkar lyssnaren. I denna produktion 

har berättarröstens ton och innebörd exempelvis spelat roll för vilken emotionell 

upplevelse som informanterna har tolkat in i berättelsen. Miljöljudet är också ett 

element som informanterna uppmärksammade för att identifiera platsen i 

berättelsen. En sådan undersökning hade varit mer omfattande och givit hela 

uppfattningen av ljudberättelsen.  

Hade mer tid funnits tillhanda så hade också en intressant undersökning varit att 

använda lyssnarmodellen i en form av ljuddesign workshop tillsammans med 

ljuddesigners och personer från andra spelinriktningar. En tänkt uppgift hade då 

varit att tillsammans skapa en skiss av en ljudproduktion utifrån de deltagande 

personernas egna ljudpreferenser. På så sätt får deltagarna själva diskutera och 

motivera på vilket sätt ljuden i denna produktion ska låta. En sådan workshop skulle 

även kunna undersöka om Tuuri m.fl. (2007) lyssnarmodell kan praktiskt användas 

som ett effektivt feedbacksystem för ljuddesigners. För att genomföra detta krävs 

däremot en djupare förståelse av lyssnarmodellen än vad detta arbete har kunnat 

presentera. Detta arbete kan ses som en del av fortsatta arbeten om att förstå 

personers analytiska lyssnande till ljuddesign. 
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Appendix A  -  Ljudberättelsens textinnehåll 
    

The room they stood in was completely empty. The rest of the world seemed 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?”. 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  -  Svarstabell från realism-versionen  

Fråga Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Vilken känsla 

upplevde du? 

Sorg,  uppgivenhet, 

slutgiltighet 

Sorgsen, apatisk, rösten 

var skum och kändes lite 

"off" 

Sorgligt kändes det Förväntansfull, nervös som 

med fjärilar i magen, lycka, 

glädje 

Varför upplevde du 

den känslan? 

Dels texten om de två 

personerna och sedan  

rösten som lät sorgsen 

Det kändes som att han 

[berättaren] hade en 

konversation i huvudet 

när han gick runt 

Ljuden i bakgrunden 

och att det bara var två 

personer [i 

berättelsen], nåt var 

över 

 

Det var nog fåglarna i 

bakgrunden, barnen och 

sättet han läste på, 

betoningar och neutral 

tonläge 

Upplevde du något 

ljud som fick dig att 

reagera annorlunda? 

Fågelsången låg i kontrast 

till dysterheten, kändes som 

en lekplats med barn, 

hjärtslagen i slutet som ofta 

används i filmer för 

obehagskänsla 

Gillar fågelmusiken, de 

skrattande barnen, 

hjärtslagen är ett sånt 

ljud som man känner 

igen 

Inte oväntat men 

dörren med vinden 

och bilen, barnen som 

skrattade där utanför 

huset  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 

Fåglarna visar en 

sommardag men det kan 

också vara ensligt, 

barnen är glada men 

känns obehagliga i 

sammanhanget 

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 

Representerar ljuden 

en persons 

sinnestillstånd eller 

intentioner? 

Ja möjligheten finns ju Jag skulle nog säga 

sinnestillstånd, 

berättarens 

Ljuden i bakgrunden 

hör inte ihop med 

händelsen, 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. och 

mannen på fotstegen 

 

Vad var ljudets 

funktion i berättelsens 

kontext? 

Skapa plats eller stämning, 

hjärtslagen ville öka 

spänning eller stressfaktorn 

Det är dåtid, han 

[berättaren] pratar om 

något som har varit, de 

[personerna] är nog 

döda 

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? 

Fågelsång och barnskratt är 

konventionellt för lekpark, 

fåglar kan vara tidigt på 

morgonen 

 

Rösten känns 

sinnesoberörd som en 

mördare, hjärtslagen får 

mig att tänka på liv och 

död 

Ljuden känns som en 

motsats i förhållande 

till historien 

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 

ljud av fåglar och barn som 

skrattar 

Jag tyckte inte att 

hjärtslagen passade in 

när man strosar genom 

en park [kontext till 

fågelkvitter] 

Jo ljuden hörde till 

livet utanför dörrarna 

så att säga, hittade 

inget ljud som inte 

passade 

Det var bra, skulle vara 

tonen på rösten som kanske 

skulle vara mer glad eller 

lättsam 

Kan du beskriva 

ljudets estetiska 

kvalité så objektivt  

som möjligt? 

Tyckte det var bra, svårt att 

betygsätta så där 

Det var en bra ljudbild, 

man vart i ett tredje 

rum, fick känsla av 

surround 

Jo jag tyckte det var 

bra, jag upplevde 

avstånd till ljuden och 

vart de kom ifrån 

Det var bra! 
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Appendix C  -  Svarstabell från hyperrealism-
versionen 

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 som 

skapade helt annorlunda 

bilder än vad som sades i 

texten 

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 "peaker" 

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, klart 

att man reagerade på det, 

att någon kunde köra bil i 

den här katastrofen 

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 och 

jag han ändra min bild 

typ 10 gånger 

Storstad, högtrafik, 

lägenhet och nåt skumt 

kvarter i nån stad 

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. 
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Appendix D  - Svarstabell från surrealism-versionen 

Fråga Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Vilken känsla 

upplevde du? 

En rofylld känsla, lugn och 

inget hot i upplevelsen 

Något vemod, tänker på Noire Spänning, man ville 

veta mer 

Vemodigt, tragiskt 

Varför upplevde du 

den känslan? 

Man var som på avstånd, 

allt kändes i fjärran med 

polissirenerna, man var 

som 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 

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 

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 möjligtvis  rösten 

också 

Filmiskt och Noire, man började 

fundera på vad problemet var 

och sökte svar i de övriga ljuden, 

hela ljudbilden kändes som att 

man var på ett skepp av nåt slag 

med de "creakande" fotstegen, 

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 nära 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, 

kändes mer som miljö 

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 

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 som stod 

inför en prövning 

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 

Representerar ljudet 

någonting symboliskt 

eller konventionellt? 

Nä inte mer än att det var 

en miljö, en förort utanför 

en storstad, hade det varit 

mer kaos så hade det 

upplevts som mer i smeten 

Det var väl sirenerna, ett ljud 

som förändrade hela 

uppfattningen av texten, 

representerar ett samhälle med 

ett fungerande rättsväsende 

Jag tänkte olycka, 

ambulans och 

tragedi sådär 

spontant när jag 

hörde ljuden 

Ljudbilden ska väl fånga 

stämningen mellan de 

två personerna och hur 

de upplevde den och 

stärka den med ljuden. 

Så man kan sätta sig in i 

hur de upplevde det 

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 av en 

förort, hade det varit fler 

bilar så hade det känts 

som en mer upptagen 

miljö 

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 

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 

 


