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ABSTRACT 
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Abstract: This study deals with a research on what the opening sounds in movies tell us 

about the story that we are about to follow. The purpose is to examine if and how the sound in 

the first five minutes of the movie contribute in giving information about the film’s genre. 

The theoretical base includes both genre theory and Michel Chion’s theory on film sound. Six 

different movies representing different genres, countries and year of production are analyzed 

in an audiovisual way. The result shows that the sound in the opening sequence could de-

scribe the genre whitch the movie belongs to, but it doesn’t always work like this. The analy-

sis also shows examples on movies where the sound in the beginning of the movie focus on 

other things, like describing place or ethnicity. In some of the movies, especially the ones that 

represent adventure and action, you can hear the genre very clearly. In others, for example the 

comedy, there is a bit harder to decide if the sound alone could tell us about whitch genre the 

movie belongs to, and if the sound is typical for that specific genre or if it could be about al-

most everything. Furthermore, in some movies it was quite clear that the sound concentrates 

on describing something else instead, for example the place where the story is set.  
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1. INLEDNING 
När vi ser på film idag är vi inte bara åskådare, vi är också åhörare. Detta faktum verkar ändå 

vara något som går många människor förbi. Ljudet är något som många endast lägger märke 

till när det är något som är fel och när det strular,1 men i själva verket kan filmljudet hjälpa till 

med mycket. Till exempel att bestämma vad betraktaren ska känna om det den ser i bild, hur 

man ska tolka den information som ges från bilden och ljud kan också förstora filmrummet 

och bestämma var i bild vi ska titta.2 

 

Jag är intresserad av filmmusik och filmljud. Jag tycker att det är intressant att se hur bilden 

och hela budskapet kan ändras beroende på vilket ljud som läggs på och det är kul att lägga på 

ljud och musik till rörlig bild. Det ger en helt annan känsla och engagemang till det vi ser. In-

tressant är också att det märks så tydligt att ljudet är otroligt viktigt för filmberättandet, och 

att den egentligen borde ses på samma sätt som andra element. När jag senast var på bio och 

såg filmen Disneys - En Julsaga (Zemeckis R, USA, 2009) var det olyckligtvis fel på ljudet i 

filmvisningen. De första minuterna i filmen fick vi alltså endast se, inte höra, varpå det bröt ut 

stort klagomål i biosalongen. Ett sällskap gick och sa till om detta och bad om att få spela om 

filmen, vilket biografen tyvärr inte gjorde men lyckades i alla fall åtgärda problemet så att res-

ten av filmen var korrekt med ljud. Men saken var den att flera i biosalongen beklagade sig 

och en av dem minns jag sade att ”nu har vi ju inte hängt med i filmen”.  

 

Det här visar på att ljudet är mycket viktigt och denna historia kan också visa på vilken bety-

delse de första minuterna i filmen har för vår uppfattning och förståelse av filmen. Jag har un-

der en tid funderat på hur ljudet hjälper till för att ge åskådaren kunskap om vad det är för typ 

av berättelse vi kommer att få följa. Särskilt hur ljudet hjälper till att bestämma genre, och hur 

detta fungerar under filmens början. 

 

1.1 FRÅN STUMFILM TILL LJUDFILM 
Det sätt som de flesta upplever film, bilden kommer på första plats och ljudet sist, är också på 

det sätt som filmen utvecklades.3 Som känt är, har filmen inte alltid låtit så mycket som den 

                                                 
1 Chion viii. 
2 Gorbman 23ff. 
3 Chion xv. 
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gör nu. Vid filmens uppkomst och ett 30-tal år framåt hade inte filmen något synkroniserat 

ljud. Filmen kallas under denna tid för stumfilmen, men filmen har egentligen aldrig varit 

tyst. Ljud användes också då som en del i filmupplevelsen. Filmen kunde ackompanjeras av 

musik i form av en orkester eller en ensam musiker på scen, och det här var inte det enda al-

ternativet. Det fanns också en tid då en person kunde stå och kommentera filmen i biosalong-

en. Dock har det argumenterats att det ändå var vanligt att se en film utan något ljud alls un-

der den tidiga utvecklingen av rörliga bilder och att filmen faktiskt ibland var helt tyst. Men 

trots tystnad från själva filmen var publiken mer högljudd under bioupplevelsen än vad den är 

idag och därför kan man hävda att filmen aldrig upplevdes i total tystnad.4 

 

Under senare delen av 1920-talet infördes synkroniserat ljud till film. Filmerna kom att kallas 

”talkies” och den första sägs vara Jazzsångaren (Crosland A, USA, 1927) då man för första 

gången hörde dialog.5 Idag ackompanjeras film av synkroniserat ljud och ljudbilden är ofta 

fylld. Hör vi inte dialog, så är det bakgrundsmusik, bakgrundsljud eller ljudeffekter som hörs. 

Dagens surroundljud skapar ett ljudrum med fria ramar och utökar på så vis filmrummet ännu 

mer.6 

 

I Europa bildades en negativ syn på filmljud vid övergången från stumfilm till ljudfilm. Detta 

på grund av de stora konsekvenser det fick både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Många 

filmproducenter lämnade under denna tid Europa för Hollywood. I Europa talades många oli-

ka språk och dessutom dialekter inom språken och nu när filmen blev ”talande” var det inte 

längre möjligt att tala till hela Europa med filmen. I stumfilmen kunde man tala till alla och de 

eventuella textskyltarna kunde lätt bytas ut beroende på i vilket land filmen visades. Ljudet 

kom från USA till Europa, varför det blev dyrt för européerna då amerikanska patenten be-

hövde köpas. Man möttes på så vis av höga produktionskostnader och man hade inte längre 

möjlighet att klara sig på en marknad utanför sitt egna land, vilket inte påverkade de ameri-

kanska studiorna lika mycket eftersom de hade en betydligt större publik som alla pratade 

samma språk. Konsekvensen blev att europeiska studior inte klarade av det och bröt samman.7 

Detta kan man dock hävda inte endast var på grund av ljudet. Hollywoods dominans på film-

                                                 
4 Cooke 1. 
5 Ibid 50. 
6 Chion 69. 
7 Ibid x-xiii. 
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marknaden hade redan uppkommit på 20-talet och det är många olika faktorer som spelar in 

här och som förklarar denna händelse.8  

 

Sedan dess har inte ljudet i film haft så hög status, det har inte undersökts i lika stor utsträck-

ning som andra element i film och har den undersökts så handlar det väldigt ofta om studier 

på endast musiken. Ljudet tas för givet i USA medan man i Europa, där man var mycket tvek-

sam till den nya uppfinningen, fortsatt lovprisa bilden och ignorerat ljudet.9 Men sedan 1980-

talet växer studier på filmljud alltmer, i både akademiska och populärvetenskapliga texter,10 

och jag har till min förvåning funnit mer forskning än vad jag trodde att jag skulle hitta till 

denna uppsats.  

 
Att området om filmljud ännu inte är så pass brett studerat som andra filmelement, att ljudet 

inte har så hög status samt att åskådaren inte lägger märke till ljudet på samma sätt som bilden 

gör ämnet för mig väldigt intressant att studera. Jag blev också nyfiken när jag läst om hur 

ljudet i början av filmer kan berätta något om berättelsen vi snart ska få följa och att ljudet 

kan vara platsbestämmande. När jag sedan var med om min bioupplevelse och fick känna på 

hur det var att inte höra något ljud under filmens första minuter blev mitt uppsatsämne ännu 

mer självklart och spännande.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med min uppsats går ut på att pröva hypotesen om att ljudet i filmers inledning hjälper 

till att bestämma filmens genre. Uppsatsen kommer att undersöka om och i så fall på vilket 

sätt ljudet bidrar till att ge information om genre till åskådaren. Vad jag kommer att göra är att 

undersöka hur ljudet i de första minuterna i en film ger oss en förevisning om vad det är för 

slags berättelse vi snart kommer att få följa, och således hur viktigt ljudet är för filmens inled-

ning. Jag kommer att göra en audiovisuell analys och ta hjälp av filmljudsteori och genreteori. 

                                                 
8 Några exempel är det första världskriget som påverkade Europa och också dess filmindustri, filmproducenter-

nas flytt till Kalifornien för varmare väder och billig arbetskraft, och USA:s stora marknad på kontinenten och 

dess stora blandning av publik. Se vidare Branston 13-17. 
9 Chion ix. 
10 Cooke xv. Se också Stam 212-213. Ett nytt intresse för ljud dök upp på 80-talet. Man kan prata om ”den andra 

ljudrevolutionen”, både tekniskt sett med nya uppfinningar som Dolby Sound, men också teoretiskt sett. Christi-

an Metz, Rick Altman, Elizabeth Weiss, Claudia Gorbman, Michel Chion, David Bordwell och Kristin Thomp-

son är exempel på teoretiker som började uppmärksamma ljudet alltmer.   
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1.3 AVGRÄNSNING 
En del avgränsningar har gjorts inför mitt uppsatsarbete. Jag har inte valt att lägga någon fo-

kus på vad som sagts om ljudets roll i marknadsföringen av filmerna. Då menar jag att jag inte 

kommer att rikta in mig på hur det vi fått höra innan vi ser filmen, till exempel ljudet i filmens 

trailer, skulle kunna vara avgörande för vår förståelse av vilken genre det handlar om. Detta 

eftersom det inte är relevant för min uppsats eftersom jag vill undersöka vad ljudet i själva 

filmens inledning berättar och jag kommer att utgå ifrån att man inte har sett något om denna 

film innan man först slår sig ner i biofåtöljen och ser filmen. 

  

Jag kommer inte heller att undersöka hur musikindustrin och filmindustrin jobbar tillsammans 

för att marknadsföra filmen. Jag vill också göra tydligt att min uppsats inte handlar om någon 

receptionsstudie där jag gör en undersökning, till exempel genom enkätfrågor, om en enskild 

person verkligen får intryck av vilken genre det handlar om i en given film. Min uppsats 

handlar snarare om att få fram vilka ljud som man väljer att använda i varje specifik genre och 

om detta svarar till vad vi har för uppfattning om denna genre.  

 

När det gäller material kommer jag att avgränsa mig till att analysera de första fem minuterna 

i sex stycken olika filmer och jag kommer endast att titta på färg- och spelfilm. Svartvit-film, 

tecknat och animerat kommer således att uteslutas. Urvalet jag har gjort förklarar jag mer in-

gående under 4. Material och metod. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
Det är sedan 80-talet som forskningen på filmljudsområdet växt alltmer. Bland annat är det 

den franska kompositören och teoretikern Michel Chion som skiljer ut sig särskilt och som det 

ofta refereras till. Sedan 1982 och framåt har han skrivit ett flertal böcker i ämnet11 och han 

verkar nästintill ensam om att studera alla ljud i film. I sin bok Audio-Vision: Sound on Scre-

en lägger han fram en grundläggande filmljudsteori. Det är i den här boken som han samman-

ställer och också utvecklar det han sagt i sina tidigare böcker.12 I inledningen av boken skriver 

Walter Murch att Chions försök att få fram en lättförståelig och grundläggande teori inom 

                                                 
11 Exempelvis Le Son au Cinéma, La Voix au Cinéma, och La Toile Truée. Dessa böcker har dock inte blivit 

översatta till engelska förrän så sent som på 2000-talet och en del av dem är fortfarande oöversatta, vilket gör att 

många inte kunnat eller kan ta del av dem. 
12 Chion xxvi. 
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ämnet är i stort sätt något unikt inom forskningen av filmljud.13 Chion vill med sin bok visa 

hur den audiovisuella relationen verkligen fungerar där han menar att det ena sinnesintrycket 

påverkar och förändrar det andra.14 Det vi hör i filmen influerar det vi ser och tvärtom. Enligt 

Chion är alltså ljudet och bilden, som jag förstår, båda två lika viktiga. Han menar att ljudet 

berikar bilden med ett värde som får ljudet att framstå som att det kommer naturligt från bil-

den. Det här värdet kallar Chion för added value (tilläggsvärde, förf. övers.) och detta funge-

rar ömsesidigt.15 Chion skriver att det vi ser på skärmen inte blir samma sak när vi också hör 

och att det vi hör förändras också av det vi ser. Det är ett informativt värde som gör att bild 

och ljud tillsammans skapar ett intryck. Det är tilläggsvärde som får oss att tro att informatio-

nen finns naturligt i bilden, att det är från bilden som ljudet kommer, och det är därför man 

kan få för sig att ljudet är onödigt.16 

 

Robert Jonsson har skrivit både en C-uppsats och D-uppsats inom ämnet filmljud.17 Båda två 

handlar om ljudet i skräckfilmsgenren, där han i den förstnämnda jämför två filmer från olika 

tidsperioder för att undersöka om det finns någon skillnad i användandet av ljud för att skapa 

skräckstämning. Han vill se om det i så fall skett en förändring i ljudanvändandet inom denna 

genre. I sin D-uppsats undersöker han istället vilka ljud man använder för att skapa rädsla i 

två olika medier, film och dataspel, och om man kan se någon skillnad dem emellan. I båda 

uppsatserna använder han sig av Chions teorier och metoder vilket jag även kommer att göra i 

min uppsats. Begreppet tilläggsvärde blir dock kritiserat av Jonsson. Han skriver att begrep-

pet visat sig vara användbart men att det dock inte är tillräckligt eftersom det enligt honom 

fångar in ett stort antal ljud under ett och samma begrepp utan att kategorisera dem, och på 

det här sättet missar en del av de ljud som, enligt Jonsson, inte kan placeras under tilläggsvär-

de.18 Han tycker därför att det är nödvändigt att sätta upp en hierarkisk ordning över ljuden. 

Han menar att tilläggsvärde utgår från att alla filmljud endast har en roll att förstärka det vi 

ser i bild. Det finns ljud som har en annan funktion, ljud som tar över berättandet och blir do-

                                                 
13 Chion xiii. 
14 Ibid xxvi. 
15 Ibid 21. 
16 Ibid 5. 
17 Jonsson (2004), Jonsson (2005). 
18 Jonsson (2004) 11-12. I sin c-uppsats använder han den engelska översättningen added value. I d-uppsatsen 

använder han adderat värde som svensk översättning. Jag tycker att tilläggsvärde fungerar bättre och kommer 

därför att använda mig av det i fortsättningen. 
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minanten. Här tar han som exempel en scen där en flicka låst in sig på badrummet och man 

hör dunkande på väggen på andra sidan, och menar att här blir ljudet det som berättar berättel-

sen. Utan ljudet hade vi inte tyckt att scenen varit lika skrämmande. 

 

Vad Jonsson missar är dock att Chions begrepp tilläggsvärde handlar om, som jag förstått det, 

att ljudet berikar bilden, inte förstärker det. Här menar jag att jag tror det skett ett missför-

stånd till Chions text. Att ljudet berikar bilden menas att ljudet kommer med extra informa-

tion och inte att ljudet endast stärker det som bilden visar. Jonsson skriver också att Chion 

inte förklarar hur det ligger till med det omvända förhållandet, om bilden berikar ljudet och 

han tycker också att tilläggsvärde tar för givet att det är bilden som är dominerande och att 

bilden står högst, är mest betydande. Men som jag förstår menar Chion inte alls att ljudet en-

dast har funktionen att förstärka bilden och att bilden i sig dominerar. Chions beskrivning av 

relationens ömsesidighet förklarar det omvända förhållandet. Det sker nämligen ett samspel 

mellan båda elementen till att skapa en gemensam produkt. Chion vill kasta bort frågan om 

vilken som är viktigast av bild och ljud – därför att båda är lika viktiga.19 Ljudet kan verka 

vara överordnad bilden ibland, liksom det vi ser i bild kan vara överordnad ljudet. Men det är 

exakt detta som tilläggsvärde går ut på. Därför kommer jag att använda mig av Chions be-

grepp och menar att det kan tillföras på alla ljud fast att olika ljud möjligtvis berikar bilden 

mer eller mindre. Det som ligger utanför tilläggsvärde, enligt Jonsson, är ljud som har rollen 

att berätta något som inte syns i bild. Dessa kallar han narrativa ljud men jag menar att dessa 

ljud faktiskt kan placeras under Chions begrepp. Chions teori föreslår dessutom ett flertal 

andra begrepp som handlar om samma sak och som utökar förståelsen för begreppet tilläggs-

värde – bland annat akusmatisk. Under teorikapitlet kommer jag att beskriva vad detta inne-

bär. 

 

Dock kan jag hålla med Jonsson om att Chion inte går särskilt djupt in på det omvända förhål-

landet och att det fortfarande är mycket som kan förklaras vidare. Han gör ingen tydlig mar-

kering om att alla ljud i en film går under begreppet tilläggsvärde. Men jag tycker ändå att 

hans teorier är användbara och begreppen räcker gott och väl för att kunna genomföra analy-

sen.  

 

                                                 
19 Chion xxvi. 
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Claudia Gorbman är också en central person som det ofta refereras till då hennes bok Unhe-

ard Melodies: Narrative Film Music som kom ut 1987 blev något av en start för utvecklingen 

av filmmusikforskningen.20 Hon riktar i den boken in sig på musikens narrativa roll i filmen, 

alltså vad musiken berättar i film. Gorbman nämner i bokens inledande kapitel att musik bär 

på kulturella associationer och i film syns detta ibland i förtexten där musiken under dessa 

minuter aktiverar kulturella koder och kan berätta mycket om den berättelse vi snart ska få 

följa. Det här är vad min forskningsfråga handlar om. Dock är det inte det här som Gorbman 

koncentrerar sig på, hon har ett annat perspektiv. Hennes studie behandlar den filmiska kon-

texten, den relation som musiken har till de andra elementen och till den narrativa världen i 

filmen. 21  

 

Anahid Kassabian har skrivit en bok om filmmusikens roll i identifikationsprocessen i filmer. 

Hon kritiserar Gorbman och menar istället att man måste ta hänsyn till relationen mellan film-

text och åskådare och att denna relation är beroende av åskådarens förhållande till annan mu-

sik både innanför och utanför filmmediet. Man behöver alltså också se till den historiska och 

sociala kontexten.22 Det finns två olika sorters filmmusik i Hollywood, som fungerar på olika 

sätt i identifikationsprocessen. Det kan dels vara den komponerade musiken som har satts 

ihop särskilt för filmen och dels den musik som redan existerade innan filmens produktion. 

Den förstnämnda gör vårt fält för association mindre, medan den sistnämnda är öppen för allt, 

eftersom det musikstycket har åskådaren redan hört och bildat en relation till. Det är också 

den sistnämnda, som jag förstår det, som Kassabian förespråkar. Hon menar att forskningen 

inte varit särskilt fokuserad på den musik som redan existerade innan filmen, som till exempel 

popmusik som alla redan har hört och har en historia med.23 Hon vill med sin bok lyfta fram 

användandet av den här musiken i filmer och menar att det skapar större möjligheter för åskå-

daren. Hon kommer fram till att det tillåter mångfaldiga identifikationer. Med hjälp av den 

musiken kan vi identifiera oss med flera olika karaktärer samtidigt, istället för att bli låsta vid 

en position som hon menar att vi blir med den komponerade musiken.24 

 

                                                 
20 Andersson & Hedling 12. 
21 Gorbman 13. 
22 Kassabian 9. 
23 Ibid 2ff. 
24 Kassabian 138f. 
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Jag vet inte om jag kan hålla med Kassabian, för jag vill påstå att musik som satts ihop sär-

skilt för filmen också öppnar vårt fält för association eftersom vi hela tiden förhåller oss till 

andra filmer och enligt genreteorin, som jag senare kommer att beskriva, är det genom att sät-

ta filmerna i relation till andra filmer som en genre skapas. När vi ser/hör en film känner vi 

igen vissa element och kan på så sätt tolka och förstå informationen. Det jag kan tänka mig att 

vi känner igen när det gäller ljud är bland annat rytmen och tempot i ljudet/musiken och på så 

sätt förstår hur vi ska tolka den informationen. Jag menar att vi associerar till andra filmer och 

på så sätt breddas vårt fält. Detta kommer jag att ytterligare nyansera och utveckla senare. 

 

Den tidigare forskningen på filmljudsområdet har som sagt varit väldigt inriktad på endast 

musiken. Jag har inte hittat någon som särskilt tittar på musikens roll i genrebestämmandet. 

Av materialet har jag dock funnit en del artiklar som behandlar hur musiken hjälper åskådaren 

att identifiera filmens karaktärer och deras etnicitet, hur musiken skapar stämning eller be-

skriver den plats som filmen utspelar sig på. Den tidigare nämnda Jonsson ger till exempel 

bidrag till forskningen om hur skräckstämning och rädsla skapas med hjälp av ljudet. Erik 

Heine skriver om ledmotiv och teman i sin artikel från 2009, där han analyserar filmen Ham-

let (Kozintsev G, Sovjetunionen, 1964) utifrån hur karaktärerna blir beskrivna genom musi-

ken och hur musiken hjälper oss i vår tolkning av dem.25 Ett annat exempel är Mark Brown-

rigg som undersöker i sin artikel Hearing Place: Film Music, Geography and Ethnicity hur 

musik används i filmer för att ge information till åskådaren om plats och etnicitet. Detta kan 

exempelvis skapas genom melodier eller instrument som är förknippade med en plats eller ett 

folk. Medvetet eller inte, fångar åskådaren upp detta och förstår ljudet genom att vi kopplar 

det till musik som vi har hört tidigare, särskilt i filmer. Brownrigg tittar på filmer som beskri-

ver Tibet på olika sätt, Sju År i Tibet (Annaud J, USA, 1997) och Kundun (Scorsese M, USA, 

1997). Han tar även en del filmexempel där Skottland beskrivs, för att visa på att systemet av 

etniskt grundade konventioner också gäller för framställningen av andra platser i världen. 26  

 

Det är det här jag menar som Kassabian inte tar upp. Här har vi ett bra exempel som belyser 

hur vi i publiken kopplar det vi hör till andra filmer, något som Kassabian missar när hon ut-

går från att musiken som redan existerade innan filmen är den allra bästa. Hur är det till ex-

                                                 
25 Heine 109-123. 
26 Brownrigg 307-323. 



 9

empel med vissa instrument som exempelvis gong, hur har vi lärt oss deras ljud om inte ge-

nom populärfilmer som vi har sett?  

 

Brownriggs och Heines forskning kan liknas med det jag ska göra i min uppsats, men ingen 

av dem berör genre och inte heller undersöker de särskilt filmens inledning som jag är intres-

serad av att göra. De här tidigare studierna har snarare riktat in sig på att analysera helheten i 

varje film. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
När jag studerar filmerna kommer jag bland annat att använda mig av filmljudsteori, där jag 

valt att utgå från Chions och Gorbmans idéer. Bland de böcker som Chion har skrivit är det 

Audio-Vision: Sound on Screen som jag kommer att använda mig av. Den är både teoretisk 

och praktisk (där han föreslår en metod för audiovisuell analys som jag kommer att redogöra 

för senare), den spänner över alla ljud och den samlar också många av hans viktiga begrepp. 

Hans teori beskriver ljudets relation till bilden och hur de samverkar för att ge information. 

Detta gör det hela relevant eftersom jag kommer att ta hänsyn till alla ljud när jag analyserar 

filmerna och jag kommer inte att analysera ljudet ensamt. Jag vill undersöka hur bild och ljud 

tillsammans kan vara genrebestämmande, men såklart med betoning på ljudet. Gorbman bi-

drar sedan med många tankar om ljudets narrativa roll och kompletterar med en del användba-

ra begrepp. 

 

Vidare kommer jag att använda mig av genreteori. Detta för att kunna urskilja vad en genre 

är, och vad som utmärker den. Den här teorin behöver jag använda när jag analyserar filmerna 

för att kunna förklara hur ett särskilt ljud förknippas med en genre. 

 

3.1 FILMLJUDSTEORI 
Den filmljudsteori som Chion lägger fram i boken Audio-Vision: Sound on Screen går ut på 

att beskriva det audiovisuella kontraktet. Han menar att det inte finns någon naturlig relation 

mellan bild och ljud. Kontraktet är snarare en symbolisk överenskommelse som åhöraren går 

med på när han/hon betraktar ljud och bild att vara delaktiga i en och samma värld.27 Ett sin-

nesintryck påverkar och förändrar det andra. Tilläggsvärde, som jag beskrev och förklarade 

                                                 
27 Chion 222. 
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utförligt under 2. Tidigare forskning, är ett centralt begrepp hos Chion. Det är det informativa 

värdet som ljudet berikar bilden med. Ljudet och bilden påverkar varandra och skapar till-

sammans ett fullständigt intryck: ljudet ändras av bilden som den i sin tur själv har påverkat. 

Detta ljud återger sedan på bilden produkten av deras gemensamma verkan. En bild säger inte 

samma sak ensam, som den gör när den får ett ljud kopplad till sig, och tvärtom. Tilläggsvär-

de fungerar alltså ömsesidigt.  

 

Tilläggsvärde är särskilt verksam i synkroniseringspunkter, vilket handlar om ljudets och bil-

dens synkronisering. När en ljud- och bildhändelse sker samtidigt i en synkning, till exempel 

när vi ser en person slå något samtidigt som vi hör ett slag, kallas synkroniseringspunkt. I en 

sådan punkt uppstår en oemotståndlig sammansmältning mellan bild och ljud där vi som 

åskådare förstår att ljudet vi hör kommer från det där slaget vi ser i bild. Den här effekten har 

vi blivit vana med och vi ser på den som något naturligt, vilket gör att en stor mängd ljud 

skulle duga för slaget av en hammare till exempel.28 

 

Gorbman verkar också utgå från företeelsen tilläggsvärde då hon menar att bild och ljud bil-

dar en kombination av uttryck. Hon anser att vilken musik som helst kan ackompanjera ett 

specifikt stycke av rörlig bild, de kommer alltid att frambringa något och få en effekt. Hon tar 

ett filmsegment och försöker tänka sig hur bilden känns om man byter ut ljudspåret mot något 

annat. Om en låt som framförs i moll spelas blir scenen sorgligare eller om vi ändrar tempot i 

musiken kommer vi få känslan av fart och mer energi till scenen.29 

 

När då ett ljud blir sammansatt med en bild och vi ser ljud och bild tillsammans, det är då man 

kan märka av de olika positioner ett ljud kan ha. Ljudet förhåller sig alltid till skärmen och 

diegesis och vi klassificerar ljud i relation till vad som är synligt i bild.30 Ett ljud är antingen 

akusmatiskt eller visualiserat. Skillnaden är om ljudets källa syns i bild eller inte. Är ljudet 

visualiserat syns dess källa i bild, medan ett akusmatiskt ljud är ljud som man hör utan att se 

dess ursprung. I den visualiserade zonen finns onscreen-ljud och detta är ljud som tillhör fil-

mens verklighet och som vi kan identifiera i bild. I den akusmatiska zonen kan man istället 

prata om offscreen-ljud och icke-diegetiskt ljud. Offscreen-ljud är en del av det rummets verk-

                                                 
28 Chion 58-63. 
29 Gorbman 15ff. 
30 Chion 68. 
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lighet men källan till ljudet är osynligt i bild. Till exempel om en bil åker ut ur bild men vars 

motorljud fortfarande hörs. Det icke-diegetiska ljudet är istället yttre ljud som inte tillhör be-

rättelsens värld och hamnar alltså utanför diegesis. Exempel är musik som är pålagd till fil-

men eller de pålagda publikskratten man hör i komediserier.31 

 

Ljudet kan ha många funktioner i film. Dess vanligaste funktion är förening, att förena eller 

binda samman bildflödet. Genom ljudet märks inte klippen och de bildliga avbrotten på sam-

ma sätt, eftersom ljudet överlappar de båda klippen. Den här föreningen skapas också genom 

ljudets etablering av en atmosfär, en inramning av bilden som den icke-diegetiska musiken lätt 

skapar eftersom den inte är en del av berättelsens rum och tid. En annan funktion är kommate-

ring vilket kan beskrivas som användandet av punkter. Exempel på detta är när ljudet avslutar 

en scen eller ger engagemang till ord som uttrycks av någon karaktär. Ljud och musik skapar 

också rumsligt djup och inringar filmens rum genom användandet av offscreen-ljud. Vanligt 

är att man hör fågelkvitter och trafik i bakgrunden och ibland kan offscreen-ljuden motivera 

en kamerarörelse och vi blir nyfikna att leta efter källan till ljudet.32 Reverb på röster är också 

något som kan användas för att definiera rummet eller skapa tomhet och tystnad.33 Det kan 

beskrivas som rymdklang eller rumseko och är en effekt som läggs på ljud för att skapa en 

efterklang. Vi hör att rösterna ger eko eller en viss typ av klang och kan förstå vilken typ av 

lokal, atmosfär eller miljö karaktärerna i filmen befinner sig i.34 

 

Något ljudfilmen gjorde möjligt var att uttrycka tystnad. Detta är en tredje funktion hos ljudet 

som inte bara skapas genom frånvaron av ljud. Ljudets kontext är också avgörande, 

kontrasten till det som hördes tidigare. Om det var många olika ljud i en scen, till exempel på 

ett kontor, där man hör ljudet av trafiken utanför, röster från andra rum, icke-diegetisk musik 

som ackompanjerar och så vidare, till att endast höra ljudet av fågelkvitter i nästa, då märks 

det snabbt stor skillnad. Den andra scenen verkar mer lugn och tyst. Ett annat sätt att skapa 

tystnad är att utsätta åskådaren för olika ljud, såsom till exempel tickandet hos en klocka, 

fotsteg, avlägsna skall från en hund eller surrandet från insekter. Genom detta skapas det en 

känsla av lugn och stillhet.35 I en film kan man alltså använda sig av olika typer av tystnad: 

                                                 
31 Chion 71ff. 
32 Ibid 47-55. 
33 Ibid 58. 
34 Andreasson & Rylander 64-66, 129f. 
35 Chion 56-58. 
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diegetisk och icke-diegetisk. Beroende på vilken tystnad man använder sig av får den musika-

liska frånvaron olika effekter. Diegetisk tystnad består endast av ljud från det som syns i bild. 

Ingen pålagd musik förekommer alltså inte och effekten som blir är att rummet känns mer 

närvarande. Icke-diegetisk tystnad består däremot av inget ljud alls, det är helt tyst. 36  

 

Filmljud har också egenskapen att kunna skapa en förväntning hos åskådaren. Vi får en aning, 

en förkänsla till vad som ska komma härnäst. Både ljud och bild visar riktningarna. De repete-

rar sig eller förändrar sig efter ett tydligt mönster och detta bildar förväntningar hos oss och 

inger hopp. Man känner mest igen den här effekten i musik. Vi kan bygga upp en förväntning 

genom att höra vilket håll musiken går åt och i nästa stund märker man om denna förväntning 

levdes upp till eller inte. Vi blir antingen förvånade eller får bekräftelse på vår förkänsla.37 

 

3.2 GENRETEORI 
Genre kommer från ett franskt ord och betyder ”typ” eller ”sort”.38 Genrefilmer är de filmer 

som berättar liknande berättelser, med liknande karaktärer i liknande situationer. Filmer kate-

goriseras ofta på det här sättet. Särskilda likartade element är det som utgör genrefilmen, som 

till exempel en särskild karaktär, skådespelare eller objekt, stilen i mise-en-scène eller teman. 

En specifik genre kan därför definieras på ett särskilt sätt. Genom repetition från film till film 

inom en genre blir elementen tillslut konventioner och det gäller såklart också för ljudspåret i 

filmer – dialog, musik och ljudeffekter. 39  

 

Genom konventionerna delar man in filmer i olika grupper: till exempel komedi, musikal, 

skräck, thriller och western. Det finns också något som kallas subgenre och detta innebär en 

gruppering inom genren. Några exempel på detta är film noir, romantisk komedi och psyko-

logisk thriller. Forskningen inom genreteorin har tenderat att fokusera mest på den kommersi-

ella filmen och Hollywoodfilm. Men om vi nu definierar genre som en typ eller slags film 

finns det inget som säger att man ska utesluta till exempel den japanska samurajfilmen, den 

icke kommersiella dokumentären eller konstfilmen.40 

                                                 
36 Gorbman 18f. 
37 Chion 55f. 
38 Neale (2000a) 7. 
39 Grant 1-11. 
40 Neale (2000a) 7. 
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Genrer består inte bara av en grupp av filmer. Det handlar också om särskilda system av för-

väntningar hos publiken. Förväntningar och antaganden som vi som åskådare har med oss när 

vi ska gå på bio och som agerar tillsammans med filmen under tiden vi tittar. Det här hjälper 

åskådaren att känna igen, tolka och förstå de olika elementen i filmen och förklarar varför de 

gör som de gör i den, varför särskilda händelser sker och varför karaktären klär sig eller talar 

på ett särskilt sätt. Inom förväntningarna känner vi till de olika systemen av verisimilitude, 

former av tro, sannolikhet och rimlighet. Verisimilitude handlar också om vad som är lämpligt 

och passande och detta skiljer sig från genre till genre. Att omotiverat brista ut i sång är pas-

sande i genren musikal och därför också sannolikt. Vi kan förvänta oss detta från en musikal-

film, men inte från en skräckfilm eller thriller. Där är det mest troligt att någon blir mördad. 

Det kan till och med vara så att vissa element är obligatoriska i en genre, som till exempel att 

en musikal är bunden till att innehålla sång. De här systemen innehåller alltså regler och nor-

mer.41 

 

Genrer är ett mångfacetterat fenomen och inte en endimensionell enhet,42 därför är det också 

svårt att kunna fastställa en exakt definition av en specifik genre utan att gå förbi de undantag 

som finns. Genrer är inte statiska, de förändrar sig och bör bäst förstås som en process. Även 

om genrer går ut på repetition så handlar det även om skillnader och variationer. En ny film 

inom en särskild genre innehåller vissa element, medan vissa kanske utelämnas. Filmen kan-

ske till och med lägger till nya element, utvecklar elementen eller lånar från andra genrer. 

Olika perioder i historien har alltså haft olika genresystem, då genren har utvecklats genom 

tiderna.43  

 

4. MATERIAL OCH METOD 
 

4.1 MATERIAL OCH URVAL 
Det material jag kommer att undersöka består av de fem första minuterna i sex olika filmer. 

Valet av fem minuter började med att jag tittade på ett antal olika filmers inledning, och kom 

fram till att fem minuter var tillräckligt för min analys. Under den tidslängden har förtexterna 
                                                 
41 Neale (2000a) 27f. 
42 Ibid 26. 
43 Neale (2000b) 164ff. 
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vanligtvis rullat klart och nästa parti hunnit börja, som här syftar till det parti där filmen sätter 

igång, filmens anslag. Filmer öppnar ofta upp med en sekvens där vi blir presenterade inför 

karaktärerna i filmen, en sekvens som väcker nyfikenhet eller sätter ut en grund för vad som 

komma skall, leder in oss i berättelsen och skapar förväntningar.44 Genom valet av fem minu-

ter fångar analysen inte bara upp ljuden som hörs när förtexterna rullar, utan också de ljud 

som hörs i sekvensen som öppnar filmen.  

 

Filmerna har jag valt utifrån att de ska representera olika genrer och att de också ska vara rela-

tivt tydliga i sin genre så att jag har något att ställa dem emot. Jag har valt bort svartvit-film 

och även den tecknade filmen, därför att färg har betydelse i genreteorin och när det gäller 

tecknad film är det svårt att kunna urskilja en genre förutom att det är en barnfilm. När det 

gäller färg eller svartvitt, valde jag också bort den svartvita för att jag vill titta på hur dagens 

film är genrebestämmande, och då vill jag att filmen har med alla de element som är vanligt 

för den nutida filmen. Samtidigt kan man tycka att färgen ju inte är relevant för min uppsats, 

och att det inte spelar någon roll om jag tittar på färg eller svartvita filmer, men liksom Chion, 

menar jag att bilden och ljudet påverkar varandra och ger tillsammans information till åskåda-

ren.  

 

För denna uppsats kan jag välja i princip vilken film som helst. Något jag tidigt gjorde i urva-

let var att jag bestämde mig för att inte bara titta på Hollywoodfilmer. De filmer som jag 

tycker verkar intressanta att analysera utifrån syftet är följande:  

• Pirates of the Caribbean: Svarta Pärlans Förbannelse (Verbinski G, USA, 2003), 

genre: äventyr 

• Den Bästa Sommaren (Malmros U, Sverige, 2000), genre: komedi 

• Spring Lola (Tykwer T, Tyskland, 1998), genre: action 

• Paraplyerna i Cherbourg (Demy J, Frankrike, 1964), genre: musikal 

• Chinatown (Polanski R, USA, 1974), genre: thriller 

• Gastkramad (De Palma B, USA, 1976), genre: thriller  

 

                                                 
44 Bordwell & Thompson 86. 
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Det är sex stycken filmer som representerar olika genrer45 och dessa filmer har jag inte hittat 

någon forskning om när det gäller ljudet i filmerna. Som vi ser är mitt urval väldigt skiftande 

med olika genrer, variationer i produktionsår, produktionsland, regissör och även kompositö-

rer.  

 

4.2 METOD 
När jag sedan ska analysera ljudet i filmerna kommer jag att använda mig av en audiovisuell 

analys. Det här går ut på att öka förståelsen för hur en film fungerar i användandet av ljud till-

sammans med användandet av bilder. Kategorisering av ljud verkar dock svårare att göra än 

med bilder och det handlar snarare om effekter än om uppdelade enheter. Det är viktigt att 

plocka ut objekt och kategorier, men det viktigaste är att vi upptäcker ett nytt sätt för hur vi 

förstår filmer. I den audiovisuella analysen är det betydelsefullt att man använder sig av exak-

ta ord och är tydlig i sin beskrivning av det specifika ljudet. Noggrannheten med ord kommer 

också att göra att man lyssnar ännu mer noggrant till det ljud man hör.46  

 

Chion föreslår två olika metoder för en audiovisuell analys. Det ena kallar han för forced 

marriage och den andra för masking. Den förstnämnda går ut på att man tar en filmsekvens 

och ackompanjerar den med olika ljudspår förutom dess original. När man sett sekvensen ett 

antal gånger med olika ljudspår, sätter man tillslut på det riktiga. Den sammanslagningen 

kommer då som en chock och man blir medveten om ljudets och bildens inkompatibilitet.47 

Det här förutsätter dock att man inte har sett filmen med sitt originalljudspår redan och det är 

inte heller en särskilt bra metod för mitt syfte. 

 

För min analys kommer jag istället att använda mig av masking. Man ska se en sekvens några 

gånger med både ljud och bild, för att sedan se sekvensen en gång med endast ljud och en 

gång med endast bild. Man skär alltså bort ett av elementen och antingen endast lyssnar till 

filmen eller endast tittar på filmen. Det här låter oss höra ljudet som det verkligen är, utan att 

                                                 
45 Filmerna är genrebestämda enligt DVD-produktionen, alltså enligt det som står på filmernas DVD-omslag. 

Därför blev det två filmer representerade från thrillergenren. Mitt första intryck av filmen Gastkramad var näm-

ligen att den skulle tillhöra genren skräckfilm och att den skiljde sig från Chinatown på det sättet. På DVD-

omslaget visade det sig sedan att båda var genrebestämda som thrillers.  
46 Chion 185f. 
47 Ibid 188f. 
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bilden omformar den och vice versa. Det finns dock en risk att man, när man till exempel en-

dast lyssnar på ljudet, lägger på det man redan vet om bilden. Det förutsätter alltså att man ska 

kunna glömma bort det man sett eller hört. Chions förslag är att man först tittar/lyssnar på 

elementen var för sig, för att sedan titta på dem tillsammans. När man endast lyssnar på ljudet 

ska man specificera de olika ljudelementen och lyssna efter vilket ljud som är dominant. Man 

kan sedan jämföra hur bild respektive ljud uppför sig och hitta synkroniseringspunkter.48 

 

Jag kommer att ta en fem-minuters-sekvens ur en film och först endast lyssna på ljudet. Jag 

tittar på filmerna som DVD men jag kommer inte att lyssna med surroundljud vilket gör att 

jag inte kommer att kunna avgöra var man valt att lägga ljuden. Jag använder mig av datorn 

när jag analyserar filmerna. Då kan jag lättare ta bort bilden helt så att jag endast hör ljudet. 

När jag skurit bort bilden, gör jag sedan tvärtom: jag tittar endast på bilden genom att stänga 

av ljudet på högtalarna. Efter det tittar jag på filmen som den är med både ljud och bild påsla-

get. 

 

Audiovisuell analys syftar inte till någon symbolisk tolkning med psykoanalytisk, social eller 

politisk karaktär. En audiovisuell analys är en beskrivande analys, som säkert använder sig av 

tolkning, men där det snarare handlar om dynamiken i ljuden än om vad ett ljud symbolise-

rar.49 I kapitlet 4.4 Ljudanalys – En beskrivning av ljudspåren kommer jag att beskriva vad 

som hörs i ljudspåret under de första fem minuterna i varje film.50 Här har jag alltså endast 

lyssnat på ljudet och kopplat bort bilden. I det kommande analyskapitlet kommer jag sedan att 

utgå från det, men också vidareutveckla det, genom att jag då kommer att kunna fastställa de 

olika positionerna ljuden har. Detta eftersom jag då också har tittat på bilden ensam, men ock-

så på ljud och bild tillsammans. Det är när ljudet blir kopplat till en bild som man kan be-

stämma positionerna. Utan bilden låter alla ljud lika närvarande, och man kan inte skilja på 

offscreen- och onscreen-ljud.51 Slutligen kommer jag i slutdiskussionen att analysera det jag 

sett/hört och koppla in genreteorin för att utreda om ljuden ger oss förståelse för vilken film-

genre det handlar om.  

 

                                                 
48 Chion 187ff. 
49 Ibid 197f. 
50 Jag kommer att försöka presentera alla ljud. När det gäller dialogen kommer jag inte att beskriva hela delar av 

den utan ta upp sådant som utmärker sig. 
51 Chion 82. 
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4.3 METODPROBLEM 
Mitt val av en audiovisuell analys innebär en del problem och begränsningar. Till exempel är 

det svårt att överföra det vi hör till skrivna ord och språket hindrar oss ibland att beskriva lju-

det korrekt. Samma term kan betyda olika saker och vårt språk är subjektivt, det färgas av 

personen och man kan också tolka ljuden olika. Det här är jag medveten om och jag ska för-

söka beskriva alla ljud som hörs med de mest passande och exakta orden. Noggrannheten med 

ord gör som sagt också att vi lyssnar mer omsorgsfullt på ljuden i sig, vilket jag också tror att 

jag kommer att göra.  

 

Ett annat problem är att jag som beskriver ljuden redan vet vilken genre som filmen tillhör 

och därmed kan det påverka mitt lyssnande och det kan bli svårt att sedan avgöra om det 

verkligen är genren som går att utläsa ur filmens ljud. Här vill jag dock poängtera att detta var 

nödvändigt för mitt val av filmer och det är svårt att undvika, eftersom man, med de flesta 

filmer, redan känner till genretillhörigheten. När jag beskriver ljudspåren kommer jag att för-

söka vara tillräckligt exakt och göra det så objektivt som möjligt. Tillfället då jag endast lyss-

nar på ljuden kommer jag att koppla bort bilden helt, vilket håller lyssnandet friskt och öppet.  

 

4.4 LJUDANALYS – EN BESKRIVNING AV LJUDSPÅREN 
 

4.4.1 PIRATES OF THE CARIBBEAN: SVARTA PÄRLANS FÖRBANNELSE  
Det vi får höra under filmens första fem minuter är först ett dovt brummande basljud som 

fortsätter ligga i bakgrunden i stort sett hela sekvensen. Detta ljud ändrar ibland karaktär och 

stegras ibland. Ibland läggs även ett ljud som låter som ett vindtjutande på till brummandet. 

Vi hör ett stegrande metalliskt ljud som sedan försvinner snabbt och strax därefter ett svagt 

plingande. En panflöjt börjar spela några korta toner rytmiskt och vi hör vatten forsa. En 

flickas, vad det låter som, sång hörs tydligare och tydligare och ökar i volym. Ett knarrande 

träljud hörs. Flickan sjunger om pirater. Panflöjten återkommer och flickans sång avbryts 

plötsligt av hennes flämtande ”huh”. En mans röst har avbrutit henne. Dialog utbryter mellan 

honom, en annan man som kommer in i ljudbilden och senare ytterligare en man. Vinden vi-

ner under tiden och något som fladdrar i vinden. När dialogen tystnat hörs något som låter 

som två träpinnar som slår mot varandra, högre och högre. De stegras tillsammans med strå-

kar upp mot en cymbal. Trummor kommer samtidigt in i ljudbilden och panflöjten återkom-

mer ibland. Flickan utbrister ”Look, a boy! There’s a boy in the water.” Trummorna slår star-
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kare och stråkar tar över mycket av ljudspåret. Rop utbrister. Man hör vatten och fotsteg mot 

trä eller något som ramlar och slår mot trä. Man hör en av männen säga ”Mary mother of 

God”. Prat hörs lågt och orkestermusiken tas över av ljudet av något som bryts, som har en 

karaktär av trä, skog, löv, barr eller grenar. Ljudet av något metalliskt som en cymbal hörs 

och ekar. Orkestermusiken har tystnat men en rytmisk ton från panflöjten hörs igen. Dialog 

sätter igång och prat hörs på avstånd. Trummorna kommer åter igen ganska dovt till en bör-

jan. Nu hörs även en kör ackompanjerat till orkestern. Rösterna som pratar låter hela tiden 

andfådda. En rytmisk ton från panflöjten igen och orkestermusiken tystnar tillslut så det bara 

är trummorna och pinnarna kvar. Man hör en pojkes plötsliga utrop och hetsiga andetag. 

Flickan och pojken pratar med varandra. Man hör sedan ett pinglande och som om någon drar 

i ett blixtlås samtidigt som något metalliskt ljud ekar. Flickan utbrister ”You’re a pirate”. Hon 

avbryts av en mans röst och hon flämtar till. Panflöjtens ton hörs igen och sedan återkommer 

orkestern igen också, med mycket mer svävande och långa toner från stråkarna. Pinnarna slår 

igen. Något fladdrar i vinden och ett plingande hörs. Sedan avslutas orkestern med trumslag 

och cymbaler. Det sista vi får höra är att en annan melodi tar vid och något sprakar som en 

låga eld. 

 

4.4.2 DEN BÄSTA SOMMAREN  
Den Bästa Sommaren börjar med att vi hör insekter som surrar och en orkester av stråkar, nå-

gon flöjt och piano spela melodiskt. Ett plingande av något som låter som en bjällra. Orkes-

tern blir högre och tar upp hela ljudbilden. Sedan hör vi endast ett piano spela under tiden en 

pojke pratar: ”Hej mamma! Jag har fått lite resfeber. Därför ligger mina kalsonger på banval-

len någonstans mellan Katrineholm och Hallsberg. Men trots det tror jag att det kommer bli 

en bra sommar. Eller förresten, det här ska bli den bästa sommaren i mitt liv. För jag har fått 

veta att min sommarpappa är en lekfull person som tycker väldigt mycket om barn. Och det 

känns skönt.” När han pratat klart tar även pianoplingandet slut och vi hör istället kor som 

råmar och fåglar som kvittrar. En man pratar: ”Min uppgift är inte att jag ska se till att ni har 

det så skojigt som möjligt inte, när ni är här. Utan jag ska se till att när ni lämnar Molkom så 

ska ni göra det som dugliga och ansvarstagande ynglingar.” Sedan tar orkestern vid igen med 

samma melodi. Ibland hörs en del korta och spetsiga toner i musiken, som om man hoppar på 

tonerna. Det hörs bilbrummanden och ett drag i en växel. Pojken fortsätter prata och mumlan-

den och något knastrande som grus hörs under tiden. Melodin hörs också i bakgrunden, men 

som sedan tar slut igen när pojken pratat klart. Dialog utbryter mellan mannen och pojken. 
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Mannen pratar sedan också till en flicka. Man hör fåglarna kvittra, fotsteg i grus och mumlan-

den. En kyrkklocka slår. Ljudet av en bilmotor och melodin tar vid igen. Bilmotorn hörs se-

dan plötsligt tystare och melodin tystnar helt. Vi hör dialog mellan de tre – en man, en pojke 

och en flicka. Mannen säger ”pass på här nu för nu kommer guppet här”. En kollision av nå-

got slag hörs, motorn brummar och sedan hörs en kollision igen. Det enda som hörs förutom 

när de tre pratar är ljudet av en motor. Men sedan kommer ett plingande och motorn tystnar 

tillsammans med den. Vi hör fågelkvitter och en klocka som tickar och slår i normal takt. Dia-

log mellan pojken och flickan sker. 

 

4.4.3 SPRING LOLA  
I Spring Lola är det först tystnad en stund. Sedan hör vi en dov bas och en ljus ton, som ökar i 

volym. Ett snabbt tickande ljud som från en klocka börjar och något knarrande ljud av något 

som pendlar fram och tillbaka. Under tiden ligger denna ljusa ton i bakgrunden. Tillslut brom-

sar det knarrande ljudet in och stannar där. Musik i form av techno sätter igång, allt medan 

klockan tickar. En tung bas hörs och det låter som något släpar, som en vagn på en berg-och-

dalbana. Technomusiken drar nu igång med högre volym med en bas som slår snabbt samti-

digt som något surrande ljud stegrar och stegrar. En tjejs röst hörs som lämnar ett eko efter 

sig. Sedan blir technomusiken tunnare utan något slag. En man börjar prata lugnt och hela ti-

den hör man också viskningar i bakgrunden. En annan mans röst tar också vid. En gitarr spe-

lar ett riff och en skrikande ton som stegras hörs. Något som låter som glas krossas, om och 

om igen och något som leder tankarna till elektricitet hörs. Technomusiken fortsätter i snabb 

takt. Man hör sedan också klick från en kamera flera gånger. Hårda slag mot något och även 

smällar som explosioner hörs. Ett ringande ljud, ljud som stegras och något metalliskt upp-

fångas också. Sedan låter det som en telefon ringer en kort stund och en flicka börjar prata 

flämtandes. Technomusiken fortsätter i bakgrunden. Det är dialog mellan flickan och en man. 

De pratar snabbt. Mannen flämtar och är andfådd. Han skriker och snörvlar sig. När fem mi-

nuter har gått fortsätter fortfarande dialogen och technomusiken spelar.  

 

4.4.4 PARAPLYERNA I CHERBOURG  
Det första vi får höra är en ton från något horn eller något liknande. Sedan hör vi endast regn i 

ungefär 15 sekunder och den där tonen tar sedan vid igen. En melodi börjar spela med några 

blåsinstrument och vi hör ett par fotsteg. Regnet kommer åter igen och hörs för en stund till-

sammans med melodin av blåsinstrument, piano och en bas. Regnet försvinner och nu spelas 
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endast melodin ensam för någon minut. Vi hör hur en annan melodi sakta tar vid med vispan-

de trummor som från en jazzlåt. Ett plingande som på en ringklocka hörs. Denna jazzliknande 

musiken tar över med häftiga trumslag, bas och trumpeter. Det är en svängig, dynamisk och 

oförutsägbar melodi. En man börjar sjunga ackompanjerat av musiken. Sedan hörs en till man 

sjungandes och de två männen låter som de för en dialog. De båda männen har en reverb på 

rösten som ekar lite. Vi hör något slås igen och en bil som brummar iväg. Någon ropar plöts-

ligt och sjunger ut en fråga, en annan man svarar sjungandes. Jazzmusiken fortsätter fortfa-

rande och ackompanjerar hela tiden herrarnas sång. Det hörs flera olika män som sjunger. 

Tillslut slutar de sjunga och en bil hörs igen och även en ringklocka.  

 

4.4.5 CHINATOWN  
Det första vi hör i filmen Chinatown är ett slag på ett stränginstrument och sedan några ljusa, 

höga toner från en flöjt. Det repeteras en gång och sedan sätter lugn jazzmusik igång med en 

trumpetslinga, piano och stråkar. Den här jazzmusiken pågår i ungefär 2 minuter. Det första vi 

får höra efter det är någons klagan, stönande suckningar och ett ljud som låter som bläddran-

det i papper. Man hör brummande från en bil, tutanden och någon visselpipa. Kvidandena på-

går en stund tills vi hör någon säga ”ah” och något som slås igen som en dörr. En man börjar 

prata, men någon som gnäller fortsätter också. Mannen suckar och det hörs plinganden som 

från glas och som om något flytande hälls upp i ett glas. Någon hostar. Vi hör dialog mellan 

två män. Den ena mannens röst sänks ibland i volym och det låter som någon rör på sig och 

bläddrande i papper urskiljs. En kvinnas röst hörs och även ännu en mans röst. En annan 

kvinna kommer in i ljudbilden och det förs en dialog mellan en man och en kvinna. Dialogen 

är allvarlig, lugn men avbryter ibland varandra. Trafiken hörs fortfarande.   

 

4.4.6 GASTKRAMAD   
Orkestermusik är det första vi får höra i de första fem minuterna i Gastkramad: ett slagin-

strument, sedan en orgel och blåsinstrument som spelar långa toner. Musiken tunnar ut och 

det vi hör är en kör och något stränginstrument. Sedan slår trummorna till igen och musiken 

återkommer kraftigt. Det här pågår i några minuter – musiken är kraftig för att sedan tunnas ut 

och sedan återkomma kraftfullt med ett trumslag och orgel igen. När musiken tunnas ut hörs 

ibland en flöjt, det är antingen det eller plingande eller strängar och även en kör. Den sista 

gången den är kraftfull, tystnar musiken sedan sakta och det låter som bläddrandet i papper. 

Sedan hörs istället insekter, som syrsor och en bil eller något annat fordon brummar förbi. 
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Röster hörs på avstånd. Man hör bara mumlandet, man kan inte urskilja något av vad de sä-

ger. Man hör också ett klick som återkommer fler gånger, ett ljud som påminner om när man 

växlar diabilder. Man kan sedan urskilja någon skratta och sedan hör man ett sista klick, låter 

lite som en skrivmaskin. Applåder hörs och nu är volymen mycket högre. Melodin från den 

tidigare musiken hörs igen men nu med andra instrument. Det låter lugnare. En flöjt och något 

stränginstrument spelar melodin men inga trummor hörs. Människors röster hörs fortfarande, 

svåra att urskilja. Sedan ändrar musiken lite karaktär igen och det där kraftfulla känns igen. 

Även ett slaginstrument spelar. En man börjar prata och nu tystnar musiken helt, även alla 

andra röster tystnar. Mannen pratar, varvat med applåder. Sedan kommer en annan man in i 

ljudbilden och pratar ensam. Man hör skratt och sedan applåder när han pratat klart. När de 

båda männen pratat är det ordagrant tal och lätt att urskilja. Det låter också som det ligger en 

reverb på, som att de möjligtvis pratar i mikrofon. Applåderna drunknas av musiken som 

återkommer, nu ungefär samma melodi igen men med en något gladare ton spelad av stråkar, 

piano och flöjt. Människors röster hörs väldigt lågt i bakgrunden. Musiken sänks i volym och 

man hör en flickas röst ”Daddy, will you dance with me?” och en man svarar henne.  

 

5. ANALYS AV BILD OCH LJUD 
 

5.1 PIRATES OF THE CARIBBEAN: SVARTA PÄRLANS  
FÖRBANNELSE  
Genom att nu titta på bilden och ljudet tillsammans kan vi fastställa att orkestermusiken och 

panflöjten som vi hör i filmens inledning är icke-diegetisk. Det dova brummandet som hela 

tiden ligger i bakgrunden kan vara icke-diegetisk, men den innehåller partier som också verkar 

syfta till den kraftiga vinden som faktiskt är en del av filmens berättelse då vi också ser i bild 

på flaggor, skeppets dukar och i dimman att det blåser. Under filmens första fem minuter är 

färgerna i bild gråa och blåa. Bilden är först helt svart, förutom några små gula prickar som 

svävar in i bilden. Filmens titel träder sedan fram mot en grå bakgrund av dimma medan ett 

metalliskt icke-diegetiskt ljud hörs. Ljud och bild möts här i en synkroniseringspunkt. 

 

Nästa bild är ljusare men en tät dimma ligger över havet och skeppet som urskiljs kommer 

närmare och närmare. Knarrandet från båten och vattnet vi hör forsa kommer från skeppet och 

dess framfart, vilket gör att det är ett onscreen-ljud. Flickan som sjunger syns också i bilden, 

hennes sång hör alltså inte till den icke-diegetiska orkestermusiken, utan hon står och sjunger 
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på skeppets däck. Kameran rör sig längs skeppet upp mot henne och vi får även se en bild av 

henne bakifrån, där kameran rör sig sakta mot henne. Här flämtar hon till och blir skrämd av 

en man som tar henne på axeln. Det här får inte samma effekt utan ljudet. Tittar vi endast på 

bilden så blir man som åskådare inte särskilt skrämd eftersom det inte är något som dyker upp 

plötsligt i bild. Men lyssnar vi på endast ljudet hoppar man nästan själv till av hennes flämt-

ning som plötsligt kommer in i ljudbilden. Medan om vi tittar på bild och ljud ihop blir vi 

mindre rädda eftersom det nästan är något vi förväntar oss ska ske. I bild ser vi flickan och 

mannens hand på hennes axel är något vi förstår eftersom kameran rört sig i hans riktning mot 

henne. Det här användandet av ljudet och hennes flämtning gör ändå att stämningen upplevs 

som spänd och att det skulle finnas något hot.  

 

Spänningen trappas upp med hjälp av orkestermusiken. När vi ser en pojke komma flytandes 

på en planka i vattnet hör vi panflöjten spela rytmiskt och trummorna börjar slå, vilket träffar 

varandra i en synkroniseringspunkt och blir som en kommatering i berättelsen. Panflöjten är 

mystisk. Strax därefter utropar den lilla flickan att det är en pojke i vattnet och här känner 

man dramatiken även när man endast lyssnar på ljudet, men med hjälp av bilden ser vi också 

flickans och männens allvarliga och oroade blickar. Orkestern utökas med en kör och männen 

börjar springa runt på däck och kasta ut rep. Här är det mycket som händer på ljudspåret med 

den icke-diegetiska musiken och alla fotsteg och röster som utgör offscreen-ljud, men bilden 

ger också ett kaosartat intryck med mycket människor och snabbare klipp i bilderna. Vi får 

sedan se en man i närbild säga ”Mary mother of God” och här syftar han till det brinnande 

skeppsvraket som nu syns i dimman. Här har musiken byggt upp en förväntning. Genom den 

allt snabbare takten och fler och fler instrument som ansluter byggs en förkänsla upp om att 

något mer kommer att hända. Att musiken sedan tar slut visar på detta. Den trappas upp mot 

ett metalliskt ljud som sedan dränks av ljudet från det brinnande vraket. Efteråt syns männens 

ansikten i bild och det uppstår en stund av tystnad där endast dialog och kringliggande ljud 

hörs. Musiken är fortfarande kvar men på en mycket lägre volym och i kontrast till det tidiga-

re kan man påstå att det blir tyst.  

 

Den lilla flickan tar hand om pojken som plockades upp ur vattnet. När hon ser hans halsband 

i form av ett guldmynt med en dödsskalle på klingar det till som av något metalliskt i den 

icke-diegetiska musiken som att det vore något mystiskt över myntet.  Här används igen punk-

ter i ljudet som för att påpeka något. Ljudet och bilden möts i en synkroniseringspunkt och 

arbetar tillsammans för att skapa ett intryck.  
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Senare rör sig kameran upp mot båten och fram till flickan som tittar på myntet igen och en 

ton från panflöjten återkommer. Stråkarna i orkestermusiken spelar mer långa, svävande to-

ner. Kameran blickar ut mot havet och man får se ett annat skepp segla bortåt. Sedan kommer 

en närbild på flickans ögon och i nästa bild en närbild på skeppets flagga – en piratflagga. 

Flickan stänger ögonen hårt samtidigt som trumslag och cymbaler hörs som tillsammans av-

slutar scenen i en kommatering. Det lappar dock över till nästa scen, då det allra sista trumsla-

get hörs när en kvinna, i en annan miljö, öppnar ögonen i närbild. Precis då avslutas det mu-

sikstycket. Bilden har nu snarare en gul ton och ett offscreen-ljud från ett levande ljus hörs. 

Då kameran rör sig bakåt får vi mycket riktigt se en brinnande låga från ett ljus i bild. 

 

5.2 DEN BÄSTA SOMMAREN 
Den Bästa Sommaren inleds med icke-diegetisk musik som låter munter. Ibland hoppar in-

strumenten i orkestern på tonerna och skapar lite mer positiv atmosfär till bilden, även om 

dessa korta toner inte imiterar något som sker i bild. Det första vi får se i bild är en tågräls och 

ett äldre tåg som åker mot kameran. Plingandet från tåget hörs. Det är en ljus och solig som-

mardag, träden är gröna. Bilden har en ton av ljusgult och brunt, och förtexterna som presen-

teras är vita. Utan bild låter melodin fortfarande munter men tillsammans med bilden känns 

den också somrig, liksom ljudet lägger på en glad stämning till bilden. Dessutom är omgiv-

ningsljuden som fåglarnas kvitter, insekters surrande och korna som råmar antydningar på att 

det är dag och att det är sommar. Till och med plingandet från tåget låter muntert, på grund av 

alla de andra elementen. Med en vit text får vi sedan se att detta utspelar sig i juni 1958, vilket 

också speglas i människornas klädsel, fordonens äldre utseende och färgtonen i bilden. 

 

Pojkens röst låter klart och tydligt medan pianot plingar tyst i bakgrunden. När vi ser sekven-

sen med både ljud och bild inser vi att pojken är en berättarröst och alltså icke-diegetisk. Vi 

får höra pojken läsa upp ett brev som han skrivit till sin mamma och detta brev låter aningen 

hoppfullt och glatt. I bild ser vi dock att pojken och flickan har ganska sura och ledsna an-

siktsuttryck. Ljudet berikar då bilden här med information om att pojken faktiskt är glad och 

försöker ha en positiv inställning till situationen. När musiken sedan kommer tillbaka med 

samma instrument igen får vi se en bil köra in på en grusgård framför en tågstation. När 

handbromsen dras till och bilen har stannat, stannar instrumenten i orkestern varpå endast 

flöjten spelar medan berättarrösten fortsätter att prata. Musiken möts här samtidigt med bilen 
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som stannar och ändrar karaktär, vilket blir en kommatering, som får effekten att det som sker 

i bild är glatt och muntert. Som tidigare nämnt, lät även tågets plingande glatt.  

 

Mannen ser också allvarlig ut i bild. Hans röst är onscreen-ljud och han talar ganska kort och 

allvarligt. När de tre senare möter varandra och det utbryter dialog är alla fortfarande allvarli-

ga i röst och blick. När de sedan sitter tillsammans i mannens bil hör vi honom säga att de ska 

passa på för nu kommer guppet, varpå vi får höra en krasch. I bild får vi samtidigt se inifrån 

bilen att pojken och flickan ramlar bakåt och vi förstår att denna kollision kommer från bilen 

som kört över guppet.  

 

Ljuden i denna sekvens skapar inte bara en känsla av en solig sommardag, utan också en at-

mosfär av lugnhet och tystnad, eftersom vi kan höra alla ljud i omgivningen. När barnen och 

mannen kommit in till mannens hus hörs fortfarande fågelkvitter och dessutom en klocka som 

slår. Att vi kan höra klockan slå talar för en tyst miljö och lugn och ro.  

 

5.3 SPRING LOLA 
Spring Lola har en väldigt energisk och snabb icke-diegetisk musik, men den startar först inte 

så. Det första vi får höra är faktiskt tystnad. En icke-diegetisk tystnad, som är mer förklarlig 

när vi får se bilden – en svart bakgrund där ett citat är skrivet med vit text. Sedan kommer den 

icke-diegetiska ljusa tonen och basen som ökar i volym och en klocka börjar ticka i snabb 

takt. Det knarrande ljudet uppfattas vara från en pendel på ett gökur som pendlar fram och 

tillbaka i bild, vilket alltså är ett onscreen-ljud. Förtexterna presenteras med vit text på den 

svarta bakgrunden och tillslut stannar pendeln. Vi får följa pendeln uppåt mot klockan, vars 

visare går i snabb fart. Vi leds in i urverket och bilden blir svart varpå vi sedan kan urskilja 

figurer från människor. Ett stegrande, nästan störande, ljud hörs från musiken. Bilden blir lju-

sare och visas i en snabb hastighet där ett hav av människor rör sig framför kameran. Viskan-

de röster hörs nu, men verkar vara en del av musiken. Ibland saktar bilden ner och riktar in sig 

på vissa människor. Under hela tiden pratar en lugn röst sakta, som visar sig vara ett icke-

diegetiskt ljud, men den snabba, pumpande musiken hörs samtidigt också.  

 

På det här sättet är det som att den icke-diegetiska musiken ramar in hela bilden och förenar 

dem till att skapa en atmosfär av energi och stress. Det här märks inte på samma sätt när vi 

endast tittar på bilden, men den har vissa element som gör det hela tydligt på grund av de 
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snabba rörelserna av både kameran och klipptekniken. Den snabba klockan som vi får se i 

bild påverkar också. Dock är den icke-diegetiska musiken hela tiden närvarande och påverkar 

hur vi ser på bilden. Som till exempel när det stegrande ljudet hörs tillsammans med en bild 

av massor av människor som rör sig snabbt. Det här gör att människorna uppfattas som ännu 

snabbare och även om bilden saktar ner och riktar in sig på vissa människor upplevs en snabb 

hastighet. Ett annat exempel är när en boll skjuts upp i luften och bilden följer den när den se-

dan åker mot marken igen. Här hörs ett icke-diegetiskt ljud som i en synkroniseringspunkt lå-

ter som att det kommer från bollen. Vi finner exempel även i den färgglada tecknade scenen 

som sedan följer. Förtexter presenteras i övre delen av bilden. Vi följer en tjej som springer i 

en tunnel och slår sönder texterna. När hon gör detta hörs glas som krossas.   

 

När vi endast tittar på bilden i den tecknade scenen ser vi en tjej som springer snabbt och 

massor av olika färger rör sig snabbt förbi i en tunnel. Hon möter klockan några gånger och 

även en pendel. I nästa scen ser vi en bild filmat ovanifrån en stad som kommer närmare med 

en snabb fart. Kameran rör sig i snabb hastighet in i ett hus genom ett fönster och genom en 

hall till ett rum och stannar i närbild på en telefon. Klippen är sedan korta och vissa bilder har 

också ökad hastighet. Människorna i bild ser upprörda ut och rör sig på ett nervöst sätt. Man-

nen i bild gråter. Endast bilden skapar alltså också ett stressigt intryck i den här scenen, men i 

det icke-diegetiska ljudet hör vi den snabbt pumpande musiken och ljud som stegras när ka-

meran rör sig snabbt. Vi hör också telefonen som ringer först offscreen, ett ljud som kameran 

söker sig efter och som sedan blir onscreen-ljud, och mannen och kvinnans rappa dialog. 

 

5.4 PARAPLYERNA I CHERBOURG  
Det första vi får se är förtexterna i gult och blått som står mot en svart bakgrund. Ett offscre-

en-ljud från regnet hörs. Vi får se en bild på en hamn i en gulbrun färgton. En båt tutar och 

sedan öser regnet ner mot gatan som är filmat ovanifrån. Nu är färgtonen mer neutral. Den 

icke-diegetiska musiken som börjar spelas har en sorlig melodi. Vi får se människor gå förbi 

med paraplyer i alla möjliga färger. Förtexterna presenteras i blått. I nästa scen spelas den häf-

tiga, mer trallvänliga och glada jazzmusiken och vi får med en vit text veta att detta utspelar 

sig 1957. Kameran rör sig sakta in mot en bilverkstad där två män börjar sjunga ut dialog, de-

ras läppar i bild och de sjungande rösterna möts ihop i en synkroniseringspunkt. Deras röster 

har reverb som talar för att de befinner sig i ett garage. En av männen sätter sig i en bil och 

kör iväg, medan den andra, efter att ha växlat några ord sjungandes med en annan man, rör sig 
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inåt mot omklädningsrummet. Här inne tvättar han av sig och byter om. Han sjunger med ett 

antal andra män om vad de ska göra denna afton. Den icke-diegetiska musiken ackompanjerar 

deras sång, och när en av männen berättar att han ska ut och dansa och därför visar detta i en 

kort dans, ändras musiken därefter. Sången är alltså onscreen-ljud, medan musiken är icke-

diegetisk som ändå verkar beblanda sig med berättelsens värld. 

 

I Paraplyerna i Cherbourg’s inledning sjunger alltså männen dialog till varandra, vilket man 

inte förstår när man endast ser bilden. När vi endast ser bilden slås man av andra saker, som 

att det är mycket färger i bild. Den neutrala färgtonen gör att alla färger lyser och syns tydligt 

som till exempel färger från kläder, skyltar och paraplyerna. Tillsammans med den glada, jaz-

ziga musiken och männens sång får man en positiv och glad känsla när filmens första fem mi-

nuter har passerat. Trots den sorgliga melodi och ljudet av regnet som hela sekvensen startade 

upp med.   

 

5.5 CHINATOWN  
Chinatown inleds, liksom de andra filmerna, med icke-diegetisk musik. Slaget på strängarna 

och särskilt den ljusa tonen från flöjten påminner om något asiatiskt. Flöjten låter som en ki-

nesisk tvärflöjt vid namn dizi och man kopplar dess ljud till asiatiska filmer som man tidigare 

har sett. Något element från det asiatiska syns inte när vi endast tittar på bilden. Förtexterna 

presenteras med vitgul text mot en brunrandig bakgrund. Lugn jazzmusik sätter igång med 

svävande trumpetmelodi med långa toner och förtexterna börjar rulla i samma lugna takt. Bil-

den påminner om äldre filmer snarare än om en film som är producerad på 70-talet. Förtexter-

na är många och rullar förbi nästan som eftertext.  

 

Jazzmusiken slutar spela och i närbild får vi se svartvita fotografier. I de resterande minuterna 

av sekvensen hörs inga icke-diegetiska ljud. Suckanden och grinanden hörs som offscreen-

ljud tills vi zoomas ut från fotografierna och ser mannen som suckar och håller i bilderna. Han 

ser bekymrad och ledsen ut. En man i vit kostym tar fram någon sprit som han häller upp i 

glas och bjuder den andra mannen på. De två männen verkar befinna sig i något kontor. Bil-

den har en brun färgton och är lite mörkare, men det är inte så farligt att man inte lyckas ur-

skilja det som syns i bild. Utan ljuden, om vi endast tittar på bilden, upplevs filmens första 

minuter som lugn på grund av förtexternas långsamma rullande och de långa klippen. Klipp-

ningen är inte särskilt snabb. De ljud vi hör är offscreen och onscreen, dels från omgivningen 
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som trafiken utanför kontoret och dels dialogen mellan männen. Detta ger ett ganska lugnt 

intryck och kan upplevas vara diegetisk tystnad, så när som på dialogen. De pratar allvarligt, 

men lugnt. Samma sak sker i nästa scen i ett annat kontorsrum där mannen i vit kostym för en 

dialog med en kvinna. Det enda vi hör är dialogen, trafiken och papper som bläddras i av två 

män i samma rum.   

 

5.6 GASTKRAMAD   
Den icke-diegetiska musiken i Gastkramad ger ett kusligt intryck. Man blir lite skrämd när 

trummorna slår och musiken blir lugnare för att sedan återkomma med trumslag igen. Det vi 

får se i bild vid det första trumslaget och de kraftiga partierna i musiken, är en trappa som 

sträcker sig upp mot en kyrka. Förtexterna står med blå text mot denna bakgrund. När musi-

ken blir lugnare presenteras skådespelarna i en bild med blå text mot en svart bakgrund. Se-

dan återkommer trumslagen och bilden på kyrkan samtidigt – som en synkroniseringspunkt. 

Det är som att ljudet påpekar det märkliga och mystiska med kyrkan, för utan ljudet är det 

bara en helt vanlig vit kyrka vi ser i bild men musiken gör också att den känns skrämmande. 

Bilderna av kyrkan varvas med bilderna med svart bakgrund och blå text som presenterar för-

texter. Varje gång trummorna slår och musiken blir kraftigare, då ser vi kyrkan i bild, som 

kameran rör sig närmare och närmare. Här är effekten av tilläggsvärde tydlig, både ljud och 

bild påverkar varandra. Om man endast lyssnar på ljudet blir man också skrämd, men inte på 

samma sätt som med både ljud och bild, som tillsammans skapar en skräckatmosfär.   

 

Musiken tonas ut med en lång ljus ton och avslutas som en kommatering. I bild får vi härnäst 

se en trädgård och ett hus som kameran sakta rör sig närmare. Bilden är väldigt mörk, men 

man lyckas uppfatta några män som står utanför huset. Det är diegetisk tystnad – vi hör ljudet 

från syrsor och en bil som åker förbi. Offscreen-ljud hörs i form av skratt, röster och diabilds-

klicket inifrån huset. Med en vit text får vi veta att året är 1959. Med endast bilden är denna 

scen ganska skrämmande på det sättet att vi får se att det omotiverat tänds och släcks i huset. 

Man tänker på de skräckfilmer där ljuset spökar genom att slå av och på hela tiden. Men när 

bilden upplevs tillsammans med ljudet förstår vi att de tittar på diabilder i huset. Diabilds-

klicket är först ett offscreen-ljud som kameran närmar sig och verkar nästan söka sig till för i 

nästa scen är vi inne i huset och ser den sista diabilden och människor som applåderar.  
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I nästa bild ser vi ett par som dansar till musik som uppfattas vara offscreen-ljud. Vi ser inte 

vad eller vem som spelar musiken men de dansar i takt till denna vals som visar på att den in-

går i berättelsens värld. Bilden är fortfarande mörk. En servitör går förbi kameran och när 

hans kropp syns i närbild sträcker han på sig varpå en pistol avslöjas i byxlinningen. Melodin 

som spelar som paret dansar till påminner om den vi hörde tillsammans med kyrkan, och i 

denna stund när pistolen blottas, då ändrar musiken karaktär till att bli mer kraftig på samma 

sätt som i början. Trummor ansluter till valsen och bild och ljud möts i en synkroniserings-

punkt. På samma sätt som med kyrkan, blir bilden mer skrämmande och vi förstår på grund av 

ljudet att vi ska känna rädsla till bilden och försätta oss i rätt stämning. Sedan tystnar musiken 

och en man håller tal. Applåder utbryter och ytterligare en man pratar. Det låter som att han 

pratar i en mikrofon, men vi ser i bild att så inte är fallet. När de pratar hörs det tydligt och 

inget annat ljud hörs förutom när människorna applåderar eller skrattar. Efter talet ser vi paret 

åter dansa till samma vals. Den låter munter och glad egentligen, men på grund av de tidigare 

kraftiga tonerna, slagverken och mörkret i bilden, får den något skrämmande över sig. För vi 

känner också till sedan tidigare att den när som helst kan ändra karaktär. Det är musiken som 

har byggt upp förväntningar hos oss. 

 

6. SLUTDISKUSSION 
I min analys av filmernas inledande ljud har jag nu kommit fram till att vissa filmer använder 

musik och ljud som visar på filmens genretillhörighet, medan andra filmer har prioriterat an-

nat i sina inledningsljud. Vi har sett exempel på ljud som ger information om genre till åskå-

daren, men också exempel på där ljudet är en informationsbärare för var och när filmen utspe-

lar sig.  

 

Pirates of the Caribbean – Svarta Pärlans Förbannelse är genrebestämd som en äventyrsfilm 

och det märks också i filmens inledande musik och ljud. Musiken känns storslagen och ljudet 

sätter ut många punkter genom till exempel användandet av det metalliska ljudet när vi ser 

guldmyntet, vilket påpekar hur vi ska känna till bilden - mystik. Ljudet bygger också upp för-

väntningar i filmens första fem minuter och skapar på så sätt spänning och dramatik. De 

många utropen om pirater och flickans chockerande ”huh” då hon avbryts när hon sjunger vi-

sar på den spända atmosfären. Sången kan inte missförstås för att vara en musikal då den icke-

diegetiska musiken inte ackompanjerar henne och ingen mer sång hörs i inledningen. Enligt 

systemen av verisimilitude och de äventyrsfilmer som jag har sett tidigare, är det passande 
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och rimligt för en äventyrsfilm att innehålla spänning, mystik, expeditioner, främmande kultu-

rer och karaktärer som befinner sig i obehagliga situationer. Dessa element finns i Pirates of 

the Caribbean – Svarta Pärlans Förbannelse’s första fem minuter och ljudet hjälper till här 

genom till exempel användandet av panflöjten, den kraftiga vinden och spända utrop. Det är 

också denna film som hade mest detaljer i ljudbilden och mycket att lyssna efter vilket vi kan 

se genom att det var den filmen som tog mest utrymme att beskriva. På så sätt känns musiken 

i sig äventyrlig då den hela tiden ändrar sig och bygger på med flera instrument. Detta kan 

mycket väl kopplas till genren, då många av de senaste årens äventyrsfilmer som till exempel 

filmerna om Harry Potter (England, 2001-2007), National Treasure (Turteltaub J, USA, 

2004), The Day After Tomorrow (Emmerich R, USA, 2004) och Filmtrilogin om Härskar-

ringen (Jackson P, USA, 2001-2003) också använder sig av mycket detaljer i en storslagen 

orkestermusik.  

 

Den Bästa Sommaren använder mycket ljud (och tystnad) som ger oss information om fil-

mens plats. I Pirates of the Caribbean – Svarta Pärlans Förbannelse kan man också tänka sig 

att panflöjten och ljudet från vinden används för att beskriva rummet karaktärerna befinner sig 

i, men samtidigt är främmande kultur och expedition en del av genren. Det här betyder att lju-

det har många funktioner och att beskriva en plats eller tidsperspektiv går ibland hand i hand 

med genrebestämmandet. Musiken i Den Bästa Sommaren är munter och det smittar av sig på 

ljuden och bilden, vilket ändå känns igen för en komedifilm. I många fall kan ljudet imitera 

det vi ser i bild, men det gör den inte i denna utan snarare påverkar vår sinnesstämning. Den 

roliga dialogen och karaktärerna, det seriösa utseendet men med många roande kommentarer 

lockar åskådaren till skratt. 

 

Om man bara lyssnar till orkestermusiken i Den Bästa Sommaren förstår vi att det handlar om 

en sorts komedi, möjligtvis dramakomedi eller romantisk komedi, men det är också möjligt 

att det vi hör skulle kunna kopplas till en barnfilm eller någon annan genre. Något vi lätt kan 

göra är i alla fall att särskilja den från en skräckfilm eller actionrulle. Samma sak gäller Para-

plyerna i Cherbourg där jag borde kunna sitta i ett annat rum men trots allt förstå att det som 

visas på tvn är en musikal, men det är svårt att säga om den jazziga orkestermusiken eller den 

sorgliga melodin som startar upp filmen, ensam kan berätta om filmgenren. 

   

Spring Lola är däremot ett bra exempel på där ljuden definierar genre. Filmen är genrebe-

stämd som en action och den snabba pumpande musiken som pågår i nästan hela sekvensen 
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får oss att känna fart och fläkt. En action brukar handla om någon hjälte som ofta får ett upp-

drag som ska klaras av inom en viss tid. Man brukar känna stress och det brukar vara enerve-

rande och kännas påfrestande. Våld och explosioner förekommer ofta. I sekvensen i Spring 

Lola finns exempel på detta med klockan som tickar, den snabba dialogen, de stegrande lju-

den och såklart i technomusiken. Tydligast blir det väl också när vi hör explosioner och glas 

som krossas i den tecknade scenen, utan att det är särskilt motiverat i bild. Dessa ljud är på-

lagt till när den springande tjejen slår på förtexterna, men vi ser aldrig något glas till exempel. 

Det hinner hända väldigt mycket i de första fem minuterna i denna film och man får nästan 

intrycket av att det bara gått mindre än en minut när man tittar på både bild och ljud tillsam-

mans. De fem minuterna är, efter en stunds tystnad, snabb och rapp ända från början till slut, 

vilket ju också actionfilmen är. 

 

När det gäller de två filmerna som representerar thrillergenren är det i den ena, Gastkramad, 

möjligt att höra vilken genre filmen tillhör. Filmen använder sig av icke-diegetisk musik som 

nästan bestämmer vad vi åskådare ska känna till det vi ser. Musiken ensam känns skrämman-

de och obehaglig, dels på grund av själva tonen och de plötsliga, kraftiga slaginstrumenten. 

När ljudet spelas tillsammans med bilden och de möts i synkroniseringspunkter, blir det hela 

mer tydligt att vi ska känna rädsla. Till exempel när vi får se pistolen i bild. Med systemen av 

verisimilitude har vi lärt oss att thrillern ofta är otäck och den mörka bilden i Gastkramad som 

tyder på att det är natt, och den tystnad som råder när musiken inte spelas, visar tillsammans 

också på genretillhörigheten.  

 

Genrebestämmandet var inte lika tydligt i alla filmer som jag analyserade och alla ljuden i 

filmerna berättar som sagt inte bara om genre. Vissa ljud i dessa filmer talar snarare om var 

man är, när reverb lagts på till vissa röster till exempel, och ibland kan ljudet berätta om tiden 

som filmen utspelar sig i. I filmen Chinatown är till och med hela sekvensen mer inriktad på 

att beröra plats och etnicitet. Här är det inte lika lätt att tolka genren. Chinatown’s inledande 

musik känns lugn, vilket inte förväntas av en thriller och de första instrumenten vi hör kopplas 

till asiatisk musik. Här ser vi då exempel på det som togs upp i den tidigare forskningen av 

Mark Brownrigg. Han tittade på hur ljudet beskrev plats och etnicitet och att detta hänger ihop 

med vår erfarenhet av andra ljud i andra filmer. Den flöjten som spelas i Chinatown’s första 

minuter har jag troligtvis lärt mig att känna igen genom andra filmer som berört Kina. Ljuden 

i Chinatown beskriver inte genre, utan kan tänkas ha att göra med var och när filmen utspelar 

sig: i förkrigstidens Chinatown i Los Angeles. De ljud vi får höra efter jazzmusiken är inte 
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heller något särskilt utmärkande för genren, utan stämningen känns fortfarande ganska lugn. 

Däremot är en tanke att filmens lånande från element ur genren film noir, speglas i den icke-

diegetiska jazzmusiken.  

 

Här kan jag nu konstatera att inte alla filmers inledande musik och ljud är genrebestämmande, 

men frågan är också vilka ljud som används när vi ska bilda oss en uppfattning om filmens 

genre. Vilka ljud används för att vi ska veta vad vi kan förvänta oss av berättelsen som följer? 

Något jag märkt är att de flesta filmer använder sig av icke-diegetisk musik från första början i 

filmen för att beskriva genren och musiken går ofta in i synkroniseringspunkter med bilden. 

Man använder sig av icke-diegetisk musik som förenar flödet av bilder och skapar en atmo-

sfär. Som vi kan uppfatta berikar ljudet alltså bilden med tilläggsvärde, men begreppets öm-

sesidighet märks också då bilden också hjälper till. Exempel är guldmyntet med dödskallen i 

Pirates of the Caribbean – Svarta Pärlans Förbannelse, och en del av filmernas färgtoner i 

bild.  

 

Analyserna har visat på betydelsen av filmens inledningsljud, men därmed inte sagt att ljudet 

skulle vara viktigare än bilden. Jag har kommit fram till att Chions begrepp tilläggsvärde vi-

sar sig tydligt i filmens första fem minuter, där ljudet och bilden tillsammans skapar en pro-

dukt och berättar om filmens genre. Särskilt används synkroniseringspunkter. Det skulle vara 

intressant att undersöka fler filmer och se om det finns tydliga system i användandet av musik 

och ljud i början av filmer, men också undersöka fler filmer som eventuellt riktar in sig på att 

framhäva tid och plats istället för genretillhörigheten. Intressant vore även att undersöka vad 

som händer i andra genrer än de jag har analyserat här. Vad sker till exempel i ljudet i en 

konstfilms första fem minuter? 

 

Slutligen kan vi fundera på hur olika genrer och ljudanvändandet hör ihop och hur relationen 

dem emellan ser ut. I de filmer som representerade action och äventyr kunde genre höras tyd-

ligt, medan komedin, musikalen och även en av thrillerfilmerna var mer eller mindre svåra att 

fastställa. Ljudet i komedin kunde kopplas till andra genrer och musiken i musikalen behövde 

inte tala för en musikal. Det är svårt att dra en slutsats genom endast de filmer jag tittat på, 

men man kan fråga sig om ljudet är viktigare för vissa genrer och om det används på olika sätt 

i olika genrer. Det kanske inte är lika viktigt för en komedi till exempel, som det är för en 

skräckfilm, där ljudet är en central del i skapandet av den rätta stämningen. Eftersom de fil-

mer jag tittat på dessutom kommer från olika produktionsländer och även produktionsår kan 
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frågan också gälla om ljudet har använts på olika sätt beroende på land och tid. Den ameri-

kanska äventyrsfilmen Pirates of the Caribbean – Svarta Pärlans Förbannelse som produce-

rades 2003 har en detaljrik ljudbild, vid den här tiden hade man också tillgång till surroundl-

jud och kunde placera ljuden på sidan och bakom åskådaren. Här kanske ljudanvändandet ta-

lar för USA:s sätt att använda sig av ljud i dagens film. I själva verket kanske många av da-

gens produktioner, oavsett genre, innehåller denna ljudmängd och hur vet vi då vad som är 

genrespecifikt? 

 

7. SAMMANFATTNING 
Ljudet i film är något man inte lägger märke till på samma sätt som med bilden och det har 

skapats en negativ syn på filmljud. Något jag blev intresserad av var hur filmljudet i filmens 

början kunde berätta något om den berättelse som sedan följer. I denna uppsats har jag därför 

undersökt om ljudet och musiken i filmens inledning kan visa på filmens genretillhörighet. 

Syftet var att utreda om och i så fall på vilket sätt som filmljud kan berätta något om filmens 

genre.  

 

För att genomföra undersökningen hade jag som utgångspunkt filmljudsteori och genreteori. 

Inom filmljudsteorin är det den franske kompositören Michel Chion som särskilt utmärker 

sig. I den tidigare forskningen på filmljud har det dock riktats kritik mot Chions begrepp, där 

man anser att det inte är tillräckligt för att beskriva ljudet. Jag menar tvärtom och använder 

mig av hans begrepp om tilläggsvärde, som går ut på sammansmältningen mellan ljud och 

bild för att skapa ett gemensamt resultat. Genreteorin beskriver hur system av konventioner 

bildar grupper där vi samlar filmer som innehåller liknande element, i en och samma grupp. 

På så sätt skapas en genre, till exempel komedi, musikal och thriller, och detta bildar också 

system av förväntningar hos publiken. Vi förväntar oss vissa saker ur en musikal till exempel.  

 

Mitt material bestod av sex filmer från olika genrer, regissörer, produktionsår och produk-

tionsländer. Ur dessa valde jag ut de första fem minuterna i varje film som jag närmade mig 

genom en audiovisuell analys. Jag lyssnade endast på ljudet en gång, tittade endast på bilden 

en gång, för att sedan titta på bild och ljud tillsammans. På så sätt plockade jag ut de olika 

ljudelement som kunde höras och sedan var bild och ljud möttes i synkroniseringspunkter och 

var, i relation till bilden, som ljudet låg. Jag kunde på så vis se att det var icke-diegetisk musik 
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som var vanligast att använda i filmernas inledning och att man ibland använde ljud för att 

beskriva den plats som filmen utspelade sig på, men också ljud som beskrev genren.  

 

I min slutdiskussion kom jag fram till att alla filmer inte hade inledningsljud som kunde kopp-

las till genre, utan vissa filmer hade i sina ljud riktat in sig på att beskriva plats och etnicitet.  
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