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Abstract 
This essay explores the methods of designing sound without auditive refererences 
existing in reality, its main purpose has been to give rise to discussions and provide 
information that can serve as the basis of them. Questions like how one translates 
qualities in a visual description to the design of a sound are discussed. A group 
consisting of students of audio related matters has been given the task of designing 
sound for a depicted fictitious creature and documenting their work by answering 
questions in a form. Six participants have submitted the written part of the test, five of 
them have also completed the part of designing a sound. The results have been analysed 
in search of patterns in the various stages of the process. 
 
 
Sammanfattning 
I denna uppsats har arbetsmetoder vid ljuddesign utan verkliga auditiva referenser under-
sökts i syfte att ge upphov till och skapa underlag för diskussion. Frågor som hur man 
översätter beskrivna egenskaper till designen av ett ljud har berörts. Ett test har genom-
förts där en grupp ljudstuderande har fått i uppgift att med fria medel skapa ett läte åt en 
visuellt återgiven fiktiv varelse och i samband med detta redovisa arbetet genom att 
besvara frågor i ett formulär. Sex testdeltagare har lämnat in den skriftliga delen av upp-
giften, fem av dem har också lämnat in ljudande resultat. Materialet har analyserats i syfte 
att finna mönster i processens olika skeden. 
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1 Inledning 
Sedan urminnes tider har människor uppfunnit egna ljud för att gestalta miljöer, ting och 
livsformer som inte existerar någon annanstans än i fantasin och därför saknar auditiva 
referenser i den verkliga världen. Syftet, såväl som flera andra faktorer, kan nog i mångt 
och mycket sägas vara detsamma vare sig det gäller förälderns försök att ge liv åt draken i 
barnets godnattsaga eller den professionella ljuddesignerns ljudsättning av en ny värld i 
Spielbergs senaste produktion. Hur man än ser på det är området som behandlas i detta 
arbete en del av ett effektskapande som kanske ändå allra främst är kopplat till spel- och 
filmbranschen, i fokus ligger nämligen ljuddesign för fiktiva organismer med en 
karaktärsbeskrivning i bildform som utgångspunkt.  

Ponera att en man, en hund och en rymdvarelse är tre påtänkta karaktärer för en film 
som skall produceras. Mannens och hundens läten råder det nog ingen tvekan om hur de 
bör framställas - de kan ju tas upp med mikrofon under själva filminspelningen, 
alternativt eftersynkas - men när det gäller rymdvarelsen så råder helt andra villkor. Då 
den är en rent fiktiv livsform existerar naturligtvis heller inte dess läte, varför detta helt 
enkelt måste skapas från grunden; det måste födas ur själva idén om varelsen och den 
information som utarbetats kring densamma. Men hur går en sådan process till?  

 
 

Storytelling has used sound to invoke myth, suspend reality, and 
create emotion since the times of fire circles in protective caves. ... 
Both the shaman of old and the sound designer of today must 
develop their perceptive ability, meaning the two sides of creative 
intelligence: impression and expression. (Sonnenschein, 2001, s xix) 
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2 Bakgrund 
När det i en produktion behövs ett läte åt något som inte existerar i verkligheten så kan 
alstraren av ljudet följaktligen inte spelas in och lätet måste därför fabriceras. Det slut-
giltiga resultatet är en produkt av den beskrivning av ljudkällan som tagits fram och hur 
ljuddesignern använder sig av informationen i denna. Ljuddesign av detta slag tycks inte 
ha behandlats mycket i tidigare forskning och vad gäller facklitteratur i ämnet så förtäljer 
den sällan något om olika arbetsstrategier. Vid studier av intervjuer, professionella film- 
och spelljuddesigners arbetsdagböcker och dylikt material har dock vissa tecken på 
analytiskt tänkande kunnat skönjas i de fall där kreatörerna själva bestämt sig för att ned-
teckna vad de avgörande besluten i deras arbeten har grundats på.  

Inom bland annat kognitiv psykologi1 har det skrivits en del om den kreativa 
processen och även om skapandet av föreställningar, i den bemärkelse att det handlar om 
att tänka sig något som inte existerar, inte registreras för tillfället, eller aldrig har upp-
levts. Dessa skapelser kallas i litteraturen föreställningsbilder och förklaras som mentala 
representationer av visuell kunskap. Vi människor kan ju förutom bilder även föreställa 
oss smak, ljud, känsel, osv., men forskningen kretsar kring just bilder av den anledning 
att vi föreställer oss sådana mycket oftare (Araï, 2001). Utöver att det i arbetet med 
denna uppsats alltså inte har hittats något material om mentala representationer av just 
ljud, så skiljer sig dessutom processerna som beskrivs i den litteratur som har studerats 
en hel del från den som behandlas här. Den största skillnaden är kanhända att det i detta 
fall finns en källa inblandad, en beskrivning som föreställningen baseras på.  

I syfte att sätta in läsaren en smula i ämnet presenteras här en inte alltför djuplodande 
introduktion till ljuddesign. Fokus har tyngst legat på de delar av ämnet som rör aktuell 
frågeställning. Det bör även nämnas att merparten av introduktionen främst är inriktat 
på filmljud, men troligtvis kan det mesta i texten även appliceras på andra ljudande 
media.  
 
2.1 Introduktion till ljuddesign 
Det tycks råda delade meningar om vad termen ljuddesign innebär. Beteckningen an-
vänds dock flitigt inom såväl teater-, film- och spelljud som vid utformning av ljud till 
allt från kaffebryggare till bilar. Denna introduktionstext är koncentrerad på ljud i 
samband med bild och i synnerhet filmljud.  

Om man ser till den engelska termen Sound Design så omfattar den både editering 
och mixning och sägs inom filmen ha sitt ursprung i arbetet med klassikern Apocalypse 
now, där Walter Murch gavs ansvaret för hela ljudspåret. Idag kan den som jobbar med 
filmljuddesign ha ett ansvar som spänner över allt från ljudspårets övergripande koncept 
och dess roll i filmen, till att framställa nya komplexa ljudeffekter. Arbetet kan alltså 
sägas omfatta såväl estetiska frågor som rent produktionstekniska (Holman, 2002).  

Man skulle generellt kunna säga att när ljud ges en mening så resulterar det i 
kommunikation. Människor har alltid använt ljud i syfte att påkalla varandras upp-
märksamhet, organisera aktiviteter, utbyta meddelanden, underhålla, förmedla kärlek och 
stärka truppers stridsmoral i krig. Som beskrivs i citatet i inledningen på föregående sida 
så har ljud utöver detta även brukats i berättande sedan urminnes tider för att åberopa 
myter, tränga bort verkligheten och framkalla känslomässiga reaktioner. Det är precis vad 
ljuddesigners sysslar med än idag när de kombinerar ljud och bild för att med musikens, 
psykologins, akustikens och dramatikens verktyg hänföra sin publik. Det rör sig om 

                                                 
1 Den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information. Inbegriper tre 
huvudkategorier av kognitiva processer: hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den 
används eller utnyttjas (www.ne.se). 
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konsten att skapa rätt ljud för rätt ögonblick (Sonnenschein, 2001) och i utformningen 
av detta använder man sig av flertalet parametrar för att påverka dess olika kvalitéer. 
 
2.1.1 Kommunicerande kvalitéer 
Traditionell film är än så länge en fråga om envägskommunikation och även om man kan 
se en ökande tillväxt av olika funktioner för interaktivitet i liknande media så är denna 
kommunikationsmodell fortfarande den vanligast förekommande vad gäller just ljudet.  

De parallella kvalitéer som överförs auditivt till publik i media kan delas upp i 
följande klasser: 
 
 

Fysiska 
De mekaniska, elektroniska, tekniska aspekter som interagerar med 
våra kroppsliga, biologiska verksamheter. Involverar bl.a. inspelning, 
mixning, ljudåtergivning, samt människans hörsel och neurologiska 
funktioner. 
 
Emotionella 
Dramatik, berättande, emotionell identifikation med rollpersoner och 
deras mål, framkallande av empatiska reaktioner (som t.ex. skratt eller 
gråt) hos publiken. 
 
Intellektuella 
Strukturella och estetiska betydelser som ofta förmedlas verbalt, men 
även genom sådant som musikkomposition. Hos publiken kan dessa 
ta sig uttryck i exempelvis ökad uppmärksamhet/medvetenhet, 
förvirring, mystik, spänning eller humor. 
 
Moraliska 
Etiska eller andliga perspektiv och dilemman som kan göra 
människor uppmärksamma på nya möjligheter vad gäller deras 
personliga självförverkligande, etc. Kan påverka publikens val av 
identifikation och ge upphov till inre ifrågasättanden (Sonnenschein, 
2001). 

 
 
 
2.1.2 Parametrar 
Upplevelsen av ett ljud rymmer många olika aspekter. När man hör ett bekant ljud kan 
man till exempel ofta gissa hur ljudet alstrades: vi hör bland annat att det är en klarinett 
som spelas eller två hårda föremål med skrovliga ytor som skrapas mot varandra. Det 
man som lyssnare registrerar vid en sådan tolkning är sällan en enda upplevelsekvalitet 
utan snarare mönster och kombinationer av flertalet sådana (Sundberg, 1989).  

Design av ljud handlar ju dock inte enbart om igenkännande utan även många gånger 
om att berätta en historia och framkalla önskade reaktioner hos åhörarna. Således finns 
det en hel del parametrar för påverkan av upplevelsen att arbeta med i skapande och 
modifiering av ljud för exempelvis film, varav de förmodligen allra mest påtagliga är 
listade nedan. En del av de som presenteras är rent akustiska egenskaper, medan vissa 
berör andra, mer estetiskt orienterade kvalitéer. Det finns säkerligen fler viktiga 
parametrar än de som förekommer i denna lista, men dessa är de som vanligen nämns i 
litteratur som behandlar ämnet filmljud. 
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Styrka 
I film manipuleras ljudnivåer konstant. Ett klassiskt exempel är 
scenen med den livligt trafikerade gatan ackompanjerad av starkt 
buller och annat oväsen som plötsligt blir mycket tystare när vi får se 
två personer som möts och dialog tar vid. I många fall används 
radikala förändringar i ljudstyrka dessutom i chocksyfte, som när en 
tyst scen avbryts av ett väldigt starkt oljud (Bordwell & Thompson, 
1985). 
 
Tonhöjd  
Ljudets tonhöjd kan bland annat berätta om ett objekts storlek, dess 
yta och huruvida det är ihåligt eller kompakt. Denna parameter kan 
också ge olika känslomässiga reaktioner hos åhöraren, till exempel när 
den används på så sätt att ett objekt eller en varelse ges ett ljud med 
en helt annan tonhöjd än den som åskådaren förväntar sig (se även 
Trohet längre ned i listan). En komisk effekt har uppnåtts i filmen 
How green was my valley från 1941, där en ung pojke försöker tala med 
en mans djupa röst och misslyckas. Skämtet i denna scen bygger helt 
på tonhöjd (Bordwell & Thompson, 1985).  
 
Klangfärg 
Ljudets harmoniska delar ger det en särskild tonkaraktär. I vardagen 
så är igenkännandet av ett speciellt ljud oftast en fråga om att känna 
igen dess klangfärg. Avvikande klangfärg kan användas t.ex. i syfte att 
hjälpa till att lyfta fram ett speciellt ljud bland andra (Bordwell & 
Thompson, 1985).  
 
Form 
Denna parameter är besläktad med med den allra första (Styrka). Med 
form menas här ansats- och avklingningsmönster för ljudets nivå, 
vilka kan styras till exempel genom att man med hjälp av en 
envelope-generator ritar ut en kurva som styr detta händelseförlopp. 
Ett ljud kan exempelvis ha en extremt snabb eller en mer utdragen 
attack för att frambringa önskad effekt, som att stämningen i en scen 
hastigt eller mer smygande förbyts i en annan. 
 
Rytm 
Rytm, eller avsaknad av sådan, är ytterligare en parameter som 
karaktäriserar ljud genom tid. Det kan handla om en klockas taktfasta 
tickande jämfört med oregelbundna ljud såsom kakafonin som ljuder 
när någon kör omkull med en cykel. Organiska ljud kan vara rytmiska 
som till exempel andning och hjärtslag eller oregelbundna som en 
konversation. Förutsägbarheten i de rytmiska ljuden kan verka 
lugnande och inge en känsla av trygghet, oregelbundna ljud kan 
däremot göra åhöraren alert, skrämd eller förvirrad beroende på 
sammanhang. När exempelvis maskiner börjar låta oregelbundet tas 
det ofta som ett tecken på att de är på väg att gå sönder 
(Sonnenschein, 2001). 
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Plats   
Eftersom ljud kommer från en källa så har det en spatial dimension.  
Ett ljuds placering i rummet genom bruk av flera kanaler och rums-
klang är en sak, men i film talar man också om diegetiskt och icke-
diegetiskt ljud. Tal från rollpersoner, ljud från objekt och musik från 
instrument som alla tillhör filmens egen värld är exempel på 
diegetiska ljud. Icke-diegetiska ljud å andra sidan, kan till exempel 
vara pålagda berättarröster i en återblicksscen, eller all filmmusik som 
inte spelas av någon radioapparat eller orkester som ingår i 
berättelsen genom att finnas på plats i scenen. Man skulle förenklat 
kunna säga att alla ljud som inte rollpersonerna hör är icke-diegetiska, 
givetvis med vissa undantag (Bordwell & Thompson, 1985; Dykhoff, 
2002). 
 
Trohet 
Den engelska benämningen är Fidelity. Trohet torde vara en lämplig 
svensk beteckning på denna faktor, men märk väl att det inte handlar 
om några äktenskapliga förbindelser utan att det är en fråga om 
huruvida ljudet uppfattas som troget sin källa eller ej. Om vi i en scen 
visar en hund och till bilden lägger ett hundskall så är det ett ljud som 
är troget sin källa, men om vi låter en katts jamande ackompanjera 
samma scen så uppstår en konflikt mellan ljud och bild. Denna 
konflikt kan vara ett önskat resultat för att få en viss effekt eller ett 
misstag som stör upplevelsen. Trohet handlar om vad åhöraren 
förväntar sig att få höra (Bordwell & Thompson, 1985) och omfattar 
för övrigt de flesta av övriga nämnda parametrar i denna förteckning.  

 
 
Ytterligare en väldigt omfattande faktor som ofta spelar in vid skapande av ljud är 
strävan efter att göra något unikt, något som inte låter som allt annat vi hör varje dag i 
det medium som ljudet designas för. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något som 
närvarar i form av en önskan hos ljuddesignern, utan kan också vara ett direktiv som 
denne har fått av till exempel en regissör.  
 
2.1.3 Exempel på kreativ ljuddesign i film 
Ofta när det, som i denna uppsats, handlar om att skapa läten till just fiktiva varelser så 
utgår ljuddesignern från inspelningar av organiska ljud i vår natur och modifierar dessa 
genom att blanda dem med varandra och påverka dem på olika sätt med effekter. Denna 
metod tycks även användas i många fall när det gäller ljud till icke existerande teknik, till 
exempel vapen och farkoster. Givetvis spelas ofta också många andra sorters ljud i vår 
omgivning in för detta ändamål och dessutom nyttjas material från ljudbibliotek flitigt, 
antingen i sin ursprungliga form eller efter att ha genomgått förändringar och redigering 
för att bättre tjäna sitt syfte. Dock tycks just det här med att blanda in läten från olika 
djur i alla möjliga ljud vara en anmärkningsvärt vanlig företeelse. 

Ljuddesignen i filmer får många gånger stor betydelse och kan komma att bli ton-
givande för det publika helhetsintrycket. Ett typiskt fall är Ben Burtts arbete med Star 
Wars (1977), i vilket han var tvungen att fatta det kreativa beslutet avgörande hur alla 
laservapen och rymdskepp skulle låta; ett avgörande som påtagligt kom att influera 
filmen (Holman, 2002). För den som är intresserad finns en imponerande samling 
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filmljudsartiklar sorterade efter filmtitel på internetsidan Filmsound2. Här kommer 
ytterligare ett par exempel på filmer som innehåller experimentell och fantasifull ljud-
design: 
 

 
Jurassic Park (1993)  
Vissa av de dinosaurieläten som Gary Rydstrom designade för denna 
film härstammar från pingvinljud och andra från en ung elefants 
trumpetande (Holman, 2002).  
 
The Haunting (1999) 
I denna nyinspelning av den klassiska rysaren från 1963 har samme 
Gary Rydstrom, i en scen där ett rum vaknar till liv och dess väggar 
hotar att krossa rollpersonen Nell, blandat vanligt knarrande av trä 
med gorillaläten och brummande, morrande ljud från andra djur 
(Whittington, 1999).  
 
Spider-Man 2 (2004) 
Boven i denna historia (Doctor Octopus) är utrustad med enorma 
tentakelliknande metallarmar, vilka blev en stor utmaning för ljud-
designern Paul Ottoson. Det slutgiltiga resultatet som hörs när dessa 
rör sig i filmen är läten i grunden framställda med hjälp av pianotråd 
och motorcykelkedjor (Jackson, 2004). 
 
Fight Club (1999) 
I arbetet med att åstadkomma övertygande träffljud till knytnävs-
slagsmålen i denna film experimenterade Ren Klyce och hans med-
arbetare bland annat med att stoppa valnötter i döda kycklingar och 
sedan slå på kycklingarna med bollträn (Buskin, 1999). 
 

 
 
2.2 Egna funderingar 
Själva upphovet till denna uppsats är ett hos författaren personligt intresse för ämnet, en 
fascination och förundran som infinner sig vid möten med fiktiva livsformer och deras 
exotiska läten i olika ljudande media, samt i samband med arbetsuppgifter som just går ut 
på att ljudlägga företeelser som inte existerar i vår värld och därmed inte har något läte. 
Följaktligen finns redan sedan tidigare en hel del personliga antaganden och funderingar 
kring hur denna process kan gå till, vilka ligger till grund för den modell som presenteras 
nedan. Observera alltså att detta stycke i stor utsträckning baseras på författarens egna 
erfarenheter och spekulationer, ej på vedertagna fakta. Avsikten med modellen är huvud-
sakligen att stadga och tydliggöra uppsatsen genom att tjänstgöra som inspiration, väg-
ledning och röd tråd för läsaren.  
 
2.2.1 En tankemodell 
Informationen ljuddesignern har att utgå från i de flesta situationer av ifrågavarande slag 
är troligen en beskrivning av karaktären i form av både text och bild. Men hur tolkas 
attribut i en sådan beskrivning och översätts till ett läte? Vilka faktorer spelar in i 

                                                 
2 www.filmsound.org 
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omvandlingen till ljudande resultat? En väldigt enkel grundformel för denna process 
skulle kunna tecknas såhär: 
 
 

Karaktärsbeskrivning + X = ljudande resultat 
 
 
X får i formeln ovan stå för alla de beståndsdelar och allt det arbete som ljuddesignern 
bidrar med. Denna diffusa hoper ingredienser innefattar således hela proceduren från det 
att informationen i beskrivningen intas, till när ljuddesignern grundat på vad som sållats 
fram ur detta material skapar sig en uppfattning om hur varelsen skall låta och slutligen 
till det att planerna sätts i verket och ett ljud framställs. Detta förfarande kan grovt delas 
upp i tre faser, vilka hädanefter kommer att refereras till som Perception, Föreställning och 
Implementering. 

 
 

Fas 1. Perception3

Detta är det första steget i skapandet av lätet. Beskrivningen studeras, 
intryck sorteras, osv. Helt enkelt är det i denna fas informationen 
ljuddesignern senare skall komma att grunda sina beslut på samlas in 
från de givna yttre faktorerna.  
 
Fas 2. Föreställning 
I fas nummer två rör det sig om tillkomsten av själva idén och 
skapandet av riktlinjer och/eller föreställda ljud i designerns huvud. 
Här behandlas den information som hämtats i beskrivningen, kanske 
sammansmälter den med svårdefinierade faktorer som tidigare 
erfarenheter, associationer och övrigt som kan tänkas påverka. En 
uppfattning om lätet eller dess beståndsdelar skapas. 
 
Fas 3. Implementering4

Den tredje fasen är helt enkelt stadiet där ljudet tillverkas, där idén 
provas och förhoppningsvis blir verklighet. Ibland får man ju tänka 
om och många experimenterar säkert ganska fritt i detta skede innan 
rätt ljud hittas. 

 
 
Trots att granskningen av beskrivningen obestridligen kan sägas vara det som sker allra 
först, på samma sätt som att framställandet av det ljudande resultatet sätter en sorts 
punkt för hela processen, så är dessa tre ovan nämnda faser inte nödvändigtvis av den 
natur att när en tar vid så lämnas den förra; vissa av dem kan gott och väl pågå fort-
löpande under hela arbetet, exempelvis de två som beskrivs först. 
 
2.2.2 De två inledande faserna 
Nedan presenteras spekulationer beträffande ljuddesignerns tänkbara angreppsvinklar i 
Perceptions- och Föreställningsfasen vilka har gjorts av författaren innan testet som 
denna uppsats baseras på ägde rum. Då det genomförda testet har utformats så att det 
endast innehåller en visuell beskrivning fattades beslutet att också dessa spekulationer 

                                                 
3 Varseblivning, uppfattning av något via sinnena (Egidius, 2002). 
4 Av eng. implement som betyder förverkliga, fullborda, genomföra (www.ne.se). 
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skulle göras med en sådan situation i åtanke. De är alltså anpassade efter arbete med 
enbart en bild som utgångspunkt.  
 
 

Associationer 
Ljuddesignern förknippar utseendet hos varelsen på bilden med det 
hos en verklig livsform och jobbar med dennas läte som grund eller 
associerar vidare därifrån. ”Varelsen är snarlik en apa, därför skall den 
också få ett läte som liknar just en apas.” 
 
Fysiska förutsättningar 
Ljuddesignern lägger stor vikt vid att studera varelsens rent fysiska 
karaktär och dess förmåga att frambringa ljud för att lägga grunderna 
till ljudets utformning där. ”Munnen är utformad så att den borde 
frambringa ett visslande ljud. Hudens karaktär tyder på att det nog 
klafsar om läpparna.” 
 
Schabloner
Inpräntade uppfattningar om exempelvis klassiska monsters läten i 
tidigare filmer och dylikt används som språngbräda eller efterhärmas 
rakt av. ”De här karaktärerna är utan tvekan en drake och en varulv, 
men hur låter sådana? Jo, såhär brukar de låta.” 
 
Personlighetsdrag 
Uttolkade inre egenskaper hos varelsen får ligga till grund för ljudet. 
Här spelar även stereotyper in, sådana som exempelvis säger att onda 
varelsers läten alltid skall ha en viss karaktär, osv. ”Ena varelsen ser 
definitivt elak ut och bör ha ett skrämmande ondskefullt och argt 
läte, den andra ser fridfull och snäll ut, så den bör låta vackert och 
rogivande.” 

 
 
 
2.2.3 Sista steget - Implementering 
Vid en utredning av förfarandet i denna fas klargörs förhoppningsvis inte bara vilka 
verktyg som har använts i tillverkningen av ljudet, utan även en hel del om processen i 
sin helhet. Jobbar ljuddesignern i detta skede målmedvetet mot det läte som han eller 
hon har föreställt sig tidigare, eller nås resultatet i större mån genom experimentering? 
Präglas arbetet av strategi och analytiskt tänkande, eller rör det sig endast om känslor och 
ingivelser? 
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3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka och öka förståelsen för processen vid skapande 
av läten för fiktiva livsformer; att blicka närmare på vilka alternativa vägar som väljs i 
ljuddesign när det inte finns något facit att tillgå med svar på frågan om hur objektet 
låter. Fokus ligger på överförandet av en varelses beskrivna karaktärsdrag till dess läte. 

Avsikten är dock inte att nå någon sorts allmängiltigt och generaliserande resultat, 
utan snarare att få fram exempel på olika metoder för att ge upphov till och skapa under-
lag för diskussion. Inget entydigt resultat som berättar hur ljuddesigners över lag tänker 
och handlar i en sådan här situation har alltså förväntats. 
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4 Metod 
För att ytterligare fokusera på de beståndsdelar som i ett tidigare stycke representeras av 
beteckningen X (se formeln i 2.2.1 En tankemodell), samt med förhoppning om att i 
övrigt styra processen så lite som möjligt, begränsades de kontrollerade yttre faktorerna i 
det test som har genomförts till en visuell beskrivning. Valet att använda en bild var dock 
inte helt okomplicerat: beroende på hur man ser på saken kan bilder erbjuda såväl mer 
som mindre information än ord. Text betraktades emellertid i slutändan som mindre 
lämpat för ändamålet, då det bland annat ansågs öka risken för oönskad påverkan. I ut-
formning av texten skulle man exempelvis ha varit tvungen att fatta beslut som huruvida 
den bör innehålla ord som skildrar varelsens utseendemässiga eller inre egenskaper, eller 
kanske rentav bäggedera. Det skulle ha varit av stor betydelse hur den som författade 
texten valde att beskriva varelsen och ett skriftligt material hade inte inneburit samma 
förutsättningar för studien av deltagarnas omedvetna eller medvetna intag och tolkning 
av information. Följderna skulle nästan ha kunnat jämföras med att hoppa över ett steg i 
processen, eller kanske att tillföra ytterligare ett. För övrigt har själva grundidén sprungit 
ur en fascination för den här sortens ljuddesign i film och spel, så det föll sig naturligt att 
en bild skulle ingå. 

En grupp ljudstuderande har således fått en bild föreställande en fiktiv livsform 
hämtad från det första numret av serietidningen Creepy Things (Piscopo, 1975) som kom i 
mitten av sjuttiotalet. Deltagarna har sedan fått i uppgift att framställa ett fem till tio 
sekunder långt läte åt varelsen på bilden och efter instruktioner redovisa i text hur de har 
tänkt och gått tillväga. De uppmanades att genomföra testet på ungefär en veckas tid. 
Resultaten som detta gav har analyserats i försök att finna mönster i testdeltagarnas 
metoder - och då huvudsakligen i tolkningsarbetet vid överföringen av varelsens 
beskrivna attribut till lätets karaktär.  

Ansenlig vikt har i utformningen av testet lagts vid att i så stor mån som möjligt 
undvika att styra testdeltagarnas beslutsfattande. Målet har varit att deras avgöranden i 
designen av lätet skall fattas med enbart beskrivningen som given yttre påverkande 
faktor, resten av processen lämnas helt till dem själva. De ingredienser som leder till det 
slutgiltiga resultatet må vara många, men inga fler än bilden skall alltså ha tillhandahållits i 
testmaterialet. Därför har också val av bild och formulering av text i anvisningarna krävt 
sin tid och planering. 

Anvisningarna skickades till testdeltagarna per e-mail i pdf-format med bilden på en 
separat sida. Uppföljningsfrågan (se punkt 6 i 4.3 Testanvisningar) mailades ut när allt 
övrigt material lämnats in av respektive deltagare. Alla delar av testunderlaget finns med i 
denna uppsats som bilagor. 
 
4.1 Val av testgrupp 
Deltagarna i testet är ljudstuderande på Musikhögskolan i Piteå och Luleå tekniska 
universitet. De enda kraven som har funnits är att de skall ha ljudteknik eller ljuddesign 
som huvudämne och minst vara inne på sin utbildnings andra år, i övrigt har det inte haft 
någon betydelse om deltagarna har tillhört det Piteå-baserade Ljudingenjörsprogrammet 
eller det Luleå-baserade programmet Arena Media, Musik och Teknik (Arena MMT).  

Förfrågan skickades ut till alla elever som passade in på ovanstående beskrivning. Av 
dessa anmälde tolv sitt intresse och erhöll kort därefter testmaterialet. Sex av dem 
lämnade sedan in resultat, varav en endast hade slutfört den skriftliga delen. Av de sex 
deltagarna tillhörde två Ljudingenjörsprogrammet, två läste Arena MMT med ljuddesign 
som inriktning och de två resterande läste Arena MMT med ljudteknik som inriktning. 
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4.2 Val och utformning av visuell beskrivning 
Arbetet med val av bild skedde till en början för att minimera antalet ovidkommande 
påverkande faktorer och renodla processen baserat på dessa premisser: 
 
 

Varelsen skall vara en vars läte ej är känt för någon av testdeltagarna sedan 
tidigare.  
Detta undveks helt då valet efter mycket sökande gjordes att inte ta 
en bild från en film eller ett spel utan istället från en serietidning (som 
troligen inte har filmatiserats eller gjorts spel av).  
 
Varelsen skall vara avbildad i helfigur med huvudsaklig ljudande kroppsöppning 
väl synlig. 
Ett villkor som modifierades efterhand som arbetet fortgick. Helbild 
var hela tiden ett viktigt kriterium, men det beslöts att den ljudande 
kroppsöppningen kunde tillåtas vara mer odefinierad, bland annat för 
att gynna förekomsten av olika tolkningar. 

 
 
Bilden har modifierats på så sätt att all form av omgivning har avlägsnats för att test-
deltagarna ej skulle kunna komma att grunda några av sina beslut på en sådan, exempel-
vis då den lätt kan uppfattas som den avbildade livsformens levnadsmiljö. Detta lämnar 
varelsen ensam på en vit bakgrund utan att vara förankrad i någon sorts yta eller dylikt. 
Det här gjordes också för att det inte skulle kunna gå att avgöra om karaktären tar sig 
fram genom luften (eller valfritt annat element för den delen) eller är markbunden. 
Resultatet finns med som bilaga (se 8.3 Bild). 
 
4.3 Utformning av testanvisningar 
Formuleringarna i testunderlaget har som tidigare nämnts varit av stor vikt för att inte 
påverka deltagarnas arbete på ej önskvärda sätt. Här presenteras i tur och ordning de 
punkter som ingick i anvisningarna med kommentarer om hur de har utformats, vilken 
information de är ämnade att komma åt och vilken av de tre tidigare nämnda faser (se 
2.2.1 En tankemodell) de berör: 
 
 

1. Beskriv figuren du ser på den bifogade bilden.  
Kommentar: Det kändes viktigt att inte be deltagarna berätta vad de ser 
på bilden eller hur de uppfattar figuren, då sådana formuleringar miss-
tänktes kunna påverka svaren till att antingen enbart handla om ut-
seende eller om egenskaper som god, ond, fridfull, enerverande.  
Syfte: Här är förhoppningen att komma åt den information som 
sorteras fram och tas in just av en person som samlar material i en 
bild till att grunda designen av ett läte på. Svaren förväntades variera 
från till exempel just rent utseendemässiga beskrivningar till uttolkade 
personlighetsdrag hos varelsen eller jämförelser med bekanta djur, 
osv. (se 2.2.2 De två inledande faserna). 
Fas: Perception. 
 
2. Beskriv hur du tycker att den skall låta.  
Kommentar: Denna punkts utformning fanns aldrig någon direkt 
tvekan om. Det enda som undveks var att be dem beskriva hur de tror 
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att den låter, då det ju faktiskt kan skilja sig från hur de tycker att den 
skall låta (vilket efter begrundan beslöts vara det som skall utrönas i 
detta test). I övrigt så är punkt 2 och 3 separerade för att få fram ett 
mer oöverlagt och direkt svar på denna fråga. En uppmaning om att 
samtidigt både beskriva och motivera hade förmodligen tagit bort en 
del av spontaniteten och möjligtvis lett till fler efterkonstruktioner, 
om man nu kan uttrycka sig så i det här fallet. 
Syfte: Här går vi direkt på deltagarens bildade uppfattning om hur 
figuren skall låta så att detta fastställs innan nästa punkt, där det är 
menat att orsakerna till denna uppfattning skall få sin förklaring om 
allt går enligt planerna.  
Fas: Föreställning. 
 
3. Motivera varför du tycker att den skall låta just så.  
Kommentar: Här fanns inga särskilda betänkligheter angående 
formuleringen.  
Syfte: Detta är punkten där testdeltagarna uppmanas att förklara den 
mening om varelsens läte som de har bildat sig med de visuella in-
trycken som underlag. Avsikten är att ytterligare utreda intryckens 
betydelse och dissekera processen i vilken den avbildade figurens 
egenskaper tolkas och översätts till ljudets. Här får vi helt enkelt 
förhoppningsvis reda på vad deltagarna har gjort med den 
information som de har mottagit. 
Fas: Knyter samman Perception och Föreställning med varandra. 
 
4. Skapa ett läte åt figuren. Alla medel är tillåtna. Det färdiga ljudspåret skall 
totalt vara ca 5-10 sekunder långt och givetvis får det innehålla pauser. 
Anteckna gärna som stöd inför nästa punkt vad du gör och varför under tiden 
som du arbetar.  
Kommentar: Förhoppningsvis så klart och tydligt uttryckt som 
möjligt för att undvika missförstånd, dessutom har ett hjälpsamt tips 
om att föra anteckningar under arbetets gång flikats in för att det inte 
skall bli någon överraskning för någon av testdeltagarna att de skall 
kunna redovisa sitt arbete i nästa punkt. Här kändes det viktigt att 
inte på något vis genom ordval eller annat uppmana dem att skapa tal, 
då det eventuellt skulle kunna påverka deras uppfattning om 
varelsens intelligens. Först var nämligen tanken att på något sätt 
påpeka att lätet skulle vara komplext nog att kunna innebära 
kommunikation, men den idén ratades av ovanstående skäl. 
Syfte: Ej applicerbart. 
Fas: Implementering. 
 
5. Skriv ner hur du har gått tillväga för att skapa lätet och motivera dina steg i 
processen från avstamp till färdigt resultat.  
Kommentar: En tydlig och koncis uppmaning som inte bör kunna 
misstolkas, ingen tvekan fanns vad gällde formuleringen. 
Syfte: Denna punkts syfte var rätt och slätt att utreda hur test-
deltagarna rent tekniskt har gått tillväga när de skapat det ljudande 
resultatet och dessutom be dem att motivera stegen i sitt arbete. 
Förhoppningen var att dessa motiveringar skulle bli så utförliga som 
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möjligt, dock fanns det givetvis redan på förhand visst tvivel 
angående i vilken mån denna önskan skulle komma att uppfyllas.  
Fas: Implementering. 
 
6. Skiljer sig ditt färdiga läte från det du beskrev vid punkt 2? Om det gör det, 
beskriv hur och varför du tror att det blev så.  
Kommentar: En uppföljningsfråga som presenterades efter att det 
ljudande resultatet och svaren på de övriga frågorna lämnats in. Detta 
för att inte påverka de andra svaren, då det befarades att många 
annars exempelvis kanske skulle gå tillbaka och ändra sitt svar vid 
punkt 2 till att passa det färdiga resultatet. Det hade nog dessutom 
påverkat testdeltagarnas arbetsmetod om de i förväg hade varit 
medvetna om att en sådan här punkt skulle dyka upp.  
Syfte: Även denna fråga handlar om de senare delarna av vägen mot 
det slutgiltiga målet, men berör också hela processen ur ett större 
perspektiv. Bland annat hur själva genomförandet - den sista fasen - 
är kopplat till den uppfattning som testdeltagarna har bildat sig om 
lätet i ett tidigare skede. Svaren kan berätta om planen har frångåtts 
helt eller om det ljud som de skapade i sitt huvud hela tiden har 
funnits kvar som förebild, osv. Även andra saker som kan ha hänt 
under skapandet av ljudet förväntas dyka upp här. 
Fas: Knyter samman Föreställning och Implementering med 
varandra.  
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5 Resultat 
Fem testdeltagare lämnade in både ljudande och skriftligt resultat. En lämnade endast in 
den skriftliga delen, men beslutet har fattats att ha med dennes resultat ändå. Vad gäller 
en del av det inlämnade resultatet fanns det ett behov av att ta ytterligare kontakt med 
respektive deltagare per telefon för diskussion och utveckling av svaren, bland annat för 
att undvika felaktiga tolkningar. Resultaten av dessa samtal har infogats i det tidigare 
mottagna materialet.  

Svaren presenteras här något redigerade och sammanfattade punkt för punkt i den 
ordning som de har ingått i testanvisningarna. Den enda av de tidigare presenterade 
anvisningspunkter (se 4.3 Utformning av testanvisningar) som inte återfinns i kommande 
stycken 5.1 till och med 5.5 är nummer 4, då inget skriftligt svar är aktuellt där. Det 
ljudande resultatet hittas på bifogad CD-skiva, spår 1-5. 

Eftersom det kan vara av värde i detta arbete - och då antalet deltagare i testet är 
relativt lågt - så har inte särskilt mycket av svaren tagits bort; de redovisas här nästintill i 
sin helhet. Deltagarna betecknas för övrigt enbart med nummer och programtillhörighet, 
då ingen annan information har ansetts vara relevant för läsaren. Var dock uppmärksam 
på att en testdeltagares bidrag saknas både på den medföljande CD-skivan och vid de två 
sista punkterna, detta beror på ovan nämnda faktum att denne enbart lämnade in 
skriftligt material.  

Först ut innan resultaten kommer här en förteckning över deltagarnas program-
tillhörighet: 
 
 

Deltagare 1-2:  Ljudingenjörsprogrammet 
Deltagare 3-4:  Arena MMT Ljuddesign 
Deltagare 5-6:  Arena MMT Ljudteknik 

 
 
 
5.1 Karaktärsbeskrivning 
Punkt 1: Beskriv figuren du ser på den bifogade bilden. 
 
 

Deltagare 1 
– En grön bläckfisk med ganska onda ögon. Den ser ganska gammal 
ut. 
 
Deltagare 2 
– Figuren är grön och ser ut som roten på ett stort träd. Den har 
stora runda röda ögon och en snabel. För övrigt har den två stump-
liknande ben som syns och ett Darth Vader-liknande uttryck. Den 
har även hål i huvudet och dess hud ser ut att vara hård men elastisk. 
 
Deltagare 3 
– Figuren ser ut att vara tagen ur en skräckfilm där naturen har löpt 
amok. Jag ser den som en figur i kolossalformat med drag av elefant 
och bläckfisk men också något obestämbart utomjordiskt. Min första 
referens var undervattenmonstret ur "En världsomsegling under 
havet". 
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Deltagare 4 
– Det ser ut som en typisk ”skurk” som kommer från yttre rymden, 
tagen ur en serietidning från 60- eller 70-talet. Skulle kunna vara en 
skurk som seriehjältarna Fantastiska fyran eller Avengers slåss mot. 
Detta är något levande som inte är så snabbt eller smidigt, men det 
stora ”huvudet” får mig att misstänka att den kanske besitter en 
telepatisk förmåga. 
 
Deltagare 5 
– Varelsen på bilden är en mycket sällsynt livsform som senast sågs 
till någon gång på 50-talet. De lever oftast ensamma, främst i djupa 
underjordiska grottsystem med underjordiska svavelhaltiga sjöar. Den 
är ungefär lika stor som en valrosshona och den anses vara mycket 
farlig för människor. Vad dess egentliga kost består av vet ingen och 
man vet ej heller hur gammal den kan bli. Munnen sitter under 
ögonen och ovanför tentaklerna. 
 
Deltagare 6 
– Det är ett grönt ”monster” med ett huvud som saknar kropp. 
Istället för hals delas huvudets nedre del av i små rotliknande av-
greningar som smalnar av innan de slutar. Figuren har två röda ögon 
och under dem finns små mörka hål som kan liknas vid näsa och 
mun.  Även om jag benämnde den gröna figuren som ”monster” 
tidigare så ser den inte jätteotrevlig ut. Fast den ger ju inte direkt 
intryck av att vara snäll heller. Den ser för övrigt ut att vara ensam, 
gammal och trött. Förmodligen är det ögonen och de rotliknande 
grejerna längst ner som får mig att tycka det. Figuren liknar lite en 
stubbe och träd känns ofta gamla och ensamma.  

 
 
 
5.2 Beskrivning av tänkt läte 
Punkt 2: Beskriv hur du tycker att den skall låta. 

 
 
Deltagare 1 
– Jag tycker att den skall ta sig fram med något slimeliknande läte och 
låta gammal. Med gammal menar jag ungefär samma som att gamla 
möbler och hus knarrar och gamla människors andning låter 
annorlunda än ungas. Den skall också ha något högfrekvent ljud och 
skojiga sugproppsläten. 
 
Deltagare 2 
– Den skall ha ett läte som inte finns, ett unikt läte. Känslan som skall 
speglas i lätet är att den är en varelse som när den försöker säga något 
lyssnar aldrig någon eftersom den är alldeles för skrovlig och dum. 
Jag tänker att den skall låta som en elefant som fastnat i en för liten 
hiss, blivit grön av galenskap och saknar sin mammas vänlighet. 
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Deltagare 3 
– Den bör ha en sorts malande basregister tillsammans med en 
fuktig, slaskande känsla av slem och vätska som omger den. Ett 
släpande ljud skall representera hur figuren rör sig framåt. 
 
Deltagare 4 
– Den skall ha ett mörkt, monsterliknande läte. Det får gärna vara lite 
ondskefullt och ”flämtande”. 
 
Deltagare 5 
– Ett sorgset och lite klagande läte som ändå känns farligt. 
 
Deltagare 6 
– Figuren ser ut att låta ganska basigt, och dessutom rätt dystert och 
långsamt. 
 
 
 

5.3 Motivering av tänkt läte 
Punkt 3: Motivera varför du tycker att den skall låta just så.  
 
 

Deltagare 1 
– Det högfrekventa ljudet i lätet jag har tänkt mig är menat att tyda 
på någon slags tankeverksamhet. Jag menar inte att alla tänkande 
varelser piper, utan mer som att man lägger till en extra dimension 
hos varelsen och gör den mer komplex, så att den inte bara är slime. 
Tänkte också litegrann på roboten R2-D2 i Star Wars som ger ifrån 
sig ett läte när den gör något. Detta var mina första tankar när jag såg 
figuren, sedan utvecklade jag det lite grann och tänkte att ett hög-
frekvent pip också gör den mindre ond. För innerst inne är den jätte-
snäll, men den skrämmer iväg alla kompisarna eftersom den ser så 
hemsk ut. Vad gäller sugproppslätena så tänkte jag på en bläckfisk i 
verkligheten, de har ju en massa sugproppar som låter skojigt när de 
klänger sig fast i en, t.ex. på armen eller så. 
 
Deltagare 2 
– Eftersom att den ser ut som den gör.  
(Figuren är grön och ser ut som roten på ett stort träd. Den har stora 
runda röda ögon och en snabel. För övrigt har den två stumpliknande 
ben som syns och ett Darth Vader-liknande uttryck. Den har även hål 
i huvudet och dess hud ser ut att vara hård men elastisk.)  
 
Deltagare 3 
– Tentaklernas likheter med bläckfiskars gav upphov till det slaskande 
ljudet. Det kraftiga basregistret motiverar jag med dess storlek då 
stora talorgan borde ge upphov till lågfrekventa ljud. 
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Deltagare 4 
– Eftersom den saknar mun (?) så har den svårt att tala, men den har 
olika tonlägen på sitt ”morr” för att förmedla tillstånd (smärta, 
förvåning etc). 
 
Deltagare 5 
– Jag tycker att dess läte borde avspegla den miljö som den lever i. 
Varelsen påverkas psykiskt av denna och därav skall dess läte uttrycka 
en känsla av ensamhet.  
 
Deltagare 6 
– På grund av sitt trädliknande utseende och det faktum att den ser 
väldigt långsam ut så skall den låta långsamt. Figuren ser väldigt 
maskulin ut och borde därför låta basigt.  

 
 
 
5.4 Beskrivning av lätets tillkomst 
Punkt 5: Skriv ner hur du har gått tillväga för att skapa lätet och motivera dina steg i 
processen från avstamp till färdigt resultat.  

 
 
Deltagare 1 
– Jag började med att dra in ljud från effektarkiven som jag trodde 
skulle passa och lyssnade igenom dessa. Därefter utgick jag från 
slimet som ett grundljud och byggde på. Mitt första slimeljud tyckte 
jag lät lite för vattnigt, därför letade jag upp ett annat med lite mer 
knarr och dessa två i kombination tyckte jag var helt okej. Processade 
mitt första slimeljud, skar av en del högfrekvent ljud. Sedan började 
jag leta efter de högfrekventa ljuden vilket tog en stund. Jag ville inte 
ha ett för mesigt ljud och fick gärna vara ganska separerat. Provade 
allt från kycklingar till präriehundar, men fastnade för ett hamsterljud 
som kommer då och då i kombination med möss som ligger hela 
tiden. Därefter ville jag att figuren skulle låta lite gammal och trött 
och få in lite ledsenhet i sitt läte. Så jag skapade ett ljud med hjälp av 
ett lejon som ”morrar”. Jag lade också till en suck från en människa 
som jag EQ:ade. Har även använt EQ en del på resten av ljudet. Blev 
ganska nöjd med resultatet men inte helt.  
 
Deltagare 2 
– Jag spelade in en killes röst och dubbade den. Sedan en tjejs röst 
som jag också dubbade. Spelade därefter in datorbrum som jag 
dubbade. Lade dist, reverb och HP-filter på rösterna. Reverbets nivå 
automatiserade jag mellan talet så att efterklangen kommer tillbaks. 
LP-filter lades på brummandet. 
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Deltagare 3 
– Jag spelade in två ljud i mono; en serie plektrumdragningar på 
strängarna på en elgitarr med mycket distorsion och en serie kraftiga 
smaskningar med munnen. Sedan sträckte jag ut ljudfilerna så att de 
blev mellan två och åtta gånger längre än originalen. Då även ton-
höjden sänks så skapas en sorts suggestiv, släpande känsla som jag 
tycker stämmer överens med mitt tänkta ljud för figuren. Därefter var 
det frågan om experimenterande, med olika upprepningar av ljuden. 
När jag hittade en bakgrund, en stämning som stämde överens med 
figurens föreställda ljudbild, insåg jag att jag i princip skapat ett 
musikaliskt tema som jag förknippade med figuren. Denna bakgrund 
hörs som ett klagande, vindlikt ljud som häver sig upp och ned i ton-
höjd en aning. Av smaskljuden skapade jag sedan en rytm som skall 
symbolisera hur figuren rör sig framåt. Den här smaskrytmen måste 
upplevas tillsamman med "temat". 
 
Deltagare 4 
– Först modulerade jag ljudinspelningar av dödsångest-skrik med 
barnjoller i programmet Reasons5 vocoder. Båda samplingarna 
sänktes en oktav. De modulerande ljuden filtrerades dessutom för att 
förhindra tillkomsten av distorsion, då sådant skulle sänka tro-
värdigheten. Även de högsta frekvenserna skars bort, detta för att få 
ett mer ”morrande” ljud. Därefter exporterades ljudet och 
bearbetningen fortsatte i programmet Adobe Audition6. Här 
adderades ett chorus för att göra ljudet ”större” och en liten ton-
höjdsförändring gjordes. Vissa basfrekvenser förstärktes för att ljudet 
skulle låta mer som om det kom från ett väsen utan någon direkt 
mun. Slutligen filtrerades ljudet med en plugin vid namn Antares 
Filter7 för att ge det den perfekta karaktären.  
 
Deltagare 5 
– Arbetet med att skapa lätet var svårare än beräknat. Jag hade stora 
problem med att få ljudet att låta organiskt med de verktyg som jag 
använde mig av. För att inte lätet skulle riskera att låta allt för 
elektroniskt så blev jag tvungen att utgå från ett läte som jag gjorde 
med min egen röst och sedan försöka manipulera det för att passa in 
på varelsen bättre. Dessa steg utfördes sedan på orginalsamplingen: 
Pitchen sänktes (stort djur, stort ljud), snabbare uppspelnings-
hastighet (tidskomprimering där pitch påverkades), ljudet EQ:ades 
(höjd bas och diskant), pitchbend utfördes (för att få mer mer 
melodi), början och slut redigerades något, Vocal limiter lades på för 
att få bättre utnivå och ett kort reverb adderades för bättre närhets-
känsla. 

                                                 
5 www.propellerheads.se 
6 www.adobe.com 
7 www.antarestech.com 
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5.5 Ljudande resultat i jämförelse med tänkt läte 
Punkt 6: Skiljer sig ditt färdiga läte från det du beskrev vid punkt 2? Om det gör det, 
beskriv hur och varför du tror att det blev så. 

 
 
Deltagare 1 
– Jag tycker inte att de skiljer sig så mycket. Är nöjd, fast det ena av 
slimeljuden kunde ha varit lite annorlunda. 
 
Deltagare 2 
– Det blev mindre mollstämning än i ljudet jag beskrev vid punkt 2, 
men jag tycker att det blev bättre så. Experimenterade lite under 
arbetet. 
 
Deltagare 3 
– Jag tycker att det stämmer rätt bra med min beskrivning, kanske 
kan jag tycka att ljudet borde vara dovare så här i efterhand, med 
mindre av "slaskljuden". Om man bara skulle höra de här fem 
sekunderna så tycker att det fungerar ganska bra som en auralisering 
av monstret. Om det skulle användas i en längre filmsekvens skulle 
ljudet nog ha varit lite mer sparsmakat. Jag satte ju i princip upp två 
mål: 1. basigt muller och 2. slaskande slemmighet. Sedan försökte jag 
komma fram till dem genom idogt experimenterande. 
 
Deltagare 4 
– För att vara ärlig så hade jag ljudet i huvudet så fort jag såg figuren. 
Efter att läst boken Sound design (om filmmusik) så visste jag hur jag 
kunde få fram ljudet och att det lättaste är att använda ljud från 
människor/djur som man pitchar ner. I Star Wars Episode I så 
använder sig ljuddesignern av ljudet av sin nyfödda dotter som han 
manipulerar på nästan samma sätt när han skapar ett monsterljud. 
Ljudet blev kanske lite bättre än det jag hade i huvudet från början, 
eftersom det blir en mer direkt händelse när man hör ljudet istället 
för tänker det. 
 
Deltagare 5 
– Resultatet blev kanske inte exakt det som jag hade önskat. Lätet 
blev ganska brutalt men med en ton av förvirring och ängslan. Det 
bästa sättet att utvärdera lätets verkliga kvalitet borde vara i en 
animation eller i en spelfilmsmiljö. Resultatet stämmer dock ganska 
bra överens med det läte jag beskrev vid punkt 2. Men lite förändras 
ju under arbetets gång, när man jobbar med ljudet så kommer man 
kanske på något bättre, ett nytt spår som man väljer att följa istället 
för det gamla. I övrigt så hade jag som sagt var problem med att få 
ljudet att låta organiskt. 
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6 Analys 
För att knyta an till uppsatsens röda tråd presenteras detta stycke uppdelat i de tre faser 
som beskrivs i 2.2.1 En tankemodell. Första och tredje fasen behandlas mer ytligt och 
allmängiltigt än den centrala Föreställningsfasen där varje fall analyseras separat. 
 
6.1 Perception 
Svaren vid testanvisningarnas första punkt (se underkapitlen till 5 Resultat) växlar mellan 
allt från lite trevande, kortfattade och rent utseendemässiga beskrivningar till tvärsäkra 
och ganska detaljerade utläggningar om varelsens levnadsmiljö och annat beträffande 
dess bakgrund. I de senare fallen verkar testdeltagarna ha kompenserat bristen på manus 
och karaktärsbeskrivning i skrift med att fantisera fram en helt egen historia. En an-
ledning till detta fenomen skulle kunna vara att de har tyckt sig sakna tillräcklig grund-
läggande information att basera designen på i enbart en bild och fattat beslutet att mer 
bakgrundsfakta behövs, men det kan också vara frågan om en undermedveten reaktion. 
Varelsens utseende kan säkert få ordentlig fart på fantasin hos många. 

Till större delen har kommentarerna dock varit konstateranden av sådana slag som 
till exempel var karaktärens mun sitter, att den har röda ögon och trädrotsliknande 
tentakler. Inte riktigt lika mycket har nämnts om dess inre egenskaper, men visst har det 
även skrivits om att den verkar ond och någon har tyckt att den ger intryck av att vara 
gammal och trött. En annan misstänker att den har telepatisk förmåga. Dessutom kan 
man ibland också uttolka dylika uppfattningar i testdeltagarnas övriga ordval, som när de 
kallar den ”monster” och ”skurk”.  

Det svarsmaterial som är direkt kopplat till Perceptionsfasen kan övergripande 
ordnas i följande fem kategorier: 

 
 
Fysiska egenskaper 
Kommentarer angående till exempel storlek, färg, rörlighet, 
förutsättningar att låta. 
 
Övriga egenskaper 
Beskrivningsord som inte passar in i ovanstående kategori. Kan 
handla om inre kvalitéer, men även om mer svårdefinierade sådana. 
Ett par exempel hämtade från svarsmaterialet är ond, gammal, 
muterad, utomjordisk, utrustad med superkrafter. 
 
Association till verkligheten 
I just detta test har testdeltagarna associerat till både bläckfisk, elefant 
och trädrötter. 
 
Association till populärkultur 
Denna kategori täcker referenser till både genrer som skräckfilm och 
serietidningar, samt karaktärer som Darth Vader och monstret från 
”En världsomsegling under havet”. 
 
Fabricerad bakgrund 
Här hamnar fallen där en avancerad historia kring figuren har diktats 
ihop som kan innehålla både intriger, levnadsmiljö och annat. En 
värld målas upp baserad på varelsens utseende (se t.ex. deltagare 5 i 
5.1 Karaktärsbeskrivning). 
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6.2 Föreställning 
Materialet kopplat till Föreställningsfasen innehåller troligen mest information om den 
process vilken målet med denna uppsats är att utforska. Här kan man bland annat 
spekulera i om insamlingen av intryck varit medveten eller ej; huruvida det har handlat 
om ett strategiskt letande efter element i bilden som ett läte kan byggas på eller mer varit 
frågan om att bilden har haft en påverkan av undermedveten natur. Funderingarna är 
många. Vad har testdeltagarna gjort med den information om varelsen som de har till-
skansat sig i Perceptionsfasen? Vilka egenskaper anser de sig kunna basera designen av 
ett ljud på?  

Även svaren här har varierat från korta och enkla till mer informativa och avsevärt 
längre utläggningar. Anmärkningsvärda är betraktelser som att flera av testdeltagarna har 
tyckt sig se en snabel och associerat till en elefant vid studerande av bilden, men att ingen 
sedan egentligen kan sägas ha beskrivit ett tänkt läte liknande det som elefanter fram-
bringar med just snabeln. Vissa har inte bara baserat sitt ljudande resultat på det läte som 
varelsen frambringar oralt utan även på hur den låter när den tar sig fram. Andra har helt 
grundat sitt tänkta läte på den typ av fabricerad bakgrund som nämns i 6.1 Perception. 

En stor del av människors inre ljudvärld tycks vara uppbyggd av intryck från 
karaktärer i populärkultur som film och tv-spel. Överhuvudtaget så befolkar väl dessa 
figurer en ansenlig del av vårt kollektiva medvetande och påverkar allt från vårt beteende 
till vår upplevelse av omvärlden. Det ser man tydliga tecken på i detta test, både vad 
gäller beskrivningarna av varelsen och av de tänkta lätena. 

I denna del kommer de olika fallen att tas itu med var för sig, deltagare för deltagare. 
För tydlighets skull presenteras därför här först ännu en gång förteckningen över test-
deltagarnas programtillhörighet: 
 
 

Deltagare 1-2:  Ljudingenjörsprogrammet 
Deltagare 3-4:  Arena MMT Ljuddesign 
Deltagare 5-6:  Arena MMT Ljudteknik 

 
 
 

6.2.1 Deltagare 1 
Denna deltagare var väldigt kortfattad just i beskrivningen av figuren, men vid jämförelse 
med skildringen av det tänkta lätet ser man klara kopplingar däremellan. Inledningsvis 
användes ord som ”bläckfisk”, ”onda ögon” och ”gammal”. Observera att den enda 
kommentar här som egentligen kan klassas som rent utseendemässig är bläckfiskliknelsen 
som faktiskt på ett sätt får sammanfatta hela det perspektivet. Övriga yttranden är mer 
mångtydiga. Ovan nämnda intryck följer hursomhelst sedan tydligt med till det tänkta 
lätet, vilket beskrivs som slimeliknande med en ”gammal” känsla och inslag av sug-
proppskaraktär. Vad som kännetecknar denna ”gamla” känsla klargjordes först inte utan 
fick förklaras närmare vid ett uppföljande samtal, men även där var det svårt att sätta 
fingret på exakt hur den påverkar ljudet.  

En idé om ett högfrekvent ljud härstammande från bland annat en association till 
R2-D2 i Star Wars nämns också vid punkt 2. Hur associationsbanan från en ondögd 
gammal bläckfisk till en högteknologisk robot har sett ut kan man undra. Det är svårt att 
finna några utseendemässiga likheter dessa emellan vid en första anblick, så troligen 
handlade det mer om att det beskrivna sökandet efter ett sätt att addera en extra 
dimension till varelsen för att göra den mer komplex ledde testdeltagarens tankar i denna 
riktning. Att varelsens utseende egentligen redan har avgjorts genom att den kallas 
bläckfisk stöder också detta. 
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Relationen till den avbildade varelsen tycks växa och till viss del förändras allt-
eftersom frågorna ställs och den måste studeras ytterligare, ty motiveringen av det 
högfrekventa lätet utvecklas till slut till en liten historia om den gamla bläckfiskens 
personlighet och relation till omvärlden. 

 
 

Slutkommentar 
Associationer till verklighetens bläckfiskar och begrundan av tidigare 
använda metoder i filmljud verkar ha varit starka faktorer i detta fall. 
De uppfattade visuella attributen har i ganska raka led översatts till 
ljudande sådana i ett tänkt läte som även har kryddats med något 
extra för att skapa en komplexitet hos varelsen. En gissning är att 
deltagaren i denna fas har resonerat sig fram till och föreställt sig 
lätets olika beståndsdelar snarare än upplevt det komplett i sitt huvud 
vid anblicken av bilden. 

 
 
 
6.2.2 Deltagare 2 
Kommentarerna beträffande det intryck varelsen har gett är här, i motsats till i förra 
deltagarens skildring, rakt igenom utseendemässiga. En målande och väldigt detaljerad 
beskrivning ges, i vilken det bland annat talas om extremiteternas form, hudkaraktär och 
ansiktsuttryck. Liknelser görs med såväl trädrötter som karaktären Darth Vader från Star 
Wars (en serie filmer som starkt verkar ha präglat uppbyggnaden av deltagarnas inre 
varelsekartotek).  

Beskrivningen av det föreställda lätet är inte på långa vägar lika konkret och har till 
synes nästan inga som helst kopplingar till ovan nämnda redogörelse. Det enda som kan 
härledas från denna punkt till beskrivningen av bilden är liknelsen vid en elefant som kan 
spåras till ordet ”snabel”. Lätet beskrivs, förutom med konstaterandet att det skall vara 
unikt, rakt igenom med en uppräkning av uttryck och känslor hämtade från ett slags på-
hittad livssituation som har skapats utifrån bilden. Det hävdas alltså att det skall vara på 
ett visst sätt baserat på hur varelsen påverkas psykiskt av sitt sociala liv i en uppdiktad 
omvärld. Detta är ett relativt svårtolkat tillvägagångssätt (självklart utan att för den 
sakens skull vara mer rätt eller fel än andra). Då det tänkta lätet inte överhuvudtaget 
beskrivs med några ljudtermer, utan istället med känslor, så är det svårt för en utom-
stående att skapa sig en uppfattning om det.  

I motiveringen av det tänkta lätet hänvisas det kort och gott till varelsens utseende. 
Den skall låta på detta sätt för att den ser ut som den gör. Inga ledtrådar ges till hur in-
trycken av bilden har översatts till det uttryck som det föreställda lätet har. Utseendet 
handlar enbart om yttre egenskaper och det tänkta lätet är helt baserat på varelsens inre. 
Kontakt togs med deltagaren för utveckling av svaren, men denne stod fast vid det 
material som lämnats och ansåg att det inte fanns något att tillägga. 

Föreställningen av ljudet byggs på den värld som har skapats kring varelsen och där-
med hamnar vi på ett sorts sidospår från den ursprungliga källan, bilden. Det går inte 
undvika att nämna att skildringar av ett eller ett par steg i processen tycks saknas här, 
vilket antagligen dock mest är ett tecken på att stora delar av arbetet har skett under-
medvetet, eller åtminstone på ett sådant sätt att de efteråt inte har gått att förklara 
närmare.  
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Slutkommentar 
Det tycks inte ha skett något strategiskt sökande efter överförbara 
kvalitéer i bilden, deltagaren har troligen haft mer av en känslomässig 
upplevelse i möte med den. En upplevelse som har tagits vidare till 
Implementeringsfasen i sin ursprungliga form utan att först ha om-
vandlats till ljudtekniska termer. Deltagaren har grundat på varelsens 
utseende skapat sig en uppfattning om den, kring vilken det sedan har 
utvecklats en livssituation, varifrån lätets uttryck i sin tur kommer. 
Några av leden i omvandlingen är svåra att utreda då det i mångt och 
mycket handlar just om känslor. 
 
 
 

6.2.3 Deltagare 3 
Deltagarens observation av figuren innehåller yttranden angående dess eventuella ur-
sprung och storlek, men associationer har också gjorts till verkliga djur som elefant och 
bläckfisk, samt till en populärkulturell varelse; monstret i romanen ”En världsomsegling 
under havet”. 

Beskrivningen av det tänkta lätet är tydligt och enkelt formulerad, det torde vara 
relativt lätt för en utomstående att föreställa sig ett ljud grundat på de termer som har 
använts. Detta möjligtvis för att det just är själva ljudet som beskrivs och inte något 
annat, exempelvis något som skall förmedlas genom det. Den ställda frågan vid punkt två i 
anvisningarna besvaras kort och koncist på ett sätt som ger uppfattningen att denna del-
tagare med vana och utan tvekan fattat besluten om det tänkta ljudets beståndsdelar. 
Resonemanget tycks kunna tecknas som en rät linje mellan frågorna ”Vad är det jag ser i 
bilden?” och ”Hur låter det jag ser?”. Värt att nämna här är för övrigt att det bland annat 
beskrivs hur det låter när varelsen förflyttar sig. 

Det drag av utomjordiskhet som konstaterades i beskrivningen av varelsen nämns 
för övrigt inte igen, den motivering som anges till det tänkta lätet är av mer konkret 
natur och hänvisar till fysiska förutsättningar. Inga hos figuren uttolkade inre egenskaper 
verkar ha spelat någon viktig roll. En av ljudets beståndsdelar hänvisas till det som del-
tagaren tolkar som varelsens tentakler, det andra till dess storlek, osv. Vissa av dessa 
kroppsliga egenskaper har sitt ursprung i liknelsen vid en bläckfisk, andra skulle man 
kunna säga är påhittade. Deltagaren har nämligen bestämt sig för att varelsen är enorm, 
vilket inte går att avgöra när den har avbildats på det sätt som är aktuellt, nämligen utan 
några som helst storleksreferenser. Kanhända grundar sig denna uppfattning på liknelsen 
vid monstret i ”En världsomsegling under havet”? 
 
 

Slutkommentar 
Denna deltagare tycks ha använt sig av en till synes väldigt logisk 
metod för omvandling av varelsens visuella attribut till ett läte. 
Informationen som har använts vid föreställningen är av rent fysisk 
karaktär, men bygger både på detaljer som kan beskådas i bilden samt 
associationer till ett verkligt djur och en varelse som figurerar i en 
klassisk roman. Vägen från beskrivna visuella attribut till tänkt läte är 
lätt att följa i detta fall. 
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6.2.4 Deltagare 4 
I detta fall har figuren bedömts se ut som någon sorts ond skurk från yttre rymden. Del-
tagaren har associerat till gamla serietidningar befolkade av superhjältar och allehanda 
sällsamma varelser. Inte mycket mer nämns om utseendet, men kommentarer görs bland 
annat om figurens förmåga att ta sig fram och det nämns att det stora huvudet tyder på 
att den kan besitta en telepatisk förmåga.  

Inga övriga konstateranden eller gissningar angående karaktärens inre egenskaper har 
gjorts utöver att den är ond och just det här med den övernaturliga förmågan. I de serie-
tidningar som deltagaren har associerat till så har väl i och för sig varelser med dylikt ut-
seende sällan så många fler bottnar, det enda de tillskrivs är nog i många fall sin sidtill-
hörighet (hjälte eller skurk) och en superkraft. Kanske har den bakgrund som etablerats 
inledningsvis alltså följts avsiktligt, eller åtminstone legat kvar i huvudet och under-
medvetet påverkat besluten. Inget av dessa alternativ vore väl direkt överraskande 
egentligen, då bilden ju faktiskt är tagen från en serietidning. 

Lätet beskrivs kort och med en förmodad hänvisning till hur monster brukar låta i 
film och andra media. Uppfattningen om denna hänvisning grundas på de fakta att ordet 
”monsterliknande” har använts samt att det än så länge inte finns några belägg för att det 
existerar några monster någon annanstans. I övrigt säger beskrivningen att ljudet skall 
vara ondskefullt och flämtande. Detta kan ses som en indikation på att testdeltagarens 
föreställning av lätet baseras på ett i huvudet upplevt ljud vid mötet med bilden snarare 
än ett sökande efter passande överförbara attribut i denna. Särskilt ordet ”flämtande” 
anses mest troligt skildra ett upplevt ljud då det inte finns någon uppenbar förklaring 
bakom. 

Motiveringen av det tänkta lätet behandlar varelsens kommunikativa förmåga och 
därmed också, skulle man eventuellt kunna säga, en brist på komplexitet i lätet. 
Karaktären beskrivs kommunicera ljudmässigt på en väldigt låg nivå med förmedling av 
känslor och tillstånd endast genom olika tonlägen. Även detta skulle kunna härledas till 
att deltagaren medvetet eller omedvetet följt linjen som angetts tidigare; den som går ut 
på att det är en enkel varelse utan särskilt mycket på insidan att tala om. Värt att notera 
är att testdeltagaren här har poängterat att den uppfattat det som att varelsen inte har 
någon egentlig mun och därför inte kan ”tala”, i vilken bemärkelse det nu handlar om. 
 
 

Slutkommentar 
Det tänkta ljudet verkar vara en följd av att deltagaren har upplevt ett 
läte i sitt huvud vid mötet med bilden. Associationer till serietidnings-
världen kan ha spelat en stor roll i föreställningen. Troligen har även 
invanda uppfattningar om hur varelser med den här sortens utseende 
brukar låta i film och dylikt betytt en hel del för beslutsprocessen. 

 
 
 
6.2.5 Deltagare 5 
Denna deltagares skildring av varelsen är rätt och slätt en redogörelse av fabricerade 
bakgrundsfakta, en påhittad historia berättad ur ett perspektiv som gör gällande att det 
som skrivits är vad vi människor känner till om livsformen. Det här är en metod i mångt 
och mycket liknande den som var fallet med deltagare nummer 2, förutom att det är 
andra faktorer som nämns här och att historien där redovisades vid en senare punkt. 
Figurens levnadsmiljö, storlek, matvanor och liknande uppgifter berörs här. Vad gäller 
utseendemässiga egenskaper så är just varelsens storlek samt munnens belägenhet det 
enda som nämns. Inte många av utlåtandena behandlar attribut som kan ses som direkt 
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översättbara till ljudande kvalitéer. Det skulle isåfall vara storleken, den har ju använts 
tidigare som en faktor med inverkan på lätet (se 6.2.3 Deltagare 3). 

Beträffande det tänkta lätet så beskrivs det kortfattat med ord för olika känslouttryck. 
Det skall enligt deltagare 5 vara sorgset och klagande men ändå kännas farligt. Inga ljud-
tekniska termer har använts och beskrivningen är därmed väldigt subjektiv. Det är ju 
precis som i övriga fall med känslomässiga beskrivningsord en i hög grad personlig upp-
fattning som avgör vad som låter sorgset, klagande och farligt, även om det säkerligen 
finns vissa parametrar som kan betraktas allmängiltiga. 

Vid motivering av lätet styrks misstanken om att här är frågan om ett tillvägagångs-
sätt snarlikt det som beskrivs i avsnittet 6.2.2 Deltagare 2. Här används nämligen en lik-
artad hänvisning till den uppdiktade bakgrunden. Också här sägs det tänkta lätet vara 
baserat på den inverkan på varelsen dess omgivning har i den påhittade livssituationen. 
Arten sägs tillbringa sina dagar ensam i underjordiska grottsystem och dess läte skall 
därför uttrycka sorg och klagan, osv. 

Även här dyker känslan av att man som läsare går miste om ett led i processen upp. 
Lätet är inte baserat direkt på varelsen på bilden utan på fabricerade fakta kring den, så 
det som saknas är väl kanske en utredning av vad det är hos varelsen som testdeltagaren 
grundar sin historia på. Möjligtvis tillgreps denna metod helt enkelt pga. att deltagare 5 
(och möjligen då även deltagare 2) inte tyckte sig kunna finna tillräckliga underlag för ett 
läte enbart i bilden, utan ansåg sig behöva skapa en värld kring varelsen? 
 
 

Slutkommentar 
Ännu en deltagare som baserat på varelsens utseende har diktat ihop 
en relativt detaljerad livssituation åt den, vilken sedan har använts 
som motivering till lätets uttryck. En från författarens sida oväntad 
metod som kan ha sitt upphov i att beskrivningen av livsformen en-
bart är bildbaserad. Några av leden i omvandlingen är svåra att utreda 
i dessa fall. Anmärkningsvärt i övrigt är att varken associationer av 
något slag eller hänvisningar till egenskaper av fysisk karaktär på-
träffas i motivering av det tänkta lätet. 
 

 
 
6.2.6 Deltagare 6 
Denna deltagares beskrivning av varelsen är väldigt detaljerad rent utseendemässigt och 
även vissa inre egenskaper berörs. Det resoneras till exempel kring huruvida den är 
trevlig eller ej. Dessutom dras det paralleller från utseendet till träd och rötter. Intressant 
är bland annat att denna association till växtriket ligger som grund till en uppfattning om 
att figuren verkar gammal, ensam och trött. 

Skildringen av det tänkta lätet är tämligen kortfattad, men innehåller beskrivningsord 
av flera olika slag. Uppfattningen om varelsen som gammal, ensam och trött kan tyckas 
följa med ganska tydligt när lätet beskrivs som basrikt, dystert och långsamt. Dock är det 
med undantag för kommentaren om bas precis som i många av de andra fallen snålt till-
taget med typiska ljudtermer. 

Förklaringen till det tänkta lätets karaktär är till viss del tydlig och lättförstådd, som 
när basrikheten motiveras med att figuren ser maskulin ut. Andra delar är inte lika klara, 
som när testdeltagaren hävdar att ljudet skall låta långsamt på grund av varelsens träd-
liknande utseende och för att den ser långsam ut. Kanhända skulle ordet ”långsam” 
kunna brytas ner och förklaras med andra begrepp som är lättare att applicera på ljud?  
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Sammanfattningsvis kan man gissa att denna deltagares tänkta läte antingen baserats 
på en föreställning om hur en varelse som till viss del är ett träd skulle kunna låta, eller så 
har kanske en liknande varelse stötts på någon gång i till exempel film och så har minnet 
av dennas läte någon sorts inverkan. 

 
 

Slutkommentar 
Att döma av beskrivningen så verkar deltagaren fascineras av 
varelsens utseende och tycks ha lagt en hel del tid vid studerandet av 
bilden. En association till växtriket har en betydande roll i före-
ställningen av lätets känslomässiga uttryck. En klar bild om hur 
varelsen skall låta tycks helt klart finnas, men beskrivningen kan 
tyckas något vag då den ej innehåller så många ljudtypiska termer. 

 
 
 
6.3 Implementering 
I denna fas blir idéer till verklighet när det ljudande resultatet framställs. I vissa fall 
handlar det kanske om ett lekfullt experimenterande på väg mot det färdiga lätet, i andra 
följs en strikt plan utan utsvävningar. Anmärkningsvärda noteringar som har gjorts vid 
studier av de färdiga ljudspåren (se bifogad CD-skiva, spår 1-5) samt svarsmaterialet 
kopplat till testanvisningarnas två sista punkter (punkt 5 och 6) presenteras i detta stycke. 
Ljudande resultat i förhållande till föreställt läte och uppgifter som deltagaren har lämnat 
i tidigare skeden av processen diskuteras. 
 
6.3.1 Produktion 
De fem deltagare som slutförde testet har huvudsakligen använt sig av inspelningar som 
förändrats med hjälp av diverse effekter och mixats med varandra på olika vis. Någon 
har hämtat råmaterialet från ljudarkiv, övriga har spelat in själva. Klippen de har arbetat 
med innehåller företrädesvis organiska ljudkällor, två deltagare har dock även blandat in 
mekaniska sådana (deltagare 2 och 3). Material och effekter som har använts listas nedan. 
 
 

Grundljud 
Människa: suck, barnjoller, skrik, tal, smaskningar 
Djur: hamster, mus, lejon  
Maskin: en dators brummande, plektrum mot elgitarrsträngar 
Övrigt: ”slimeljud” 
 
Effekter 
EQ, distorsion, reverb, filter (högpass och lågpass), timestretch, 
vocoder, tonhöjdsförändring, chorus 
 
 

Två av deltagarna (deltagare 2 och 5) fantiserade som bekant i Föreställningsfasen ihop 
historier kring varelsen involverandes yttre omständigheter såsom händelser och platser. 
Lyser dessa tankegångar igenom i det färdiga resultatet på så sätt att lätet även innehåller 
miljöljud? Inga tydliga hörbara spår av en skapad omvärld förekommer, det enda som 
skulle tala för detta är nog faktumet att dessa två deltagare enligt de skriftliga redo-
görelserna är ensamma i testgruppen om att ha använt reverb. Den kopplingen känns 
emellertid tämligen svag. I det ena av dessa två fall (deltagare 2) har dock den fabricerade 
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bakgrundsinformationen klart och tydligt följt med på ett annat vis, nämligen i form av 
att varelsen yttrar en replik skriven med utgångspunkt i den fiktiva levnadssituationen. 

Ovan nämnda fall avviker för övrigt starkt från de andra på just detta område. Del-
tagare 2 är nämligen den enda i gruppen som har låtit varelsen uttrycka sig i mänskligt tal, 
dessutom på svenska. En anledning kan vara att begripligt tal innebär större möjligheter 
att få fram de känslor som deltagaren har beskrivit i Föreställningsfasen. Man kan då 
också fundera på om det endast har skrivits manus i detta syfte eller om personerna 
bakom rösterna dessutom har getts regi vid inspelningen. Tyder talet på att deltagare 2 
har tillskrivit varelsen högre intelligens än de övriga deltagarna har gjort? Eller kanske 
åtminstone en mer utvecklad förmåga att kommunicera med sin omvärld? Det skulle 
kunna förhålla sig så, men det kan också helt enkelt vara en fråga om att deltagarna har 
tolkat ordvalet i testanvisningarna där de uppmanas att skapa ett ”läte” på olika sätt. 

Enligt svarsmaterialet tycks deltagare 3 vara den ende som har tagit med ljud för 
hur det låter när varelsen rör sig. Samme deltagare sticker ut på ytterligare ett sätt då 
det också nämns i dokumentationen att den - mer eller mindre medvetet - har arbetat 
fram ett musikaliskt tema för varelsen. Dessa särdrag kan båda tyda på att deltagaren 
av någon anledning drivs till att vilja fylla på och komplettera ljudbilden kring själva 
lätet. Men det kan även här handla om hur deltagaren har tolkat anvisningarna. 

Som nämns tidigare i detta stycke har många testdeltagare använt sig av effekter, men 
dessa delar av produktionsarbetet har ej motiverats särskilt tydligt. I många fall handlar 
det om en uppräkning utan förklaring till vare sig valet av effekt eller vad man har velat 
åstadkomma, vilket visar tecken på ett ganska planlöst förfarande då det står klart och 
tydligt i testanvisningarna att varje steg i processen skall motiveras. Eller är det kanske 
där skon klämmer, vid förmågan eller lusten att redovisa sina tankegångar skriftligt? 
Dock finns det undantag, som när deltagare 3 sänker tonhöjden för att skapa en 
suggestivt släpande känsla och när deltagare 4 lägger på ett chorus för att, som han själv 
beskriver, göra ljudet ”större”. 
 
6.3.2 Resultat kontra föreställning 
Överlag är deltagarna nöjda med sina ljudande resultat och tycker, bortsett från några 
smärre avsteg, att de stämmer bra överens med de läten de har föreställt sig och beskrivit 
tidigare. Ingen tycks ha frångått planen helt och skapat ett fullständigt nytt koncept 
under produktionens gång. Den som verkar minst nöjd är deltagare 5, som dock antyder 
en önskan om att få höra lätet i sitt sammanhang för att kunna göra en ordentlig 
bedömning. Kanske kan detta kopplas till samme deltagares tidigare grepp att vilja fylla 
ut kring varelsen genom att dikta ihop en historia om den? 

Nedan sammanfattas varje deltagares ärende ur aktuell aspekt. Läsare uppmanas att 
skaffa sig en egen uppfattning genom att själva lyssna på bifogad CD-skiva och jämföra 
med svaren i 5.2 Beskrivning av tänkt läte och 5.3 Motivering av tänkt läte. 
 
 

Deltagare 1 
Deltagaren blev ganska nöjd och tycker att resultatet ej skiljer sig 
särskilt mycket från det föreställda lätet, men skulle också ha lagt ned 
mer tid om det inte hade handlat om ett test. 
 
Deltagare 2 
Deltagaren säger sig ha experimenterat, vilket även styrks av faktumet 
att ingen förklaring ges till något av stegen i utvecklingen. Resultatet 
blev annorlunda men bättre än det föreställda lätet. 
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Deltagare 3 
Här kombinerades noga överlagda åtgärder med ett också relativt 
målinriktat experimenterande. Deltagaren är nöjd med resultatet även 
om det nog skulle behöva ändras för att fungera i ett sammanhang 
och tycker att det stämmer rätt bra överens med det föreställda lätet. 
 
Deltagare 4 
Deltagaren hörde ett ljud i huvudet så fort den såg bilden och visste 
hur detta skulle framställas. Målinriktat arbete genomfört i medvetna 
drag. Resultatet blev kanske lite bättre än det föreställda lätet. 
 
Deltagare 5 
Deltagare 5 jobbade relativt planmässigt mot det föreställda lätet. 
Hade problem med att få fram önskad ljudkaraktär och blev ej helt 
nöjd med resultatet. 
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7 Diskussion 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka och öka förståelsen för processen vid 
skapande av läten för fiktiva livsformer; att blicka närmare på vilka alternativa vägar som 
väljs i ljuddesign när det inte finns något facit att tillgå med svar på frågan om hur 
objektet låter. Avsikten har dock inte varit att nå någon sorts allmängiltigt och 
generaliserande resultat, utan att få fram exempel på olika metoder för att ge upphov till 
och skapa underlag för diskussion. Inget entydigt resultat som visar på hur ljuddesigners 
över lag tänker och handlar i en sådan här situation har alltså förväntats. 

En fråga som har infunnit sig såhär i efterhand är om detta test eventuellt även borde 
ha gjorts med mer erfarna ljuddesigners. De flesta deltagarna tycks ha saknat strategi i sitt 
arbete, vilket det finns en förmodan om att många som är yrkesverksamma inom detta 
område använder sig av i någon form. En förklaring skulle kunna vara att de inte hade 
vana av att förklara sitt förfarande i text. Särskilt dyker detta spörsmål kanske upp vid 
reflektion över tecken som antyder att de testdeltagare som studerar ljuddesign - och 
därmed troligen har sysslat lite mer med liknande uppgifter tidigare - verkar ha jobbat på 
ett annorlunda sätt än de övriga som studerar ljudteknik. Testet som har genomförts är 
förvisso inte av den natur att några direkta slutsatser angående metoder relaterade till 
programtillhörighet har förväntats kunna dras, men det kan ju vara intressant att 
spekulera i sådana frågor om så enbart på en lägre nivå. Sedan har ju heller inte huvud-
syftet med detta test varit att jämföra förfaranden olika grupper emellan, så det har inte 
lagts någon större tyngd därvid - fast det måste likväl erkännas såhär i efterhand att det 
nog hade varit intressant om två erfarna yrkesverksamma ljudskapare också hade deltagit 
för att komplettera testgruppen. 

Som har nämnts tidigare fanns det i vissa fall ett behov av ytterligare kontakt med 
deltagarna för utveckling av svaren. Man kan ställa sig frågan om detta verkligen kunde 
ha undvikits helt, då texten i anvisningarna ju var utformad på ett visst sätt just i syfte att 
inte ge alltför mycket information. Formuleringen av frågorna var ett försök att undvika 
påverkan av deltagarna i så stor mån som möjligt och då är det nog svårt att klara sig 
utan vissa misstolkningar och dylikt.  

Beträffande valet av bild till testanvisningarna fanns först en viss tveksamhet till att 
använda en varelse tagen från en serietidning, men vid närmare eftertanke försvann de 
farhågorna i och med en erinran om att de beskrivande bilder som ljuddesigners, 
kostymtecknare och andra medarbetare vid t.ex. filmproduktion har som grund många 
gånger verkar vara just tecknade skisser (dessutom så finns det ju som sagt var även film 
som är helt och hållet animerad). Denna uppfattning är grundad på det extramaterial 
som ofta bifogas i DVD-filmer och inte helt sällan innehåller karaktärsskisser. Ytterligare 
funderingar på samma linje dök upp senare i samband med att första testresultatet kom 
in, bl.a. en tanke som gick ut på att en bild av just serietidningskaraktär kanske i allt för 
stor utsträckning direkt för in ljuddesignerns tankar på sådana ljud som förekommer i 
tecknad film, alltså ”cartoon-aktiga” ljud. Dock tycks bildens slag inte ha påverkat test-
deltagarnas beslut i särskilt hög grad förutom i ett av fallen (se deltagare 4 i stycket 5.1 
Karaktärsbeskrivning). 

Övergripande har detta arbete fullgjort sitt syfte, en hel del användbar information 
om olika metoder för att lösa en uppgift av denna natur har nu dokumenterats och finns 
till förfogande. Undertecknads förhoppning är att läsare skall kunna finna egna 
intressanta detaljer och frågeställningar i detta material, såväl det skriftliga som det 
ljudande. Kanske kan de sporras till att själva syssla med den här sortens ljuddesign, eller 
hitta material och inspiration till att bygga vidare på denna utforskning av området 
genom eget vetenskapligt arbete. 
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9 Bilagor 
De skriftliga svaren på testfrågorna bifogas ej här då de redan har presenterats nästintill 
oredigerade tidigare (se 5 Resultat), dock medföljer de anvisningar och den bild som har 
använts i testet samt en CD med de ljudande resultaten. 
 
9.1 Testanvisningar 
 
Hej!  
Detta är ett test som utförs i samband med författandet av min C-uppsats. 
Området som behandlas är en särskild del av effektskapandet för spel och film, nämligen 
design av ljud utan någon annan konkret utgångspunkt än en visuell förebild (med 
specifik inriktning på organiska ljud). Detta innebär kort sagt att en bild skall in i ena 
änden av proceduren och ett ljud ut ur andra. För att begränsa de yttre påverkande 
faktorerna till bilden så föreställer den en fiktiv figur. Ända sedan filmens barndom har 
människor i ljudbranschen ägnat sig åt att framställa ljud till livsformer som inte existerar 
någon annanstans än i fantasin och därmed saknar auditiv referens. Vilka vägar väljer 
man som ljudskapare när det inte finns något facit att tillgå? 
 
Redovisa ditt arbete genom att följa nedanstående punkter noggrant. Skriv ned svaren i 
ett fristående dokument. När du är klar, skicka ett mail till frekam-2@student.ltu.se så 
diskuterar vi fram det sätt att ge mig resultaten som passar dig bäst.  
 
 
 
1. Beskriv figuren du ser på den bifogade bilden. 
 
2. Beskriv hur du tycker att den skall låta. 
 
3. Motivera varför du tycker att den skall låta just så. 
 
4. Skapa ett läte åt figuren. Alla medel är tillåtna. Det färdiga ljudspåret skall totalt vara ca 
5-10 sekunder långt och givetvis får det innehålla pauser. Anteckna gärna som stöd inför 
nästa punkt vad du gör och varför under tiden som du arbetar. 
 
5. Skriv ner hur du har gått tillväga för att skapa lätet och motivera dina steg i processen 
från avstamp till färdigt resultat. 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Fredrik Karlsson 
 
 
9.2 Uppföljningsfråga 
 
6. Skiljer sig ditt färdiga läte från det du beskrev vid punkt 2? Om det gör det, beskriv 
hur och varför du tror att det blev så. 
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9.3 Bild 
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9.4 Spårförteckning för medföljande CD 
 
1. Deltagare 1 
2. Deltagare 2 
3. Deltagare 3 
4. Deltagare 4 
5. Deltagare 5 
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