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ABSTRAKT 

 

I dagens filmer existerar det en hög grad av orealistiska ljud. Inte bara i orealistiska filmer 

som i t.ex. science fiction-genren, utan även i ”vanliga” filmer som reflekterar vår vardag som 

den vi lever i.  

I detta arbete har fenomenet orealistiska ljud i filmer undersökts utifrån syftet att komma fram 

till huruvida de är viktiga för berättandet/dramaturgin eller ej. Kort sagt, är det verkligen 

nödvändigt med orealistiska ljud i film? Och i så fall, varför? 

För att få klarhet i detta lät göras två djupgående analyser utifrån orealistiska ljud kontra 

dramaturgi i två svenska kortfilmer samt en intervjuundersökning med ljudteknikerna för de 

analyserade filmerna. 

Slutsatser kunde dras att orealistiska ljud är ett fenomen som är väldigt viktigt för att 

understryka vissa händelser som stödjer dramaturgin och för berättandet framåt samt att 

publiken har ett stort tålamod vad gäller orealistiska ljud i film. 
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1.0 INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund  

Ljudläggningen i dagens filmvärld är på många sätt omfattande i sin komplexitet. I denna 

uppsats har jag valt att fokusera på alla de orealistiska ljud som förekommer i en film. Genom 

egna analyser av två valda kortfilmer samt intervjuer med ljudteknikerna för varje kortfilm är 

intentionen att ta reda på om, och i så fall hur, orealistiska ljud i en ljudläggning kan hjälpa till 

att föra en berättelse framåt. Anledningen till att jag valde detta ämne är att jag finner det 

intressant att ljudläggare använder sig av orealistiska ljud i film, men vet samtidigt väldigt lite 

om tankarna bakom dessa ljud. Detta är således en explorativ studie där målet är att belysa 

detta fenomen och kunna berika, inte bara mig själv, utan även andra med kunskap kring 

detta. Denna kunskap kommer leda till en bättre kritisk inställning till ljudläggning i film och 

dess bidrag till dramaturgin, som därmed leder till bättre film som helhet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om orealistiska ljud i filmer kan föra en berättelse 

framåt. Eller är det rentav riskabelt att ljudlägga något som kanske får publiken att tappa 

illusionen av filmen? Om det visar sig att orealistiska ljud är nödvändiga för en 

filmberättelses framåtsträvan är det också viktigt att förstå på vilket sätt de bidrar. 

 

1.3 Definition 

Ett orealistiskt ljud tolkas i detta arbete som ett hörbart ljud i filmen som i en verklig situation 

inte hade uppstått, men i filmen hörs det tydligt. Det kan vara orealistiskt i den mån att ljudet i 

sig inte ens skulle ha uppstått, men också orealistiskt i den mån att ljudet kan ha uppstått men 

i så fall inte hörts från publikens (kamerans) point of view. 

Det kan också vara orealistiska ljud i form av s.k. ljudklichéer. Begreppet ljudklichéer 

kommer från Klas Dykhoff [1] och innebär ljud som är väldigt förekommande i film när en 

specifik sak inträffar. Det kan till exempel vara det faktum att det i princip alltid blir rundgång 

så fort någon i en film tar upp en mikrofon och är på väg att prata i den. Att dessa ljud 

förekommer känns inte särskilt realistiskt, i alla fall inte att de uppkommer vareviga gång.  
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2.0 TEORI 

 

2.1 Den dramaturgiska kurvan 

Första steget i denna uppsats är att få en förståelse över den dramaturgiska kurvan och hur 

ljudläggaren följer denna kurva med sin ljuddesign. 

En ökad förståelse i detta leder till att jag på ett lättare sätt förstår de orealistiska ljudens 

betydelse för filmberättelsen och på vilket sätt de bidrar till att öka upplevelsen.   

 

Denna kurva kan delas in i 5 st. avsnitt. Dessa är: 

 

1. Anslag 

Anslaget är filmens början, här vet publiken ingenting och anslagets huvuduppgift är att få 

tittaren intresserade och nyfikna på vad filmen kommer att handla om . [2] 

Anslaget är alltid en händelse och det är meningen att tittaren ska bli engagerad i vad som 

händer, oftast presenterar man här huvudpersonen på ett sådant sätt så att du kan identifiera 

dig med honom eller henne. Man presenterar oftast huvudpersonen i underläge, detta eftersom 

människan gärna identifierar sig med den som är i underläge. Oftast innehåller anslaget en 

konflikt där huvudpersonen är i underläge och en överlägsen motståndare vill förhindra det 

huvudkaraktären kämpar för. 

 

Några krav man kan ha på ett anslag: [2] 

1. Anslaget är till för att skapa framåtrörelse genom att göra tittarna nyfikna. 

2. Anslaget ska presentera filmens huvudkonflikt, den händelse som får sin lösning i 

filmens slut. 

3. Huvudpersonen ska sättas i så stort underläge som möjligt, men detta underläge ska 

endast gälla i förhållande till huvudkonflikten. 

4. Anslaget är ofta väldigt kort. Anslaget ska även vara tydligt, t.ex. de onda mot de 

goda. För att få det extra tydligt visas skurken oftast som stor och stark filmad från 

grodperspektiv medan hjälten visas ynklig och i knipa. 

Ett misslyckat anslag leder till att publiken inte blir motiverade att ta emot den viktiga 

informationen som ges i presentationen. 
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2. Presentation 

Här är det en utförligare beskrivning av konflikterna, karaktärerna och relationerna. 

Vi får reda på vilka fler konflikter som existerar, får lära känna de resterande karaktärerna och 

se vilken miljö filmen kommer att utspela sig i. [2] 

3. Fördjupning 

I fördjupningen, precis som namnet på stadiet avslöjar, fördjupas handlingen och vi får veta 

mer om de bakomliggande orsakerna till varför personer är som de är och handlar som de gör.  

[3] 

I fördjupningen får man även veta bakomliggande orsaker till huvudkonflikten och på detta 

stadie blir publiken ännu mer involverad i historien. [2] 

För att publiken ska uppfatta den viktigaste informationen om huvudkonflikten så måste man 

ge den informationen minst tre gånger. Publiken måste förberedas, och för att hårddra det 

något: ska någon ramla ut genom ett fönster så måste man sett fönstret i bild tidigare och 

någon måste ha lutat sig ut genom fönstret och sagt “wow, vad högt”.  

Författaren Anton Tjechov sa en gång att om ett gevär hänger på väggen i pjäsens första scen 

så måste det avlossas före den sista. [2] 

4. Klimax, konfliktupptrappning 

När vi vet alla förutsättningar som vi behöver veta för att förstå det väsentliga i filmen 

kommer det dramaturgiska steget som kallas för konfliktupptrappning, eller klimax. I detta 

steg upptrappas handlingen och takten ökar. I vissa filmer kommer detta steg alldeles för tidigt 

(dvs vi vet inte tillräckligt mycket om det väsentliga i filmen för att kunna hänga med i en 

tempoökning) och detta resulterar i att publiken tappar intresset. [3] 

I steget sker också en förtätning av handlingarna och även eventuella parallella handlingar 

vävs samman och publiken får en ökad förståelse i varför man har fått följa vissa människor. 

Huvudkonflikten når sin höjdpunkt i detta dramaturgiska steg. Publiken vill se en typ av en 

konflikt i film, t.ex. att huvudpersonen måste ta sig igenom någonting jobbigt. En film utan 

konflikt gör att publiken tappar intresset, eftersom vi då inte har något att fördjupa oss i.  

För att publiken ska hålla sitt intresse uppe krävs också en mängd olika delkonflikter. Dessa 

måste ha samma inriktning och följa samma mönster som huvudkonflikten för att filmen inte 

ska bli oklar.  Tänk dig att huvudkonflikten är en flod, då måste delkonflikterna vara bifloder 

som mynnar ut i floden och tillför nytt friskt vatten (ny information) till floden. [2] 
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Detta steg anses som det högsta, eller mest energirika steget av den dramaturgiska kurvan. Det 

är ofta här som spänningen och intresset till att fortsätta titta på filmen är som störst.    

5. Konfliktlförlösning/Upplösning  

I upplösningen får filmens huvudkonflikt en lösning. På vilket sätt som denna upplösning sker 

på beror ofta på vilken typ av filmgenre det är. Ibland är det komplext och ibland är det 

glasklart. I denna del av den dramaturgiska kurvan sker en konfrontation där en sida får 

övertaget. Det är dock inte alltid som en film får en upplösning. Ibland vet redan 

produktionsteamet att det kommer ske en uppföljare till filmen, och då väntar man givetvis 

med att lösa upp huvudkonflikten för att behålla intresset till den andra filmen, och ibland 

misslyckas man helt enkelt med den dramaturgiska upplösningen. [3] 

 

Denna upplösning (när den existerar) utspelar sig ofta under en såkallad nyckelscen, när 

handlingen har nåt sin klimax. Nu har huvudkaraktären utvecklats från 0 till 100. Ett trick som 

är vanligt förekommande under upplösningen är att man lägger in vissa oväntade effekter för 

att överraska publiken och på så sätt fånga in deras uppmärksamhet ytterligare i sitt 

dramaturgiska nät. [3] 

 

Här står oftast hjälten (huvudkaraktären/erna som vi fått lära känna genom historien) som 

slutsegrare, precis som publiken förväntat sig och detta mönster bryts sällan. Det finns dock 

en del exempel på filmer där upplösningen blivit det totalt motsatta av det som är förväntat. 

Detta kan ge en oerhörd lyckosam effekt i respons hos publiken, eftersom den är så oväntad, 

men risken är också stor att effekten blir raka motsatsen, dvs. katastrof. 

6. Avtoning  

Efter konfliktförlösningen skulle filmen egentligen kunna vara slut, huvudkonflikten är löst, 

men konfliktförlösningen försätter oss ofta i en känslostorm, vi är rädda, upprörda eller glada. 

Om filmen slutade där skulle vi vara tvungen att lämna biosalongen upprörda, vi behöver en 

stund att hämta oss och samla våra tankar innan filmen tar slut. Vi vill även se vad som hände 

med huvudkaraktären, hur de reagerade och kunna glädjas eller sörja tillsammans med dem. 

Detta är avtoningens syfte. [2] 

Dessutom kan man känna sig snopen och lite lurad på konfekten om man inte får veta lite om 

vad som hände efter upplösningen. Det är också möjligt att i avtoningen introducera en möjlig 

fortsättning (framförallt inom skräckfilmsgenren är detta vanligt). Allt kanske inte är så 

solklart som det verkar? Är monstret verkligen död? Var det verkligen den goda sidan som 
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vann? [3] 

Regissören knyter helt enkelt ihop säcken. 

2.2 Egen teori om ljudläggningens följe av denna kurva 

Rimligtvis bör ljuddesignen följa denna kurva på något sätt, för att även ljudet ska bidra till att 

förstärka upplevelsen och berättelsen av filmen. Frågan är på vilket sätt 

ljuddesignern/ljudteknikern jobbar med ljudläggningen för att få ut max av det? I denna 

sektion tänker jag således spekulera kring hur en ljudläggning antas följa den dramaturgiska 

kurvan. Detta skulle innebära att ljuddesignen i anslaget, som kan vara den viktigaste punkten 

i den dramaturgiska kurvan, gör publiken intresserade av filmen så att de är mottagliga för 

den efterföljande presentationen. Det skulle också vara ljuddesignens uppgift att hjälpa till 

med att presentera huvudkonflikten samt huvudpersonens karaktärsdrag som gör det möjligt 

för publiken att identifiera sig med honom/henne.  

I den efterföljande presentationen bör ljuddesignen fortsätta med att hjälpa publiken i 

fördjupningen av karaktärerna, lära känna dem bättre, samt utveckla huvudkonflikten. Den 

viktigaste berättarfaktorn ljudet har i detta dramaturgiska steg kan dock vara att presentera 

miljön huvudpersonerna och konflikterna utspelar sig i. Här har ljudet nämligen oändliga 

möjligheter att skapa associationer och känslor. Ljudet har en större associationsyta än vad 

bilden har [1]. Detta innebär att för att skapa en lika stor association behövs det mycket 

mindre ljud som information än vad det behövs bild. Att just skapa en känsla för miljön där 

handlingen utspelar sig är ljudet därför helt överlägsen bilden. En bild beskriver bara det vi 

ser i bilden, medan ljudet även kan beskriva miljön utanför bild. 

I fördjupningen ska ljudläggningen hjälpa resten av filmens berättarelement med att nyansera 

och fördjupa historien, men även avslöja vissa orsaker till varför personer i filmen gör som de 

gör eller är som de är. Som tidigare berättats i arbetet är det mycket som lämnas åt fantasin 

om karaktärerna i detta dramaturgiska steg. Här kan dock ljudläggningen hjälpa till att fylla i 

luckor “omedvetet” hos publiken, om den på ett kreativt och diffust sätt berättar saker om 

karaktärerna som inte resten av filmens berättarelement berättar, t.ex. bild och manus. På så 

vis kan ljudläggningen omedvetet få publiken in på rätt spår angående en karaktärs 

personlighet utan att publiken tänker på det. 

Klimax är det mest tempofyllda dramaturgiska steget och detta bör resultera i att det blir en 

tempoökning och en större energi även i ljudläggningen. Ljudläggningen borde också 

understödja bild och manus i det faktum att huvudkonflikten förtätas och vävs samman med 

mindre delkonflikter. 
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Efter klimax kommer det dramaturgiska steget som kallas konfliktförlösning eller upplösning. 

Hur denna upplösning ser ut brukar variera och därför är det svårt att göra en generalisering 

om hur ljudläggning borde se ut, förutom att den givetvis ska understödja det som sker i 

handlingen och hjälpa till med berättandet. Upplösningen består oftast av en nyckelscen precis 

efter klimax. Här ska ljudläggningen understryka den konfrontation som uppstår som senare 

avgör vilken sida som får övertaget i huvudkonflikten. 

Efter upplösningen är publiken såpass uppe i varv att det sista dramaturgiska steget kommer 

väldigt lägligt, nämligen avtoningen. Här sänks som tidigare nämnts tempot igen och publiken 

får veta lite om vad som hände efter det att huvudkonflikten fått sin lösning i upplösningen. 

Vad gäller ljudläggningen antas denna designas för att följa med i temposänkningen som sker 

och bidra med en känsla av vad huvudkonfliktens upplösning har gett för konsekvenser. 

 

Men följer ljuddesignen den dramaturgiska kurvan som dessa antaganden påstår till punkt och 

pricka? Eller kan det kanske ibland vara effektivt att låta ljudläggningen berätta det motsatta 

för att skapa kontraster mellan bild och ljud och i slutändan få en större effekt i berättandet på 

grund av den kontrasten? Hur är ljudläggningen designad för att uppnå det tänkta syftet med 

den? För att undersöka detta har jag valt att analysera filmerna “Istället för Abrakadabra” 

(2008) samt ”Elixir” (2004) och analysera om och i så fall hur ljudläggningen följer den 

dramaturgiska kurvan. Med hjälp av denna analys kommer jag att få en ökad förståelse i hur 

ljuddesignern arbetar för att följa den dramaturgiska kurvan, om hen nu gör det. Detta i sin tur 

kommer leda till att jag på ett lättare sätt kan hitta och förstå innebörden av de orealistiska 

ljuden som existerar i film och därigenom kunna dra slutsatser om vad de tillför berättelsen. 

 

 

2.3 Filmanalysteori  

Eftersom detta blir första gången jag gör en filmanalys och för att göra en så fullgod analys 

som möjligt tänkte jag fördjupa mig lite i den teori som ligger bakom en god filmanalys, hur 

gör man egentligen och vad ska man tänka på? 

Generellt sett finns det inte några enhetliga modeller för hur filmanalys ska bedrivas. [4] Den 

rörliga bilden har gett upphov till så många genrer och former och syftet att analysera dessa är 

ofta av skiftande karaktär. Därför är det inte rimligt att skapa någon övergripande modell för 

hur filmanalys ska bedrivas. Det är t.ex. stor skillnad på en estetisk filmanalys och en analys 

över hur en film återspeglar ett aktuellt problem. Det är även en stor skillnad på den 

blixtsnabba analys som en tidningsrecensent behöver göra för att hinna få med sin text till 
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tidningen mot vad en student i filmvetenskap kanske ägnar en termin åt att producera. Ett 

annat sätt att analysera en film är att utgå från en eller flera berättarkomponenter, vilket är det 

jag ska göra i min analys, nämligen ljudet. Det gäller att komma ordentligt under ytan. Att 

gräva sig riktigt djupt för att hitta de dolda budskap som finns. 

Trots att det inte går att konstruera någon universalmodell över hur en filmanalys ska bedrivas 

finns det ett par punkter över vissa överväganden och moment som anses viktiga och 

oundvikliga i en filmanalys, oavsett från vilken vinkel analysen bedrivs.  [4] 

 

1. Man börjar med en reflektion över den tänkta analysens kontext. Vad vill man uppnå? 

Vilken sorts kunskap är jag ute efter? Vilken kunskap förutsätter jag hos mina läsare eller 

åhörare? När det gäller just min analys i denna uppsats är den förkunskap jag förutsätter hos 

mina läsare grundlig och därför är min intention att förklara det jag tar upp på ett grundligt 

och förhoppningsvis förståeligt sätt, även för den oinsatta. Det jag vill uppnå med analysen är 

att få och ge en större kunskap i hur ljudläggningen förhåller sig till den dramaturgiska kurvan 

med tyngdpunkt på de orealistiska ljuden. 

 

2. En noggrann undersökning och observation över sitt objekt, dvs filmen. Detta innebär att 

man först och främst bekantar sig med filmen. Ett bra sätt att “lära känna” filmen är att först 

titta igenom den ett par gånger för att få en uppfattning om filmens helhet. Därefter 

koncentrerar man sig på de saker som är relevanta från det perspektiv analysen görs utifrån. I 

mitt fall blir det att finna de orealistiska ljud som existerar och hur dessa förhåller sig till den 

dramaturgiska kurvan för att öka filmupplevelsen och berättandet. Här gäller det att vara 

noggrann och se filmen flera gånger och göra noteringar om det som förefaller relevant. Har 

man mycket tid på sig kan man även samla på sig kompletterande material, t.ex. litteratur eller 

intervju med produktionen för att få så mycket kunskap som möjligt om det som sker i bild- 

och ljudväg i filmen. 

 

3. Steg 3 innebär att man systematiserar alla de iakttagelser man gjort i steg 2. Detta gör man 

genom att renodla de upptäckter som är relevanta för just sin analys. Här kan det vara klokt att 

använda sig av en vetenskaplig metod för att få grepp om dessa och därigenom få ut maximalt 

av sina iakttagelser.  

 

4. I det avslutande steget gör man en framställning av sin analys. Det kan t.ex. vara i form av 

en uppsats, en artikel eller en bok. Det viktigaste är som tidigare nämnts att betänka vem det 
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är man vill nå med sin text och utforma framställningen av analysen utifrån detta. 

 

Utifrån dessa punkter kommer jag nu att genomföra en ljudläggningsanalys på två svenska 

kortfilmer. “Istället för Abrakadabra” (2008) samt ”Elixir” (2004) för att kartlägga om och i så 

fall hur ljuddesignen följer den dramaturgiska kurvan och vad just de orealistiska ljuden 

bidrar med för att öka upplevelsen och berättandet av filmen. 

 

Ett par frågor som i och med analysen förhoppningsvis kommer få klarheter är: 

 

1. Vilka orealistiska ljud existerar i filmen?  

 

2. Varför valde ljudläggaren att lägga till dessa ljud i filmen? Vad bidrar de med till 

berättandet? Hur bidrar de till en starkare upplevelse av filmen?  

3. Följer ljuddesignen den dramaturgiska kurvan? 

 

Tack vare tidigare gjord litteraturstudie om den dramaturgiska kurvan samt mina egna 

erfarenheter om ljudläggning och ljudteknik är min förhoppning att kunna svara på dessa 

frågor själv, men för att få ytterligare en dimension i utredningen kring dessa orealistiska ljud 

är min intention att ta kontakt med ljudläggarna/ljuddesignarna för de valda filmerna och få 

en intervju med dessa. Dessa intervjuer kommer givetvis i så fall ge en ytterligare bredd till 

svaren på frågorna och därmed ge en större lärdom om hur de orealistiska ljuden bidrar till 

berättelse och upplevelse.  

 

3.0 METOD 

Metoden för att slutligen kunna svara på ovan ställda frågor kommer delas upp i ett antal steg, 

där varje steg kommer ha ett eget kapitel i arbetet. Först och främst kommer jag analysera 

mina två valda kortfilmer [6],[7] med fokus på orealistiska ljud i ljudläggningen samt 

ljudläggningens följe av den dramaturgiska kurvan. Nästa steg är att förbereda inför 

intervjuerna med ljudläggarna för de valda filmerna. För att kunna göra en så fullgod 

forskningsintervju som möjligt kommer jag göra en djupdykning i boken ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” (1997) av Steinar Kvale [5]. Efter djupdykningen kommer jag 
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förhoppningsvis vara berikad med så pass mycket information kring konsten att utforma 

frågor och bedriva en forskningsintervju att nästa steg blir att konstruera frågorna till 

intervjun. Intervjun i sig kommer att ske skriftligen, pga. begränsningar i geografisk närhet 

mellan mig och ljudläggarna. Efterföljande steg blir att redovisa intervjuerna och göra analys 

av dessa. De sista stegen i metoddelen kommer bestå i en resultatsammanfattning samt 

diskussion. För att göra denna, något invecklade metod än mer överskådlig listas samtliga steg 

här nedan.  

 

• Egen analys av kortfilmerna 

• Teori om att bedriva en forskningsintervju 

• Konstruera intervjufrågor 

• Redovisa svaren av intervjufrågorna samt analys av dessa 

• Resultatsammanfattning 

• Diskussion 

 

 

3.1 Ljudläggningsanalys av valda kortfilmer med koncentration på orealistiska ljud 

I detta avsnitt kommer jag att på egen hand analysera de två kortfilmerna jag valt [6],[7]. 

Förhoppningen är att jag efter analyserna kommer till insikt om orealistiska ljuds betydelse 

eller icke betydelse för berättelsen och dramaturgin, samt om ljudläggningen följer den 

dramaturgiska kurvan. Under diskussionsavsnittet sist i arbetet kommer jag diskutera 

observationer gjorda i analyserna. 

 

Ljudläggningsanalys av filmen “Istället för Abrakadabra”  

Jag har valt att som första film analysera kortfilmen “Istället för Abrakadabra” (komedi). 

Istället för Abrakadabra är från år 2008 och är skriven och regisserad av Patrik Eklund. 

Filmen blev 2010 oscarsnominerad i kategorin “Bästa kortfilm”. Ljudtekniker/Ljuddesigner 

för filmen är Linda Brännström. 

Istället för Abrakadabra handlar om Thomas. En typisk nörd som är lite för gammal för att 

fortfarande bo hemma hos sina föräldrar. Thomas är arbetslös och dagarna tillbringar han med 

att utöva sin verksamhet som hobby-trollkarl. En dag flyttar en vacker dam in i grannhuset 

bredvid, och Thomas använder sina trollkarlsfärdigheter för att försöka imponera på henne. 

Filmens gargong är rakt igenom väldigt tragikomisk och bisarr.  
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Redan första gången jag tittade igenom filmen la jag märke till långt fler orealistiska ljud än 

vad jag från början hade väntat mig. Vissa av dessa ljud är så uppenbart orealistiska att det 

först slog mig hur dessa obemärkt kan “gå förbi” hos en publik utan att de bryter illusionen av 

filmen. Efter att ha tittat igenom filmen runt tio gånger fördelat över tre dagar (för att undvika 

örontrötthet) kunde följande orealistiska ljud och ljudklichéer konstateras: 

 

Orealistiska ljud/Ljudklichéer som förekommer (i kronologisk ordning): 

 

 Händelse: 

När Thomas kör in i fågelholken med gräsklipparen och fågelholken slår i backen hörs tydligt 

ljudet av hur fågelholken går sönder.  

 

Varför orealistiskt: 

Frågan är om det är realistiskt med tanke på hur högt gräsklipparen låter och från kamerans 

point of view känns det ytterst tveksamt att man skulle höra hur fågelholken går sönder när 

den träffar backen. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Att man hör tydligt när fågelholken går sönder förstärker känslan av missöde. Publiken får en 

ökad förståelse för att fågelholken verkligen går sönder. 

 

 Händelse: 

 Bananknäppet orealistiskt högt (i den efterföljande utomhusscenen med Thomas och Bengt 

som sitter och pratar). 

 

Varför orealistiskt: 

 Med tanke på kamerans (publikens) position i förhållande till bordet där de sitter och bananen 

skalas kan det inte anses realistiskt att bananknäppet låter såpass starkt som det gör. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Att bananknäppet hörs berättar egentligen inte mer än att det är en banan som Bengt börjar 

skala. Det faktum att det är orealistiskt högt ser jag dock inget syfte med ur berättarsynpunkt. 
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Det känns som att ljudläggaren gott kunde ha lagt den ljudnivån på en mer realistisk nivå utan 

att tappa något i berättandet. 

 

 Händelse: 

 När Thomas tar upp svärdet som ligger på Mirin Dajos kub är det ett litet svepande kling-ljud 

av svärdet som dras mot kuben. 

 

Varför orealistiskt: 

Mirin Dajos kub är med största sannolikhet gjord av trä i något slag. Därför känns det föga 

troligt att ett så vasst och skarpt kling-ljud uppstår då Thomas drar upp svärdet från         

Mirin Dajos kub. Möjligen uppstår det ett liknande ljud i verkligheten, men i så fall är det 

betydligt lägre och inte alls lika vasst. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här förstärker klingljudet känslan och förståelsen av att det är ett vasst och äkta svärd  som 

Thomas använder sig av under trolleritricket, vilket därmed ökar upplevelsen av  scenen som 

helhet. 

 

 Händelse: 

 Efter att mamma Gunilla fått svärdet i sig rullas hon hektiskt på en sjukhussäng genom en 

 sjukhuskorridor. 

 

Varför orealistiskt: 

Det känns som att skramlet från sjukhussängen är lite väl starkt. Nu är jag egentligen ingen 

expert på hur sjukhussängar låter när man rullar dem snabbt genom en korridor, men skramlet 

i just denna scen är lite väl högt i förhållande till t.ex. rösterna. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Det höga skramlet från sjukhussängen bidrar till en ökad känsla av stress och oro, vilket 

scenen är tänkt att återspegla. 

 

 Händelse: 

 När vi får en tillbakablick i hur Thomas fick sin arbetsskada visar det sig att han fått en 

utskjutande leksaksblomma i ögat. 
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 Varför orealistiskt: 

 När blomman skjuts ut och träffar Thomas i ögat är det ett “komikljud” pålagt. Ett typiskt     

ljud av sådan karaktär som ofta förekommer i tecknad film och är således inte realistiskt         

någonstans. 

 

 

  Vad det tillför berättelsen: 

     Det tillför inte mer än en förstärkning av upplevelsen att blomman träffar ögat. Valet av ljudet 

bidrar också till en känsla av komik i det hela. Det är ju faktiskt en aning bisarrt och lustigt att 

han skjuter upp blomman i sitt egna öga. 

 

 Händelse: 

 När familjen sitter i köket och äter frukost hörs fåglarna utanför in i köket. 

 

 Varför orealistiskt: 

 Är det verkligen realistiskt att fågelkvittret hörs in på detta sätt? Visserligen kan tänkas  att ett 

fönster är öppet i en annan del av köket som inte redovisas i bild, men för att det i så fall ska 

bli realistiskt tycker jag att man på något sätt skulle redovisat att ett fönster står på glänt/är 

öppet i bild. Som det är nu känns fågelkvittret utifrån alldeles för starkt i ljudnivå för att anses 

som realistiskt från kamerans (publikens) point of view. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Antagligen är det pålagt för att göra publiken undermedvetet medveten om att det är fåglar 

utanför så de blir mer mottagliga för fågeln som flyger in i köksfönstret senare i scenen. 

 

 Händelse: 

 Mamma Gunilla går ut och putsar fönstret från utsidan efter det att hackspätten flugit in i 

fönstret.  

 

Varför orealistiskt: 

Det känns som att ljudnivån på putsningen som Gunilla utför är alldeles för hög för att fylla 

en realism med tanke på att publikens point of view är inifrån köket. 
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Vad det tillför berättelsen: 

Egentligen vet jag inte om det är nödvändigt med ett såpass högt ljud av fönsterputsningen ur 

ett berättarperspektiv. Det hade räckt med en mer realistisk volym. Å andra sidan gillar vi i 

publiken att få ett ljud av när någon av karaktärerna gör någonting, så helt fel är det inte ändå. 

 

 Händelse: 

 Trolleriscen på barnkalaset och Thomas tänder stubinen till bomben.  

 Varför orealistiskt: 

 Visserligen känns ljudet i sig trovärdigt för en brinnande stubin, men återigen är ljudnivån på  

 densamma orealistiskt hög. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här bidrar den orealistiskt starka volymen på stubinen som brinner till en ökad förväntning av 

vad som komma skall (explosionen). Den bidrar helt enkelt med en ökad spänning. 

 

 Händelse: 

 Stubinen har brunnit färdigt och bomben exploderar. 

 

Varför orealistiskt: 

Explosionsljudet och framförallt det ”insugande” ljudet precis före explosionen är inte alls 

realistiskt.  

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här är min gissning att det insugade ljudet har lagts till precis innan för att förstärka effekten 

av explosionen. Liknande trick är vanligt i musikproduktion där man låter ett insug av 

liknande karaktär föregå ett klimax i låten. 

 

 Händelse: 

 Thomas ringer och pratar med stunt-Roger angående en tjänst. 

 

 Varför orealistiskt: 

 Från det perspektiv vi (kameran) står, är det orealistiskt att vi hör Thomas svar i             

 telefonen när han pratar med stunt-Roger (eftersom vi befinner oss ca 3m bakom Roger). 

 Detta är dock givetvis av yttersta vikt för historien, men realistiskt är det inte. 
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 Vad det tillför berättelsen: 

Som sagt är detta oerhört viktigt för historien, och här är min gissning att det snarare hade 

känts konstigare om vi INTE hörde Thomas röst i Rogers telefon, trots att det hade varit det 

mest realistiska. Detta är mer regel än undantag när det gäller filmer generellt – man hör allt 

som oftast person 2:s svar i telefonen trots att det är person 1 som är i bild. En typisk 

ljudkliché. 

 Händelse: 

 På födelsedagsuppträdandet tar Thomas av sig hatten och kastar ut den i publiken där den 

passerar kameran. 

  

Varför orealistiskt:  

Då hatten passerar kameran ackompanjeras den av ett “swishljud” som inte känns realistiskt 

över huvudtaget. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Swishljudet av hatten som passerar understryker hattens fart och kan möjligen öka den totala 

uppfattningen av scenen ur ett underhållningsperspektiv. Här är det fart och fläkt som gäller 

helt enkelt. 

 

 Händelse:  

 När Thomas snurrar Mirin Dajos kub på scen hörs ett gnissel från densamme. 

 

Varför orealistiskt: 

Att kubens gnissel hörs känns orealistiskt från kamerans position, speciellt med tanke på att 

det spelas hög musik i lokalen också. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Orealismen till trots ger ljudet av kubens gnissel en känsla av närvaro. Utan ljud här skulle 

kanske en känsla av avsaknad skapas. 

 

 Händelse: 

När Thomas kastar av skyddet på första svärdet uppstår det ett svärdljud. 
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Varför orealistiskt: 

 Med tanke på kamerans position samt att det är musik i lokalen känns det föga troligt att man 

skulle höra ett sådant ljud då skyddet kastas av från svärdet. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

På samma sätt som i ljudet beskrivet innan skulle det antagligen kännas tomt och konstigt om 

man inte hörde någon form av ljud då skyddet från svärdet kastades av. 

 

 Händelse: 

 Thomas svingar det långa svärdet i luften fram och tillbaka ett par gånger och ett par 

swishljud uppstår i takt med att svärdet svingas. 

 

Varför orealistiskt: 

Att dessa ljud i den mån de gör uppstår över huvudtaget känns inte realistiskt. Dessutom är 

kamerans position en sådan att även OM de skulle uppstå, skulle de inte höras alls från 

kamerans perspektiv. 

 

Vad det tillför berättelsen:  

Swishljuden här förstärker känslan av fart när Thomas svingar svärdet. Ljuden gör också att 

uppfattningen av Thomas som en svärdsvan person förstärks. De ger honom lite mer pondus. 

 Händelse: 

 Thomas sticker in svärdet i Mirin Dajos kub och ett ljud av svärdet som tränger in i kuben 

  uppstår. 

 

Varför orealistiskt: 

Även här är det kamerans perspektiv och musiken som spelas i lokalen som gör att det 

hörbara ljudet är orealistiskt. Ljudet i sig är egentligen inte orealistiskt, men det faktum att 

ljudet är hörbart gör det orealistiskt. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Avsaknaden av ljud då svärdet trycks in i kuben skulle säkert resultera i en känsla av saknad. 

Här förväntar man sig ett ljud från svärdet som understryker att det vassa svärdet skjuts in och 

därmed underlätta en identifiering av hur kraftfullt och farligt svärdet är. 
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 Händelse: 

 När stunt-Roger har ramlat ihop på golvet bryts musiken och lokalen fylls av tystnad. En 

rundgång i Thomas mikrofon uppstår.  

 

Varför orealistiskt: 

Att det uppstår en rundgång känns orealistiskt då det inte kommer något ljud ut ur PA-

systemet som kan tas upp av Thomas mikrofon och därmed ge rundgång.  

 

Vad det tillför berättelsen: 

Det faktum att rundgången uppstår förstärker, orealismen till trots, tystnaden och Thomas 

utsatthet i det läget. En känsla av skam och misslyckande. 

 

 Händelse: 

 En konfettibomb sprängs efter att stunt-Rogers bluff har avslöjats och ljudet av explosionen 

hörs tydligt. 

 

Varför orealistiskt: 

Att ljudet i sig är hörbart är egentligen inte orealistiskt. Det orealistiska uppkommer pga. det 

faktum att inget annat ljud från filmens verklighet hörs. Ljudläggaren har alltså inte varit 

konsekvent och därför uppstår en orealism. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Eftersom konfettibomben inte redovisas i bild är det ändå klokt att ljudlägga en liten smäll.     

Även om man först ställer sig frågan vad det var som small så förstår man direkt när konfettin 

syns att det var en konfettibomb som smällde. Här hjälper alltså ljudet till att berätta något 

som inte visas i bild. 

 

 Händelse: 

 I det sista som händer plockar Thomas fram leksaksblomman igen och av misstag skjuter han 

upp blomman i ögat på Monika. 
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Varför orealistiskt: 

Av samma anledning som första gången ljudet uppstod (ljud nr 5) är även detta orealistiskt, 

men eftersom ljudet låg där första gången skulle det kännas konstigt om det inte uppkom igen. 

En ljudkliché (i just denna film) har uppstått. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

På samma sätt som för ljud nr 5 bidrar detta högst orealistiska ljud till en komisk 

understrykning och en förstärkning av att blomman träffar ögat. Dessutom skapas konsekvens 

i och med att ljudet uppstår även denna gång då blomman skjuts ut. 

 

Ljudläggningsanalys av filmen “Elixir”  

Elixir är en kortfilm (25 minuter) distribuerad av ”Film i Väst” och hade svensk premiär 

2004. Filmen handlar om ett par invandrarungdomar, som lider av sviktande betyg och stökig 

karaktär. Då en av ungdomarna får ett hemligt recept på ett elixir, som gör dem till typiska 

”Svenssons”, vänder dock allt. Betygen skjuter i höjden och de blir rekorderliga. 

Filmens karaktär är väldigt bisarr och på sina ställen både komisk och samhällssatirisk. 

 

Det var flertalet ljudtekniker med på olika sätt i produktionen, men den jag senare i arbetet 

valt att intervjua skötte ljud-/effektläggningen och heter Jonas Jansson. Jonas arbetar på 

”LJUDLIGAN” som är en del av produktionsbolaget ”The Chimney Pot” i Stockholm. I 

denna analys har jag även tagit med faktorn ”Risk för brytning av illusionen?” i beaktning. 

 

Händelse: 

Förhörsledaren skriker ut ”FATTAR NI VAD NI HAR STÄLLT TILL MED?!”  

 

Varför orealistiskt: 

Förhörsledarens skrik har ett orealistiskt reverb. Så skulle det inte låta i det, i alla fall vad man 

får uppfattningen av, lilla förhörsrummet. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här hjälper inte bara reverbet till att understryka allvaret i situationen, utan knyter också ihop 

den inledande scenen med introt. Detta eftersom det läggs på i slutet av repliken och hänger 

kvar en stund efteråt i takt med att introt i filmen rullas igång. 
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Risk för brytning av illusionen?  

Här råder ingen risk för brytning av illusionen utan man ”köper” det orealistiska reverbet rakt 

av, mycket på grund av att det knyter ihop en sak (inledande scenen) med en annan (introt). 

 

Händelse: 

Abdullah kastar en blöt klump med papper på sin lärare. 

 

Varför orealistiskt: 

”Swisch-ljudet” av kastarmens rörelse är orealistiskt då ej ett sådant typ av ljud (i alla fall inte 

på den ljudnivån) uppkommer när man svingar sin arm.  

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här stärker ljudet upplevelsen av att Abdullah kastar något. Dock känns valet av ljud lite väl 

”komiskt”. Visserligen är det inte en väldigt allvarlig film i den bemärkelsen, men personligen 

får jag associationer till tecknad film, och det kan inte vara meningen. 

 

Risk för brytning av illusionen?  

Jag tror inte att det är en större risk för brytning av illusionen av filmen i sig. Däremot kan 

valet av ljud få publiken (om än undermedvetet) att tappa känsla för seriositeten i den. Dock 

är det kanske detta man vill. 

 

Händelse: 

Pappersbollen träffar läraren i huvudet. 

 

Varför orealistiskt: 

En ”sugliknande” ljudeffekt, liknande den som uppstår då man spelar en transient baklänges, 

hörs då pappersbollen närmar sig och når sin topp då papperet träffar huvudet. Att det låter så 

är inte realistiskt någonstans. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Ljudet ger här kastet och effekten utav den samma en starkare karaktär. Det hjälper bilden att 

förstärka att pappersbollen träffade precis där det var tänkt och understryker allvaret i att den 

träffade. Det var helt enkelt inte särskilt smart gjort. 
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Risk för brytning av illusionen?  

Här tror jag inte att det råder någon uppenbar risk för brytning av illusionen. Sådana här typer 

av ljud förekommer ofta för att förstärka vissa saker och känns inte lika ”komisk” som 

kastarms-effekten. 

 

Händelse: 

En kille hoppar från hopptornet i badhuset. 

 

Varför orealistiskt: 

Längsmed att man ser att killen är i luften hörs ett tjutande ljud liknande det som små 

nyårsraketer/smällare ger av sig. Ett tjutande ljud som såklart inte alls uppkommer då en 

människa färdas i fritt fall genom luften.  

 

Vad det tillför berättelsen: 

I mitt tycke tillför det ingenting annat än en risk för illusionsbrytning (vilket jag kommer till i 

nästföljande rubrik). Tanken hos ljudläggaren är nog att ljudet ska förhöja känslan av att 

personen i bild faller. 

 

Risk för brytning av illusionen?  

Här ser jag en risk för brytning av illusionen då ljudet inte på något sätt är realistiskt. Det är 

visserligen mycket annat ljud parallellt, så det kan hända att publiken inte noterar det. De som 

gör det å andra sidan, lär få sig en tankeställare som gör att de, i alla fall för stunden, tappar 

illusionen av filmen. 

 

Händelse: 

Undervattensscen då flertalet killar landar i vattnet. 

 

Varför orealistiskt: 

Svårt att egentligen hundraprocentigt säga om nedslagsljuden är realistiska eller ej, då jag 

egentligen aldrig tänkt på hur det låter ur undervattensperspektiv när en person slår ned i 

vattnet. Dock får jag en känsla av att ljudeffekterna här är något höga i frekvens. Mitt 

undermedvetna säger mig att ett nedslag är än mer dovt, framförallt i transienterna. Detta är 

dock ingenting som skapar risk för brytning av illusionen. 
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Vad det tillför berättelsen: 

Här gör de höga transienterna att nedslagen blir mer påtagliga och det ger en lite mer häftig 

känsla än om de hade varit dovare.  

 

Risk för brytning av illusionen?  

Det finns, vad jag skulle säga, ingen risk för brytning av illusionen av dessa ljudeffekter, 

såvida man inte är en undervattenljuds-expert. 

 

Händelse: 

Invandrargänget slår Tommy på skolans toalett. 

 

Varför orealistiskt: 

Här är ljudläggningen av dialogen orealistisk då Tommys lidande skrik är kraftigt förvrängda. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

Här jobbar bild och ljud väldigt bra ihop. I och med att även bilden är förvrängd och klippt på 

ett hackigt sätt gör den skäl för ljudet att också vara förvrängt och en känsla av det kaotiska 

som försiggår på toaletten blir starkare. 

 

Risk för brytning av illusionen?  

När både bild och ljud är förvrängda på detta sätt räddar de varandra och ingen risk för 

brytning av illusionen finns. Hade det dock varit på det sättet att det ena mediet hade varit 

realistiskt, medan det andra fortfarande förvrängt, hade risken för illusionsbrytning varit 

påtagligt mycket större. 

 

Händelse/Ljud: 

Invandrargänget dricker elixiret. 

 

Varför orealistiskt: 

Drickljuden känns orealistiskt höga i förhållande till var kameran (publikens öron) är. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

De orealistiskt höga drickljuden understryker det faktum att killarna dricker elixiret. Även fast 

det syns klart och tydligt i bild att de gör det är det inget fel med att även låta ljudet berätta  
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det.  

 

Risk för brytning av illusionen?  

Här finns ingen risk för brytning av illusionen då, generellt sett, många trampade ljud ofta är 

orealistiskt tydliga. Därför är vi i publiken vana vid dem.  

 

Händelse/Ljud: 

Invandrargänget som nu blivit ”svennar” slår ihjäl katten bakom ett hörn (syns inte i bild) 

 

Varför orealistiskt: 

Med tanke på att kameran (publikens öron) befinner sig långt bak i korridoren, medan 

invandrarkillarna sprungit runt hörnet vid slutet av korridoren känns ljudeffekter och dialog 

orealistiskt högt. 

 

Vad det tillför berättelsen: 

De orealistiskt höga ljudeffekterna och dialogen ger dock scenen tydlighet och med en 

realistisk ljudnivå hade man haft svårt att höra vad killarna säger till varandra. 

 

Risk för brytning av illusionen?  

Detta är ett ”fenomen” som används alltid i film och serier, för att helt enkelt förtydliga det 

som händer. Därför är vi skolade och därmed vana vid detta, så ingen risk för 

illusionsbrytning finns. En typisk ljudkliché. Hade det dock hänt i det verkliga livet hade vi 

antagligen blivit förskräckta på grund utav den orealistiska närheten i ljudet.  

 

Händelse/Ljud: 

Foto i slowmotion och stämningsfull musik medan berättarröst (Abdullah) förklarar 

upplösningen av historien. 

 

Varför orealistiskt: 

Ljudläggningen här blir orealistisk på grund av inkonsekvens. Man väljer endast att ljudlägga 

enstaka ljud. En motorcykel trots hårt trafikerad väg. Ett litet barns handklapp trots en gågata 

full med människor. 

Detta fenomen förekommer dock relativt ofta i sådana här, lite mer ”drömska” scener, även i 

storfilmer. 
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Vad det tillför berättelsen: 

Att man endast väljer att ljudlägga enstaka ljud, tillsammans med det långsamma bildspråket 

och stämningsmusik, ger en lite mer allvarlig och drömsk känsla. Om det t.ex. hade varit 

koncentrerat kring en karaktär i filmen, hade det gett en känsla av att karaktären var i chock 

och att man var inne i hans medvetande. 

 

Risk för brytning av illusionen?  

Just att man på detta sätt får en känsla av att man på något sätt befinner sig ”lite utanför” det 

som visas i bild gör att det faktiskt går bra att ljudlägga inkonsekvent. Det kan faktiskt 

förstärka känslan av det. Dock tycker jag att det finns bättre tillfällen i en dramaturgi att 

använda sig utav denna typ av ljud- och bildkombination (t.ex. förstärka en karaktärs 

chockkänsla.), men den bryter ingen illusion. 

 

 

4.0 DEN KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUN (TEORI OM ATT BEDRIVA EN 

FORSKNINGSINTERVJU)  

För att kunna forma frågorna på ett sådant sätt att jag skulle få ut så mycket som möjligt av 

ljudteknikerna i intervjuerna gjordes en djupdykning i boken ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” (1997) av Steinar Kvale [5]. Boken tar upp hur intervjun kan användas 

som ett redskap inom den kvalitativa forskningen och om intervjuns roll i en 

forskningsprocess. 

 

Först och främst måste man klargöra för sig själv som intervjuare om hur man ska se på sig 

själv, när man söker informationen man är ute efter hos intervjuobjektet. Här tar Kvale upp 

två metaforer för intervjuaren att ta ställning till om vilken man tillhör när man bedriver 

intervjun, malmletaren och resenären.  

 

Malmletaren innebär att ”kunskapen uppfattas som en begravd metall och intervjuaren är en 

malmletare som bringar den värdefulla metallen i dagen. Vissa malmletare söker objektiva 

fakta att kvantifiera, andra söker malmklumpar med väsentlig mening. I båda fallen ligger 

kunskapen och väntar i den intervjuades inre på att bli upptäckt, ofördärvad av malmletaren. 

Intervjuaren gräver ur den intervjuades rena erfarenheter fram malmklumpar av data eller 

mening som är obesudlade av ledande frågor. Intervjuforskaren skrapar av ytan av medvetna 
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erfarenheter. Objektiva fakta och väsentliga meningar hämtas fram genom olika 

analystekniker och får sin slutliga form.”. [5] 

 

Om resenären skriver Kvale ”..intervjuaren uppfattas som en resenär på väg mot en berättelse 

som ska förtäljas vid hemkomsten. Resenären vandrar genom landskapet och inleder samtal 

med de personer han träffar på. Resenären utforskar landets många regioner, strövar fritt 

omkring, i okänt territorium eller efter karta.” 

 

Jag, som intervjuforskare, väljer att se och utforma mina frågor från perspektivet/metaforen 

malmletaren, då jag söker en specifik info (malmen) som jag antar att de erfarna 

ljudteknikerna kan sitta inne på.     

 

Sju stadier 

För att som intervjuare få hjälp igenom forskningsprocessens vedermödor och bidra till att 

bevara ursprungsvisionen och engagemanget under hela undersökningen går Kvale igenom 

sju olika stadier i en intervjuundersökning. Jag väljer att här skriva ned dessa sju stadier och 

dess respektive innebörd för att på så sätt få en god överblick över vad som är viktigt att tänka 

på när jag senare utformar mina frågor och också för att läsare av detta arbete ska få en ökad 

förståelse i varför jag ställer de frågor jag gör, hur jag analyserar samt rapporterar svaren jag 

får. 

 

1. Tematesering 

Första steget mot en lyckad intervju innebär att man försöker formulera 

undersökningens/intervjuns syfte. Undersökningens/intervjuns varför (syftet med intervjun) 

och vad (skaffa sig förkunskap) bör klargöras innan frågan om hur (vilken intervju- och 

analysteknik ska användas). [5] 

 

Syftet med mina intervjuer är att få ljudteknikernas bild av vad de tror orealistiska ljud i 

ljudläggningen bidrar med rent dramaturgiskt, hur de följer den dramaturgiska kurvan i sin 

ljudläggning (bl.a. med hjälp utav orealistiska ljud) samt om det finns risk att publiken tappar 

illusionen av film pga. att ett ljud är för orealistiskt.  

Kort sagt vill jag få information om de orealistiska ljuden i ljudläggningens betydelse för 

berättandet/dramaturgin i en film. 
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För att få det tänker jag blanda både smala, riktade frågor med större, mer öppna frågor, och 

be om så utförliga svar som möjligt. 

I och med detta arbete med egna, djupgående analyser av de två kortfilmerna samt en 

djupdykning i dramaturgi anser jag mig ha de förkunskaper som krävs för att få ut det jag vill 

av intervjuerna. 

 

Därmed har forskningsintervjuns varför, vad och hur, för just detta fall, besvarats.  

 

2. Planering 

Det mesta här i livet kräver planering för bästa resultat och en intervjuundersökning är inget 

undantag. Samtliga sju stadier som i detta avsnitt tas upp kräver en noggrann planering. 

Denna planering ska ske med hänsyn till den kunskap som eftersträvas och med beaktande av 

de eventuella moraliska konsekvenserna av undersökningen.  

Det skadar inte, snarare tvärtom, att redan i början av en intervjuundersökning göra en 

planering över hur man väljer att rapportera sina resultat. Faktum är att de senare av stadierna, 

ju förr planering av dessa sker desto bättre ter de sig bli i slutändan, även då de i t.ex. 

tematiseringen kan verka ”långt bort”.  

Metodologiska alternativ bör i detta stadie klargöras ordentligt. ”Vilken typ av 

intervjuundersökning ska göras? Hur många intervjuobjekt? Hur ska jag analysera och 

rapportera?” är alla frågor som är bra att ta ställning till tidigt under planeringen. [5] 

 

Min intervjuundersökning kommer bygga på ett frågeformulär som är relativt öppet och 

ostandardiserat, då intervjuobjektet med fria ord får svara på frågorna (till skillnad från 

standardiserade frågeformulär då svarsalternativ finns). Min förhoppning är att genom att 

skapa frågorna på detta sätt få ordentliga, djupgående och subjektiva svar från den yrkesgrupp 

som kan frågorna som mitt arbete bygger på bäst. Min intention är att intervjua två st. objekt, 

var och en ljudtekniker för tidigare analyserade kortfilmer. Det blir således en kvalitativ studie 

snarare än en kvantitativ. I och med att jag väljer en ostandardiserad form av intervju är inte 

analysfrågan av svaren glasklar. Det blir t.ex. svårt att göra en statistisk analys och 

presentation av numeriska resultat, eftersom jag inte får den typen av data i svaren. Det jag 

planerar att göra istället är att försöka hitta gemensamma nämnare och paralleller i 

ljudteknikernas svar, jämföra med mina egna antaganden i tidigare gjorda analyser och se om 

en, i alla fall, början till standardisering i frågan kan vara möjlig. Detta planerar jag givetvis 

att rapportera i textform under resultatavsnittet i arbetet. 
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3. Intervju 

Kvale tar i boken upp en mängd olika förhållningssätt till intervjusituationen, hur man ska 

agera som intervjuare, intervjuobjekt samt olika typer av intervjufrågor att tänka på. Allt detta 

gör han dock från perspektivet att han sitter mitt emot intervjuobjektet och alltså träffar denna 

”in person”. För mig, i detta arbete, kommer dock intervjun ske via en mailkonversation, då 

mina intervjuobjekt samt jag själv befinner oss på olika delar av landet. Därför vet jag 

egentligen inte hur mycket jag bör sätta mig in i Kvales tips om t.ex. intervjusituationen och 

annat som kräver förutsättningen att jag sitter face to face med mitt intervjuobjekt. Däremot 

tas det upp en hel del om olika typer av frågor att använda sig av under en intervju och tips 

om hur man, genom att använda dessa på rätt sätt, kan få ut så mycket värdefull information 

som möjligt. Detta använder jag mig naturligtvis utav när jag senare konstruerar frågorna till 

formuläret. 

Min intention är att variera mig i typen av frågor jag ställer i formuläret och de typer jag 

tänker använda mig utav är: 

 

Inledande frågor 

”Kan du berätta för mig om…?” ”Kommer du ihåg en gång när…?”  

Dessa typer av frågor genererar förhoppningsvis i spontana och rika beskrivningar där 

intervjupersonen förklarar det som han upplever är det viktigaste hos de undersökta 

fenomenen. 

Dessa frågor är bra att använda sig utav i början av en intervju. Resten av intervjun kan sedan 

ägnas åt en uppföljning av dessa dimensioner. 

 

Sonderande frågor 

”Kan du säga något mer om det?” ”Kan du ge en mer detaljerad beskrivning om vad som 

hände?” ”Har du fler exempel på detta?” 

Här söker intervjuaren efter svar och sonderar innehållet, men utan att ange vilka dimensioner 

som ska uppmärksammas. 

 

Specificerande frågor 

”Vad tänkte du då?” ”Har du själv upplevt detta?” 

För att få en mer personlig och precis beskrivning på en fråga är dessa typer av frågor bra att 

ta till, framförallt om risken finns att det blir alltför många allmänna uttalanden i intervjun. 
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Direkta frågor 

”Har du någonsin fått pengar som belöning för bra betyg?” 

I dessa typer av frågor introducerar intervjuaren ämnen och dimensioner på en gång och 

frågorna ter sig bli personliga. Därför passar de sig bäst i slutet av en intervju när 

intervjuobjektet blivit lite mer varm i kläderna. 

 

Indirekta frågor 

”Hur tror du andra elever ser på betygskonkurrens?” 

Dessa typer av frågor hänvisar direkt till andras inställning än den utfrågades men är också ett 

indirekt uttryck för den utfrågades egen inställning. Det kan vara såpass lyckosamt, om 

intervjuobjektets svar anses valid nog, att det kan göras mindre (något våghalsade) 

generaliseringar av svaret. 

 

Då jag, som tidigare tagits upp, inte har möjlighet att sitta face to face med intervjuobjekten 

och därmed kan ställa naturliga följdfrågor direkt är min intention att ställa frågorna i 

formuläret i en sådan följd att det ändå blir en sådan effekt. Förhoppningsvis väljer således 

alltså intervjuobjekten att svara på frågorna i den följd de är uppradade i formuläret, men detta 

är dock inget som kan garanteras eller tas för givet. 

 

Jag tänker i slutet av detta avsnitt skriva upp samtliga frågor som jag kommer skicka till mina 

intervjuobjekt, i den ordning de är avsedda att hamna även i formuläret. I samband med varje 

fråga tänker jag skriva en förklaring till varför jag väljer att fråga som jag gör och vad jag 

hoppas få ut i svaret av frågan. Denna förklaring bifogas givetvis inte i formuläret som 

skickas till intervjuobjekten, då den kan leda dessa på ett felaktigt spår när de funderar ut ett 

svar. 

 

4. Utskrift 

Kort och gott, förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligtvis innebär att konvertera 

det från talspråk till skriftspråk. Kvale skriver att ”skriva ut” en intervju är svårare än vad man 

tror, mycket på grund av skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Detta är dock ett problem 

som jag slipper oroa mig över då jag kommer få svar i textform på en gång. Det jag däremot 

kan göra med texten jag får är att strukturera den i en sådan form att den lämpar sig för en 

närmare analys. Detta kan vara nödvändigt då svaren från mina intervjuobjekt kanske är 

osammanhängande och därför, vid en första anblick, kan verka svåra att få en överblick på. 
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Genom att i sådana fall strukturera upp texten efter relevans ges en bättre överblick och är i 

sig början till analysen. [5] 

 

5. Analys 

Nästa stadie i en intervjuundersökning är att analysera det erhållna materialet. Det finns 

flertalet sätt att analysera sitt material på och vilket sätt som passar bäst är beroende av 

undersökningens syfte och ämne samt intervjumaterialets karaktär. 

 

Till att börja med tolkar och strukturerar intervjuaren den utskrivna intervjun, som ofta är 

både stor och komplex. Nästa del består av så kallad klarläggning av materialet. Detta innebär 

att intervjuaren eliminerar överflödigt material som avvikelser och upprepningar. Det gäller 

också att skilja på vad som är väsentligt och inte och ta bort det oväsentliga. Här får man stor 

nytta av att ha ett tydligt syfte med intervjun klargjort för sig själv, då det givetvis blir mycket 

lättare att sålla bort det oväsentliga. När struktureringen är komplett kan själva analysarbetet 

påbörjas. Här utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den intervjuades egna uppfattningar 

och detta ger intervjuaren nya perspektiv på fenomenet/fenomenen som tas upp i intervjun.  

Kvale tar i boken upp fem olika metoder för intervjuanalys och jag känner att tre av dessa 

faller bra in för mig att använda mig av med tanke på mitt syfte med intervjun och vad jag 

antar att mina intervjuobjekt kommer ge för karaktär på svaren. 

 

Meningskoncentrering 

Denna analysmetod innebär, som namnet avslöjar, att en mening i intervjun koncentreras och 

reduceras till kortare, koncisa formuleringar. Man letar alltså fram det väsentliga i svaret och 

omformulerar detta till några få ord. 

 

Meningskategorisering 

Det är också möjligt att kategorisera ett svar gentemot det undersökta fenomenet. 

Kategorierna kan ha skapats i förväg innan analysen påbörjats men de kan också skapas under 

analysens gång, om intervjuaren känner att det vore på sin plats. Ett långt svar reduceras alltså 

till enkla kategorier, t.ex. ”+” eller ”-” vilket i mitt fall skulle kunna innebära, t.ex. positiv 

inställning till fenomenet orealistiska ljud (+) eller negativ inställning (-). När samtliga svar 

kategoriserats kan man enkelt få en överblick gentemot fenomenet genom t.ex. tabeller eller 

figurer. 
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Dessa första två metoder är exempel på metoder för att reducera en texts omfång, men det 

finns också metoder för det motsatta. 

 

Meningstolkningen 

Via denna metod tar man innebörden i en text till en djupare och mer eller mindre spekulativ 

tolkning. Detta resulterar oftast i en textexpansion då intervjuaren själv gör en djupdykande 

tolkning av svaret inom bredare referensramar. Denna tolkning kan liknas vid den en kritiker 

gör av en film eller teaterpjäs. 

Denna metod antar jag att jag kommer använda mig utav, mer eller mindre vid analysen av 

samtliga svar, då jag hela tiden kommer försöka se likheter och försöka dra paralleller mellan 

dels mina personliga antaganden men också mellan intervjuobjektens svar sinsemellan.  

 

Vad jag kan se skriver Kvale ingenting om att man endast bör hålla sig till en och samma 

metod analysen igenom, så därför är min intention att välja metod lite efter vilket typ av svar 

jag får. Givetvis kommer jag dock att, som tidigare tagits upp, använda mig av vissa metoder 

genom samtliga svar för att kunna koncentrera och kategorisera dem på ett bra sätt. 

 

6. Verifiering 

Under stadiet verifiering är det tre begrepp som behöver klargöras: Generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. [5] 

 

Generaliserbarhet 

Generaliseringen kan delas in i tre olika former: naturalistisk, statistisk eller analytisk. Den 

naturalistiska generaliseringen grundar sig i en personlig erfarenhet. Detta innebär att 

erfarenheten hos personer hjälper till att skapa förväntningar om hur saker och ting ter 

sig/kommer te sig. I och med det faktum att den bygger på erfarenheter som redan finns 

”inom oss” ses den som naturalistisk. 

 

Den statistiska generaliseringen bygger på statistik hämtad från slumpmässigt utvalda 

undersökningspersoner. En statistisk generalisering är möjlig att göra först då 

intervjupersonerna har valts ut slumpmässigt och intervjuresultaten kvantifierats. I en sådan 

generalisering är det också möjligt att beräkna sannolikheten för att slumpen har påverkat 

resultatet. Men då min intervjuundersökning inte bygger på slumpmässigt utvalda 

intervjuobjekt är denna typ av generalisering av svaren inte något för mig.  
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Däremot känns den analytiska generaliseringen lämplig för detta arbete, då man gör en 

välöverlagd bedömning om vad resultaten i en undersökning kan ge vägledning för vad som 

kan tänkas hända i en annan, liknande situation. Den bygger på en analys av likheter och 

skillnader mellan de olika situationerna och en generalisering kan göras med hjälp av 

intervjuforskarens påståendelogik. En form av påståendelogik är en argumentering för en 

generalisering som bygger på en teori. Genom att specificera stödjande belägg och klarlägga 

och tydliggöra argumenten kan forskaren göra det möjligt för läsaren att bedöma riktigheten i 

generaliseringsanspråket. 

För att koppla detta direkt till min egen forskning kan jag alltså, genom att se likheter i svaren 

på frågorna (som alltså bygger på olika situationer) hos de av varandra oberoende 

intervjuobjekten (ljudteknikerna), tillsammans med min egen analys, förhoppningsvis finna så 

pass starka argument att en analytisk generalisering kan vara möjlig. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Kan man verkligen lita på forskningsresultaten? Här gäller 

det att noga sätta sig in i intervjuobjektets svar och ställa det mot syftet för att se om det kan 

anses tillförlitligt. Ett vanligt problem för reliabiliteten i en intervjuundersökning är effekten 

av ledande frågor. Folk som ställer sig kritiska till en intervjuundersökning menar ofta att 

intervjuresultatet beror på att frågorna varit ledande. Kvale menar dock att ledande frågor 

snarare kan förstärka ett intervjusvars reliabilitet och att det idag används för lite av dessa. 

Fortsättningsvis konstaterar Kvale att det centrala inte är huruvida intervjufrågorna är ledande 

eller inte, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer leda i relevanta riktningar och 

därmed skapa en ny och intressant kunskap. 

 

Validitet 

Att ha validitet i sitt test/undersökning, innebär att man mäter det man vill mäta. Följaktligen 

är det återigen oerhört viktigt att ha ordentlig koll på syftet med intervjuundersökningen. 

Att validera är att kontrollera. Det är viktigt att här som forskare våga vara självkritisk i synen 

på den egna analysen och se till att ingen snedvriden tolkning förekommit. 

Det är också viktigt att ifrågasätta undersökningen för att få validitet. Att kunna svara på 

frågorna ”vad” och ”varför” men också ”hur”. Samtliga frågor ska kunna ställas gentemot 

syftet och få ett svar för att validitet ska kunna erhållas. 
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7. Rapportering. 

När undersökningen har verifierats är det dags att arbeta fram den slutliga produkten, 

nämligen rapporten. I rapporten ska resultatet av undersökningen och de använda metoderna 

framgå i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier och leder till en läsbar produkt. Kvale 

menar att många rapporter är långdragna och tröttsamma att läsa. Mycket på grund av att 

forskaren ofta väljer att enbart stapla upp hans tolkningar av intervjuobjektens svar, rakt upp 

och ned istället för att också redogöra för metoden han använt sig av. Genom att hålla en fin 

balansgång i detta får man läsarna mer intresserade och mottagliga av rapporten. 

Det är också viktigt att tänka på, vilket många forskare gör fel, att man skriver för läsarna. 

Man ska ha i åtanke att rapporten man skriver ska kunna användas av läsarna, som t.ex. 

underlag för vidare forskning inom ämnet. [5] 

 

 

5.0 KONSTRUKTION AV INTERVJUFORMULÄR  

I detta avsnitt redogörs för vilka frågor jag tänker ha med i formulären som skickas till 

ljudteknikerna. I samband med varje fråga har jag även bifogat en kort förklaring till varför 

jag frågar som jag gör och vad jag hoppas få för typ av svar. 

 

 

5.1 Intervjuformulär till Linda Brännström (Istället för Abrakadabra)  

 

Fråga 1. 

I scenen inne i familjens vardagsrum när Thomas ska visa sina trollkarlsfärdigheter tar/drar  

Thomas upp svärdet som ligger på Mirin Dajos kub och ett skarpt och vasst kling-ljud är 

ditlagt. Med tanke på att Mirin Dajos kub är gjord av någon form av trä känns det orealistiskt 

att ett så pass vasst ljud uppstår då svärdet dras mot den. 

 

Vad skulle du säga, att detta orealistiska ljud, bidrar med till berättelsen? 

 

Vad tror du konsekvensen skulle bli om man istället valde att ljudlägga det på ett mer 

realistiskt sätt? 
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Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här är min förhoppning att få Linda att direkt börja tänka i banorna med orealistiska ljud 

kontra berättandet/dramaturgin i filmen. Jag hoppas givetvis även på ett utförligt och 

genomtänkt svar. 

 

Fråga 2. 

När vi får en tillbakablick i hur Thomas fick sin arbetsskada visar det sig att han fått en 

utskjutande leksaksblomma i ögat. När blomman skjuts ut och träffar Thomas i ögat är det ett 

“komikljud” pålagt. Ett typiskt ljud av sådan karaktär som ofta förekommer i tecknad film och 

är således inte realistiskt. 

 

Minns du hur tankegångarna gick då detta ljudlades, var det något speciellt du ville 

uppnå med just detta ljud? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Jag ville välja en fråga som hade något att göra med ett så pass uppenbart orealistiskt ljud 

för att jag själv finner just detta ljud lite väl löjligt. Nyfikenheten var därför stor att få reda på 

hennes tankar kring ljudläggningen av ljudet. Anledningen till att frågan är relativt öppen och 

inte i stil med ”varför la du på ett så löjligt ljud här?” är att Linda själv kanske inte tycker att 

ljudet är löjligt och ser detta ljud i dess sammanhang på att annat sätt än hur vad jag gör. En 

sådan direkt fråga hade därför kunnat färga hennes svar mot någonting som egentligen var 

mot hennes tankegång enbart för att jag i frågan kallat det löjligt. 

 

Fråga 3. 

Tänker du ofta på om ljuden du ljudlägger är orealistiska? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Denna raka fråga hoppas jag ska berika mig med kunskap om huruvida ljudtekniker tänker 

på om ljud de ljudlägger är orealistiska, eller om det är något som ”bara görs”, utan att 

tänka på det. 
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Fråga 4. 

Hur mycket orealism i ett ljud tror du att en publik kan tåla innan de tappar illusionen 

av filmen och börjar tänka för mycket på varför det lät som det lät? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Som en fortsättningsfråga till fråga 4 vill jag återigen få Linda att fundera över kring vart 

gränsen går för hur orealistiskt ett ljud kan vara. Förhoppningsvis består svaret av en längre 

utläggning kring detta och som jag senare, efter analys av både Lindas och mitt andra 

intervjuobjekts svar, förhoppningsvis kan dra paralleller dem emellan och möjligen göra en 

försiktig generalisering om var gränsen kan tänkas gå. 

 

Fråga 5. 

Skulle du säga att dina svar under fråga 7-9 skulle kunna gälla för merparten av 

ljudtekniker/ljudläggare i dagens samhälle? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här hoppas jag att Lindas erfarenhet inom branschen gör att hon kan eller inte kan stå för 

merparten av vad ljudtekniker generellt tycker och tänker. Skulle det vara så att hon kan säga 

att svaren gäller för merparten, så kan jag på allvar börja spekulera i möjliga 

generaliseringar. 

 

Fråga 6. 

Varför, enligt dig själv, är det viktigt med alla dessa orealistiska ljud? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Avslutningsvis tar jag återigen ihop vikten av orealistiska ljud och vill höra vad Linda tycker 

är det viktigaste med dem. Här väntar jag mig en längre utläggning där hon möjligtvis 

kopplar ihop svaret med tidigare svar på frågorna ovan och ger mig nya lärdomar i detta 

ämne. 
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5.2 Intervjuformulär till Jonas Jansson (Elixir)  

 

Fråga 1. 

01:48 in i filmen kastar Abdullah en blöt klump med papper på läraren. Då han svingar sin 

arm för att kasta är det ett tydligt ”swisch-ljud” ditlagt som inte upp kommer då man svingar 

sin arm på riktigt. 

 

Varför valde du att förstärka kastet på detta sätt? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Jag vill höra Jonas tankar om varför han valde att förstärka kastet med ett orealistiskt ljud 

och på så sätt få in honom på rätt tankebanor. Dessutom hoppas jag bli berikad mer kunskap 

kring fenomenet orealistiska ljud, från en annan persons synvinkel. 

 

Fråga 2. 

Efter 7 min och 30 sek. in i filmen ser man en kille hoppa från vattentornet i badhuset. 

Längsmed att man ser att killen är i luften hörs ett tjutande ljud liknande det som små 

nyårsraketer/smällare ger av sig då de är på väg upp i luften. Detta känns orealistiskt. 

 

Minns du hur du tänkte när du ljudlade just det ljudet?  

 

Tror du att det finns en risk att publiken tappar illusionen av filmen (alltså, att publiken 

börjar fundera på ”varför lät det så?” ”vad var det för konstigt ljud?” istället för att 

fortsätta fokusera på filmen)? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Precis som i fråga 2 till Linda är jag väldigt nyfiken över tankegången när detta ljudlades, 

just för att det är häpnadsväckande orealistiskt. Kanske ser han saker med detta som inte jag 

gör? 

Dessutom vill jag få reda på mer om hans tankegångar kring risken med att publiken tappar 

illusionen av filmen på grund av det orealistiska ljudet. Förhoppningsvis blir han då lite 

uppvärmd inför den mer generella frågan om risken att tappa illusionen (fråga 7).  
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Fråga 3. 

09:27 in i filmen står killarna och dricker Elixiret ur flaskan. Här känns drickljuden 

orealistiskt höga i förhållande till var kameran (publikens öron) är. Det finns också ett till 

exempel på denna typ av orealistisk ljudläggning (när killarna tar en katt och slår ihjäl den 

bakom ett hörn, medan kamerans POV befinner sig långt bak i korridoren).  

 

Vad tror du detta bidrar med till berättandet av filmen? 

 

Detta är ju ett ganska vanligt fenomen inom ljudläggning. Varför tror du att det är 

viktigt att understryka vissa ljud på detta sätt, trots att det är orealistiskt? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här vill jag veta mer om vad han tycker och tänker kring orealistiska ljuds förmåga att föra 

en berättelse framåt/understödja dramaturgin, och på det sättet skänka mig själv mer kunskap 

inom området från erfaret håll. Just eftersom detta används frekvent inom film är det 

intressant att få höra vad han har att säga om det. 

 

 Fråga 4. 

20:35-21:20 i filmen förklarar Abdullah upplösningen av historien medan slowmotion-bilder 

rullar och stämningsmusik spelas. Ljudläggningen här blir orealistisk på grund av 

inkonsekvens. Ni väljer endast att ljudlägga enstaka ljud (vilket i och för sig alltid, mer eller 

mindre, är fallet i ljudläggning, men här är det väldigt tydligt.).  

 

Vad tror du om effekten av detta, berättarmässigt/dramaturgiskt? 

 

Har du exempel på andra situationer/scener i filmer då det kan vara bra att använda en 

sådan här tydlig inkonsekvent ljudläggning? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här är jag nyfiken på vad denna inkonsekvens kan göra med berättandet, dels i just denna 

film, men också ur en generell synvinkel. 
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Fråga 5.  

Tänker du, som ljudläggare, mycket på att följa dramaturgin i filmen du ljudlägger? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

I och med denna fråga hoppas jag få mer information om hur man som ljudläggare tänker på 

dramaturgin i filmer. Och hur mycket man väljer att, återigen, understödja berättandet bl.a. 

med hjälp av just orealistiska ljud. 

 

Fråga 6. 

Tänker du ofta på om ljuden du ljudlägger är orealistiska? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Denna raka fråga hoppas jag ska berika mig med kunskap om huruvida ljudtekniker tänker 

på om ljud de ljudlägger är orealistiska, eller om det är något som ”bara görs”, utan att 

tänka på det. 

 

 

Fråga 7. 

Hur mycket orealism i ett ljud tror du att en publik kan tåla innan de tappar illusionen 

av filmen och börjar tänka för mycket på varför det lät som det lät? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här vill jag få Jonas att fundera över kring vart gränsen går för hur orealistiskt ett ljud kan 

vara. Förhoppningsvis består svaret av en längre utläggning kring detta och som jag senare, 

efter analys av de båda intervjuundersökningarna, kan dra paralleller emellan och möjligen 

göra en försiktig generalisering om var gränsen kan tänkas gå. 

 

 

Fråga 8. 

Skulle du säga att dina svar under fråga 5-7 skulle kunna gälla för merparten av 

ljudtekniker/ljudläggare i dagens samhälle? 
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Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Här hoppas jag att Jonas erfarenhet inom branschen gör att hon kan eller inte kan stå för 

merparten av vad ljudtekniker generellt tycker och tänker. Skulle det vara så att han kan säga 

att svaren gäller för merparten, så kan jag på allvar börja spekulera i möjliga 

generaliseringar. 

 

 

Fråga 9. 

Varför, enligt dig själv, är det viktigt med alla dessa orealistiska ljud? 

 

Förklaring till varför jag frågar just detta: 

Avslutningsvis tar jag återigen ihop vikten av orealistiska ljud och vill höra vad Jonas tycker 

är det viktigaste med dem. Här väntar jag mig en längre utläggning där han möjligtvis 

kopplar ihop svaret med tidigare svar på frågorna ovan och ger mig nya lärdomar i detta 

ämne. 

 

 

6.0 LJUDLÄGGARNAS SVAR PÅ INTERVJUFORMULÄREN SAMT ANALYS   

Under detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med Linda Brännström (Istället för 

Abrakadabra) samt Jonas Jansson (Elixir). Nedan bifogas frågeformuläret i samma form som 

det skickades till ljudteknikerna, inklusive deras svar under varje fråga. Efter formuläret följer 

ett avsnitt där en analys av svaren görs. 

 

6.1 Intervju med Linda Brännström, ljudläggare av kortfilmen Istället för Abrakadabra 

(2008) 

Kort introduktion om vad mitt C-arbete handlar om: 

För att du ska få en större förståelse till varför jag ställer de frågor jag gör ska jag här i korthet 

förklara vad mitt C-arbete går ut på och reda ut vissa begrepp jag använder mig av, så att du 

förstår vad jag menar. 

Mitt arbete handlar om hur ljudläggningen i en film följer den dramaturgiska kurvan och kan 

hjälpa eller stjälpa berättandet, med fokus på orealistiska ljud. Med orealistiska ljud kan jag 

mena två saker: 
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• Ett ljud som är direkt orealistiskt. D.v.s. det skulle inte ha uppstått/uppstått på det 

sättet i verkligheten.  

• Ett ljud som inte är orealistiskt att det uppstår, men det faktum att man hör det på den 

nivån man gör det, är orealistiskt. I detta fall tänker jag mig kamerans point of view 

(POV) som publikens öron/point of view. Ex: ”Visst uppstår ljudet, men det faktum att 

vi i publiken (eller kameran) hör det på denna nivå är inte realistiskt:” 

 

De inledande frågorna kommer vara konkreta om ljudläggningen i Istället för Abrakadabra 

och tankegångar kring detta, medan avslutande frågor kommer vara generella om 

ljudläggning i stort. Är det någon fråga du inte förstår får du säga till och om du skulle känna 

att svaren på många av frågorna liknar varandra så gör det ingenting. Du kan fylla i svaren 

direkt under frågorna i detta dokument och skicka tillbaka, alternativt svara på frågorna direkt 

i ett mail. Det ska tilläggas att de orealistiska ljud som behandlas i frågorna endast är ett urval 

av de påträffade. 

 

Fråga 1. 

I scenen inne i familjens vardagsrum när Thomas ska visa sina trollkarlsfärdigheter tar/drar  

Thomas upp svärdet som ligger på Mirin Dajos kub och ett skarpt och vasst kling-ljud är 

ditlagt. Med tanke på att Mirin Dajos kub är gjord av någon form av trä känns det orealistiskt 

att ett så pass vasst ljud uppstår då svärdet dras mot den. 

 

Vad skulle du säga, att detta orealistiska ljud, bidrar med till berättelsen? 

 

Vad tror du konsekvensen skulle bli om man istället valde att ljudlägga det på ett mer 

realistiskt sätt? 

 

Svar: Jag valde att göra det metalliskt och orealistiskt för att förstärka känslan av magi. Han 

kanske har byggt ett fodral av metall inne i kuben för att det ska bli häftigare. Ville förstärka 

hans töntiga karaktär. 

 

Fråga 2. 

När vi får en tillbakablick i hur Thomas fick sin arbetsskada visar det sig att han fått en 

utskjutande leksaksblomma i ögat. När blomman skjuts ut och träffar Thomas i ögat är det ett 
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“komikljud” pålagt. Ett typiskt ljud av sådan karaktär som ofta förekommer i tecknad film och 

är således inte realistiskt. 

 

Minns du hur tankegångarna gick då detta ljudlades, var det något speciellt du ville 

uppnå med just detta ljud? 

 

Svar: Det var främst en önskan av regissören. Det fanns ett sådant redan i början av 

klippningen. För att förstärka det töntiga och komiska. Förstora just den händelsen. 

 

Fråga 3. 

Tänker du ofta på om ljuden du ljudlägger är orealistiska? 

 

Svar: Jag tänker på det hela tiden. Men eftersom film är orealistiskt finns det inte en klar 

gräns. Det är även olika beroende på vad det är för gener. Tex ett vapen låter inte i 

verkligheten när man viftar med det. Men på film vill jag och dom flesta jag jobbar med att 

det ska finnas något litet som förstärker känslan av vapen. Ett ljud som berättar om det är 

hotfullt, gammalt och skramligt, nytt. Det är ett orealistiskt ljud men i filmen blir det väldigt 

realistiskt.  

Ibland är det ett önskemål att göra saker i bild orealistiska för att förstärka en känsla. Tex 

jättestarka steg i gräs på avstånd. Alla vet att det inte hörs i verkligheten.   

Men dialogen som hörs starkt och nära på en stor bild är även den väldigt orealistiskt men på 

film köper man det. Därför är det väldigt svårt att säga vad som är orealistiskt och realistiskt.   

 

Fråga 4. 

Hur mycket orealism i ett ljud tror du att en publik kan tåla innan de tappar illusionen 

av filmen och börjar tänka för mycket på varför det lät som det lät? 

 

Svar: Beror på vad det är för film och vad ljudet vill berätta och hur det är designat. Jag tror 

att som publik tål man väldigt mycket om det finns en mening med ljuden. Att dom är en del 

av historien.   

 

Fråga 5. 

Skulle du säga att dina svar under fråga 7-9 skulle kunna gälla för merparten av 

ljudtekniker/ljudläggare i dagens samhälle? 
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Svar: Svår fråga. Det är alltid väldigt mycket tycke och smak.  

 

Fråga 6. 

Varför, enligt dig själv, är det viktigt med alla dessa orealistiska ljud? 

 

Svar: Film är orealistiskt. För mig är ljud en del av handlingen. Jag tänker på varje ljud jag 

gör att det ska förstärka och föra historien framåt. Om det är orealistiskt eller realistiskt har 

så mycket med samspelet med bilden att göra. Ibland vill jag ha ett orealistiskt ljud för att 

visa att det inte är på riktigt och ibland får man en realistisk känsla fast det är orealistiskt.  

 

6.2 Analys av Linda Brännströms svar 

Analys (meningskoncentration) av Linda Brännströms svar: 

Fråga 1. Ljudet förstärker känslan av magi samt Thomas töntiga karaktär. 

Fråga 2. Förstärker det komiska och töntiga i situationen. 

Fråga 3. Tänker på om ett ljud är orealistiskt. Svårt att sätta gränser på vad som är orealistiskt 

då film i sig är det. Återigen vill man ibland ha orealistiska ljud för att förstärka en känsla. På 

film köper man stark dialog. 

Fråga 4. Som publik tål man väldigt mycket orealistiska ljud, så länge det finns en mening 

med dem. Det är också beroende på vad det är för typ av film. 

Fråga 5. Vågar inte göra någon generalisering av egna åsikter och andra ljudteknikers. 

Fråga 6. Ett ljud ska förstärka och föra historien framåt. Om ett ljud är orealistiskt eller inte 

har mycket med samspelet med bilden att göra. Ibland får man en realistisk känsla trots ett 

orealistiskt ljud. 

 

Analys (meningstolkning) av Linda Brännströms svar: 

Mycket i svaren handlar om att ljud, orealistiska eller ej, ska föra historien framåt. 

Orealistiska ljud kan vara bra att använda sig av då man vill förstärka en viss känsla. Om man 

istället valt att ljudlägga realistiskt hade inte samma nivå på känslan uppnåtts. Det orealistiska 

i t.ex. en stark dialog jämfört med kamerans PoV köps av publiken som är väldigt tålig vad 

gäller orealistiska ljud, så länge det finns en mening med dem. Det handlar också om vilken 

typ av genre det är. Är filmen väldigt orealistisk är det också på sin plats med många 

orealistiska ljud. Man ska, som ljudläggare, absolut inte låta sig låsas av att ett ljud är 
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orealistiskt mot vad det ska gestalta i bild. Snarare kan det orealistiska ljudet ge en större 

realistisk helhet än om man hade valt att ljudlägga det realistiskt. 

 

6.3 Intervju med Jonas Jonsson, ljudläggare av kortfilmen Elixir (2004) 

Kort introduktion om vad mitt C-arbete handlar om: 

För att du ska få en större förståelse till varför jag ställer de frågor jag gör ska jag här i korthet 

förklara vad mitt C-arbete går ut på och reda ut vissa begrepp jag använder mig av, så att du 

förstår vad jag menar. 

Mitt arbete handlar om hur ljudläggningen i en film följer den dramaturgiska kurvan och kan 

hjälpa eller stjälpa berättandet, med fokus på orealistiska ljud. Med orealistiska ljud kan jag 

mena två saker: 

 

• Ett ljud som är direkt orealistiskt. D.v.s. det skulle inte ha uppstått/uppstått på det 

sättet i verkligheten.  

• Ett ljud som inte är orealistiskt att det uppstår, men det faktum att man hör det på den 

nivån man gör det, är orealistiskt. I detta fall tänker jag mig kamerans point of view 

(POV) som publikens öron/point of view. Ex: ”Visst uppstår ljudet, men det faktum att 

vi i publiken (eller kameran) hör det på denna nivå är inte realistiskt:” 

 

De inledande frågorna kommer vara konkreta om ljudläggningen i Elixir och tankegångar 

kring detta, medan avslutande frågor kommer vara generella om ljudläggning i stort. Är det 

någon fråga du inte förstår får du säga till och om du skulle känna att svaren på många av 

frågorna liknar varandra så gör det ingenting. Du kan fylla i svaren direkt under frågorna i 

detta dokument och skicka tillbaka, alternativt svara på frågorna direkt i ett mail. Det ska 

tilläggas att de orealistiska ljud som behandlas i frågorna endast är ett urval av de påträffade. 

 

Fråga 1. 

01:48 in i filmen kastar Abdullah en blöt klump med papper på läraren. Då han svingar sin 

arm för att kasta är det ett tydligt ”swisch-ljud” ditlagt som inte upp kommer då man svingar 

sin arm på riktigt. 
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Varför valde du att förstärka kastet på detta sätt? 

 

Svar: Ja varför gjorde vi det ;) I ärlighetens namn så är jag inte upphovsman till just detta 

ljud, utan en kille som heter Johan Embring som la effekterna tillsammans med mig. Vad jag 

minns så gick vi igång på att musiken och klippningen hade en lätt blaxploitation/kungfu-

films-vibb. Initialt i ljudläggningsprocessen tror jag det parodierades betydligt mer med 

dylika ljud. Sen rensades det och blev aningen tydligare/renare, och swischet är kanske det 

enda kvarlevan från det tänket. 

 

Men det är ju också ett lätt sätt att förtydliga den specifika rörelsen. Vad jag minns är det ett 

ganska stökigt klassrum. Genom att markera kastet så, blir det extra viktigt så klart. Det 

tillsammans med musikens abrupta slut direkt efter. I mångt och mycket handlar det nog om 

rytm. Så här i efterhand är jag väl inget direkt fan av det valda ljudet, det ligger lite för 

"ensamt" i mixen. 

 

Fråga 2. 

Efter 7 min och 30 sek. in i filmen ser man en kille hoppa från vattentornet i badhuset. 

Längsmed att man ser att killen är i luften hörs ett tjutande ljud liknande det som små 

nyårsraketer/smällare ger av sig då de är på väg upp i luften. Detta känns orealistiskt. 

 

Minns du hur du tänkte när du ljudlade just det ljudet?  

 

Tror du att det finns en risk att publiken tappar illusionen av filmen (alltså, att publiken 

börjar fundera på ”varför lät det så?” ”vad var det för konstigt ljud?” istället för att 

fortsätta fokusera på filmen)? 

 

Svar: Jag tror att det är så enkelt att det passar rörelsen i bilden. Detta är precis som 

klassrummet en stökig miljö, många "grötiga/klanginga" ljud i samma frekvensomfång. 

Raketljudet skär genom ljudbilden och gör den lite mer nyanserad. Men nu när man ser det 

igen några år senare, så är det ju helt klart lite märkligt. Å andra sidan är hela filmens övriga 

estetik märklig eller orealistisk, så i den kontexten, passar ju ljudet ganska fint. 

 

I frågan om vad publiken kan tyckas tänka, så finns det så klart en gräns när ett orealistiskt 

ljud blir störande eller fel. Men min uppfattning är att man kan ta det ganska långt innan det 
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blir helt fel. Att arbeta med ljudläggning överlag är ju att vara orealistisk i det mesta. Det är 

ju extremt sällsynt att det är det "exakta" ljudet som används. Sen är det filmens "värld" som 

bestämmer. Och är man tydlig med sin publik redan från början att den här ljudbilden/mixen 

kommer vara orealistisk, så är det oftast ok för dom flesta. 

För mig handlar det mer om rytm och hur ett ljud känns på ett lite mer musikaliskt plan. Ofta 

tar jag ett felaktigt ljud från arkivet och försöker "pressa" in det på olika objekt/rörelser i 

bilden. Och nästan lika ofta funkar det bättre än vad man skulle kunna tro från början;) Jag 

tycker att "raketljudet" är ett bättre exempel på ett lyckat användande än swischet i den 

tidigare frågan. Jag tror också att herr Embring är upphovsman till detta ;) 

 

Fråga 3. 

09:27 in i filmen står killarna och dricker Elixiret ur flaskan. Här känns drickljuden 

orealistiskt höga i förhållande till var kameran (publikens öron) är. Det finns också ett till 

exempel på denna typ av orealistisk ljudläggning (när killarna tar en katt och slår ihjäl den 

bakom ett hörn, medan kamerans POV befinner sig långt bak i korridoren).  

 

Vad tror du detta bidrar med till berättandet av filmen? 

 

Detta är ju ett ganska vanligt fenomen inom ljudläggning. Varför tror du att det är 

viktigt att understryka vissa ljud på detta sätt, trots att det är orealistiskt? 

 

Svar: När det gäller katten så tror jag att det handlade om att det inte kunde visas i bild, för 

att det skulle bli för makabert, och att ljudet fick göra the dirty work. Och när det gäller 

Elixiret så är det ju fundamentet för hela historien. I den här skruvade världen skall det precis 

som att det lyser helt orealistiskt neongrönt, också poängteras i ljudbilden. Man hade också 

kunnat ha ett skimmer eller dylikt så fort flaskorna syntes i bild, men här ligger krutet på 

själva drickandet. Jag antar att det även blir ljudet av processen som deras kroppar skall gå 

igenom. Även om jag aldrig tror att det uttalades så under ljudläggningsprocessen. 

 

 Fråga 4. 

20:35-21:20 i filmen förklarar Abdullah upplösningen av historien medan slowmotion-bilder 

rullar och stämningsmusik spelas. Ljudläggningen här blir orealistisk på grund av 

inkonsekvens. Ni väljer endast att ljudlägga enstaka ljud (vilket i och för sig alltid, mer eller 

mindre, är fallet i ljudläggning, men här är det väldigt tydligt.).  
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Vad tror du om effekten av detta, berättarmässigt/dramaturgiskt? 

Svar: Jag har ingen aning om effekten på den eventuella publiken, men för mig personligen 

ger den här typen av ljudläggning en fin resonansbotten till musik av den sort som används 

här. Så här nästan tio år efter vi gjorde filmen tycker jag fortfarande den här sekvensen är 

väldigt finstämt vemodig. Speciellt gillar jag barnet på axlarna som klappar, och vars händer 

är det enda vi hör på en annars ganska högljudd Drottninggata. Man kan ju tolka det åt alla 

möjliga håll, men för mig är det inget berättarmässigt/dramaturgiskt grepp, utan uteslutande 

estetik. Vi gjorde det så för att det låter snyggt och gav en fin känsla helt enkelt. 

 

Har du exempel på andra situationer/scener i filmer då det kan vara bra att använda en 

sådan här tydlig inkonsekvent ljudläggning? 

 

Jag tycker att det är ett grepp som borde användas betydligt oftare. Det är en mäktig känsla 

som ljudläggare att helt kunna styra hur man rent visuellt uppfattar en bild bara genom att 

välja vad i bilden som skall få låta. "Punktum" tror jag dom kallade det när jag läste 

filmvetenskap, och jag tror att varje film skulle må bra av att man styrde vad som skall få 

tillåtelse att låta, lite oftare. 

Men för mig handlar det betydligt oftare om estetik än dramaturgi, även om det så klart kan 

vara ett mäktigt grepp att ta till för att styra historien. 

 

Fråga 5.  

Tänker du, som ljudläggare, mycket på att följa dramaturgin i filmen du ljudlägger? 

 

Svar: Personligen: Nej. I princip aldrig. En film/historia/bild ger mig oftast en impuls/känsla 

som jag reagerar på snarare än att det är något överlagt intellektuellt. Självklart förhåller 

man sig till historien hela tiden, och vissa saker måste vara på ett speciellt sätt för historiens 

skull. Men större delen av arbetet handlar mer om att skapa världen och understödja den 

eventuella musiken med känsla och/eller rytm. 

 

Fråga 6. 

Tänker du ofta på om ljuden du ljudlägger är orealistiska? 

 

Svar: Nej. Det har heller aldrig brytt mig i andras filmer om ljud varit realistiska eller ej. 

Funkar det så funkar det på något sätt. Det största problemet som ljudläggare är ju oftast 
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tvärtom, att det är dom realistiska och korrekta ljuden inte funkar och måste ändras eller 

förstärkas med något orealistiskt. 

 

Fråga 7. 

Hur mycket orealism i ett ljud tror du att en publik kan tåla innan de tappar illusionen 

av filmen och börjar tänka för mycket på varför det lät som det lät? 

 

Svar: Jag tror dom kan tåla hur mycket som helst faktiskt ;) Men man måste så klart vara 

tydlig tidigt i filmen med att allt inte kommer vara realistiskt. Man skulle i princip kunna 

lägga hästhovar på alla bilar i en film; efter några minuter slutar man ju helt tänka på att det 

är hästhovar och accepterar det som ett ljud som hör till bilar, om än ett konstigt ljud. 

 

 

Fråga 8. 

Skulle du säga att dina svar under fråga 4-6 skulle kunna gälla för merparten av 

ljudtekniker/ljudläggare i dagens samhälle? 

 

Svar: Nej inte alla. Jag tror att det finns lika många uppfattningar om vad som är acceptabelt 

i ljudväg som det finns ljudläggare. Men för vissa är realismen och korrektheten extremt 

viktigt medan det för andra inte spelar någon roll. Precis som det ser ut för publiken i stort. 

Man får helt enkelt välja ljudläggare efter vilken film man vill göra. 

 

 

Fråga 9. 

Varför, enligt dig själv, är det viktigt med alla dessa orealistiska ljud? 

 

Svar: Jag delar egentligen inte upp det mellan realistiska ljud och inte. Det är mer av en 

gråskala. Och däri är ju dom mest konstiga/flippade ljuden lika viktiga som dom helt 

realistiska. Ofta är det ju placeringen av ljuden som avgör. I alla exempel bland dina frågor 

är det ju snarare att fel ljud är på fel plats som gör det orealistiskt. Dom flesta ljuden är ju 

annars ganska konkreta. För mig personligen är det detta ständiga testande av vad som 

funkar mot bilden och inte, som är hela behållningen med mitt arbete. 
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6.4 Analys av Jonas Jonssons svar 

Analys (meningskoncentration) av Jonas Janssons svar: 

Fråga 1. Ljudet bidrar med tydlighet eftersom det är en hel del stök i klassrummet. Eftersom 

kastet markeras, framgår kastet som viktigt för berättelsen. Jonas tar också upp rytm som en 

viktig faktor i ljudläggning samt känslan av kung fu-film och att det därför fungerade med 

parodierande ljud.  

Fråga 2. Ljudet känns lite märkligt, men passar i kontexten då filmen i sig är märklig. Precis 

som i fråga 1 är miljön stökig, men ljudet skär igenom det stökiga och förtydligar. 

Det finns en gräns när ett orealistiskt ljud blir störande eller fel, men publiken är väldigt tålig, 

så länge man är tydlig från början med att det kommer vara orealistiskt. Jonas går återigen in 

på att det handlar mer om rytm och hur ljud känns på ett musikaliskt plan. 

Fråga 3. I scenen med katten för ljudet göra bildens jobb. I och med att det är en skruvad och 

orealistisk värld ska detta också poängteras i ljudbilden. 

Fråga 4. Kan tolkas åt alla möjliga håll, men inget berättarmässigt/dramaturgiskt grepp. Det 

handlar mer om estetik. De ljudlade på det sättet för att det låter snyggt och gav en fin känsla. 

Fråga 5. Tänker sällan på att följa dramaturgin vid ljudläggning. Man förhåller sig till 

historien men handlar mer om att skapa världen och understödja musiken med känsla och 

rytm. 

Fråga 6. Tänker aldrig på om ljud är orealistiska, vare sig han ljudlägger själv eller ser på 

andras film, ”funkar det så funkar det”. Problemet är det motsatta; de realistiska ljuden 

behöver förstärkas med något orealistiskt. 

Fråga 7. Tror att publiken kan tåla hur mycket som helst. Men det gäller att tidigt i filmen 

klargöra att det kommer vara orealistiskt. 

Fråga 8. Tror att det finns lika många uppfattningar om ljudläggning som det finns 

ljudläggare. Ingen generalisering. Man får välja ljudläggare efter vilken typ av film. 

Fråga 9. Delar ej upp ljud i realistiskt/orealistiskt. Handlar mer om placeringen av ljuden. De 

ska funka mot bilden. 

 

Analys (meningstolkning) av Jonas Janssons svar: 

Jonas tummar mycket på tydligheten i de orealistiska ljuden. De får ljuden att sticka ut ur en 

annars grötig ljudbild. De sticker ut just för att de är orealistiska i den grötiga ljudbilden. På 

det sättet understryker ljudet den händelse som är viktig för berättelsen.  

Publiken har en stor tålighet gentemot orealistiska ljud. Visst finns det en gräns för när 
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publiken börjar tappa illusionen, men är man konsekvent och redan tidigt i filmen presenterar 

för publiken att det kommer vara orealistiska ljud, köper den det. Mycket beror också på 

filmen och handlingen i sig. Är det en orealistisk handling finns det knappt någon risk över 

huvud taget att publiken tappar illusionen, så länge inte ljuden hamnar fel gentemot bilden. 

Det är snarare det det handlar om, att ljuden ska ligga rätt till det visuella. Om ljuden sedan är 

orealistiska eller ej spelar mindre roll. 

Vad gäller den uppenbara inkonsekvensen i ljudläggning (scenen med slow motion-bilder och 

stämningsmusik) tycker han att orealismen i ljudläggningen bidrar till fri tolkning på många 

sätt och är ett underbart verktyg för att skapa en stämning och känsla i en scen, snarare än att 

använda den som ett dramaturgiskt verktyg.  

Jonas betonar också att det allt som oftast är de realistiska ljuden som är problemet. Om ett 

ljud är för realistiskt sticker det inte ut tillräckligt mycket för att publiken ska notera det och 

därför kanske missar en väsentlig del av historien. Därför är det ofta behövligt att göra ett ljud 

mer orealistiskt för att det verkligen ska ”gå fram”. 

Han vill heller inte göra någon stor generalisering av hans åsikter och andra ljudläggares 

angående orealistiska ljud. Han menar att det säkert finns lika många åsikter om orealistiska 

ljud som det finns ljudläggare. Vissa gillar att ljudlägga realistiskt, medan andra är tvärtemot. 

Det gäller alltså att, någonstans, välja ljudläggare efter vilken typ av film det är, för att ljudet 

ska få så stor berättarchans som möjligt. 

För Jonas personligen, handlar ljudläggning mycket om en rytm snarare än att följa det 

dramaturgiska till punkt och pricka. Ljuden ska ackompanjera stämningsmusik om sådan 

föreligger och ljudläggningen får gärna bidra på ett bra sätt musikaliskt. Återigen kan därför 

sägas att a och o enligt Jonas är att ljuden ska ligga rätt. Om de är orealistiska eller ej spelar 

mindre roll. 

 

 

7.0 RESULTATSAMMANFATTNING 

Resultatet av de två intervjuerna i detta arbete kan kort och gott sammanfattas som att 

orealistiska ljud är nödvändiga i en film för att föra en berättelse framåt. Båda 

intervjuobjekten ställer sig positiva till att använda orealistiska ljud i ljudläggning eftersom: 

 

• De gör berättelsen tydligare genom att sticka ut och stryka under väsentligheter 

• Publiken har stor tålighet gentemot dem (och därav minimal risk för illusionsbrytning) 

• De har en möjlighet att bidra till fri tolkning 
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• Deras förmåga att förstärka en känsla 

 

Båda intervjuobjekten är inne på att det snarare är de realistiska ljuden som skapar problem i 

ljudläggningen. Om ett ljud är för realistiskt noteras det inte på samma sätt och därför är det 

ofta nödvändigt att göra ett ljud mer orealistiskt för att det ska tränga igenom och få effekt. 

 

 

8.0 DISKUSSION 

Huvudproblemet i detta arbete är alltså huruvida orealistiska ljud är viktiga för förandet av en 

berättelse framåt. Är de det? 

Efter min egen analys av de båda kortfilmerna ”Istället för Abrakadabra” (2008) och ”Elixir” 

(2004) samt intervjuundersökning med ljudteknikerna för respektive film vågar jag klart påstå 

att de är det.  

När det gäller min egen analys av filmerna var jag till en början en aning splittrad vad gäller 

de orealistiska ljuden. Vissa av de förekommande orealistiska ljuden ansåg jag vara av en stor 

vikt för berättelsen medan vissa egentligen inte borde ha någon större betydelse och därför 

ansågs försumbara. Det var framförallt de ljud som hade en orealistiskt hög ljudnivå som lika 

gärna kunde ha varit på en realistisk nivå (t.ex. bananknäppet i början av ”Istället för 

Abrakadabra” samt mamma Gunillas fönsterputsning i densamma). Denna något mer 

skeptiska inställning till orealistiska ljud har dock förändrats under arbetets gång och i och 

med intervjuerna med de erfarna ljudteknikerna Linda Brännström och Jonas Jonsson ser jag 

nu poängen med de orealistiska ljud som jag till en början inte ansåg fylla en stor funktion i 

ljudläggningen. 

 

Vad gäller ljuddesignens följe av den dramaturgiska kurvan såg jag inget tydligt följe i någon 

av filmerna. Detta kan ha att göra med att det är två kortfilmer, vilket gör att varje steg i 

dramaturgin blir kortare. Därför ges inte tillräckligt med utrymme för ljudet i samma mån som 

i en långfilm. Det kan också ha att göra med budget. Det finns helt enkelt inte tid och pengar 

till att fokusera på ljudets förmåga att understryka den dramaturgiska kurvan. Eller så är det 

som Jonas Jonsson är inne på, att det handlar mer om att få en känsla/impuls av filmens 

karaktär, och följa den med ljudläggningen snarare än att följa den dramaturgiska kurvan. 

 

När det kommer till verifieringen av det erhållna resultatet råder inga tvivel. En naturalistisk 

generaliserbarhet (se avsnitt ”Generaliserbarhet” i 4.0) kan enkelt göras av svaren: 
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Intervjuobjekten talar av egen erfarenhet (vilken de har en god del av), och talar om den på ett 

sådant sätt att man som läsare/analyserare förstår att de orealistiska ljuden har en stor 

betydelse för att förstärka vissa saker/föra en historia framåt. Detta gäller inte bara i de 

utvalda filmerna utan generellt inom filmvärlden. Därför kan också en analytisk 

generaliserbarhet (se avsnitt ”generaliserbarhet” i 4.0) göras, då de analyserande svaren ger 

vägledning till vad som gäller i en annan, liknande situation. Nämligen den att de orealistiska 

ljuden är av stor vikt. 

Jag anser mig även ha reliabilitet i mina resultat. Det är intervjuobjektens personliga tankar 

och åsikter som ett resultat av noga genomarbetade frågor, baserade på att täcka en så stor del 

av problemet (orealistiska ljud) som möjligt. Angående ”problemet” (se avsnitt ”Reliabilitet” i 

4.0) med ledande frågor i intervjuundersökningar ser jag inte det som ett problem, då samtliga 

frågor leder i relevant riktning och därför genererar svar som ger mig ny och ökad kunskap 

inom ämnet. 

Att ha validitet innebär att undersökningen mäter det undersökningen är avsedd att mäta (se 

avsnitt ”Validitet” i 4.0). Då jag har utmärkt koll på syftet med detta arbete, alltid haft det i 

åtanke vid konstruktion av frågor samt erhållit svar som berikar mig med nya lärdomar och 

andra synsätt på problemet i arbetet anser jag mig själv ha validitet i undersökningen. 

 

Med tanke på att undersökningen endast är koncentrerad kring två personer, om än väldigt 

erfarna experter inom området, samt mina egna analyser bör möjligtvis inte alltför stora 

generella slutsatser av resultatet dras. Jonas Jansson är t.ex. inne på att det säkert finns lika 

många tankar och åsikter om orealistiska ljud som det finns ljudtekniker. För att en ”säkrare” 

generell slutsats ska kunna dras kring detta fenomen krävs vidare arbete, där detta arbete kan 

ligga till grund. Exempel på fortsatt arbete inom detta ämne skulle kunna vara att man 

fortsätter med intervjuundersökningar med erfarna ljudtekniker såsom i detta arbete, för att på 

så sätt täcka av så många åsikter som möjligt, och dra slutsatser av det.  

En annan fråga som skulle vara intressant att få veta mer om är hur mycket av orealism i ett 

ljud en publik klarar av innan den börjar tappa illusionen av filmen. Båda ljudteknikerna 

påstår ju i detta arbete att en publik är oerhört tålig mot orealistiska ljud, men påstår samtidigt 

att det finns en gräns. Var går gränsen? 

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är med fröjd jag ser tillbaka till i början av detta arbete, 

då min skepsis kring fenomenet orealistiska ljud var betydligt större, men att den under 

arbetets gång sakta men säkert minskat och minskat tills jag nu sitter här och tänker för mig 
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själv, att det är de realistiska ljuden i en film, som är orealistiska. I filmens och dramaturgins 

värld. 
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