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Abstrakt 
Jag har under mitt kandidatarbete praktiserat på ett postproduktionsbolag i Stockholm som 

heter Cinepost. De har varit med i branschen i över tio år och har gjort många filmer. Där har 

jag varit med under ett flertal filmproduktioner och fått lära mig hur hela 

postproduktionskedjan går till. Jag har varit med och studerat alla delarna som ingår så som 

ljudläggning, tramp, dialogbearbetning, eftersynk och mix. KM Studio som arbetar med att 

dubba filmer och tv-serier har en studio i Cineposts lokaler. De har gjort flera stora animerade 

filmer åt bland annat Disney. Jag har jobbat som tekniker åt KM Studio där jag har varit med 

om att dubba animerade filmer och tv-serier. I min slutreflektion diskuterar jag hur vi arbetat 

under min tid som praktikant hos Cinepost jämfört med hur processen har sett ut för mig på 

BTH:s utbildning. Där jämför jag även skillnaden mellan att dubba film från ett språk till ett 

annat och eftersynka film på samma språk. 

 

Nyckelord: postproduktion, ljudläggning, tramp, dialogbearbetning, eftersynk, mix, dubb 

 

Abstract 
I have during my bachelor project been an intern on a post production company in Stockholm 

called Cinepost. They have been active in the business for over 10 years and have worked on 

many movies. During my internship I have been involved in a number of productions and 

learned a great deal about post production process from the beginning to the end. I have 

studied all parts in post production such as sound editing, foley, dialogue editing, ADR 

(Automated Dialogue Replacement) and mix. KM Studio who works with dubbing animated 

movies has a studio in Cinepost facilities. They have been involved in a numerous amount of 

animated pictures and tv-series. I will in my essay talk about my experiences I have gathered 

during my time as an intern at Cinepost. I will also compare the differences between dubbing 

a movie from one language to another and ADR, when you are working in the same language. 

 

Key words: post production, sound editing, foley, dialogue editing, ADR, mix, dubb 
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning 
 

Jag kommer under den här terminen praktisera på en studio i Stockholm som heter Cinepost 

AB. De arbetar med postproduktion av tv- och filmproduktioner. De erbjuder både bild- och 

ljudarbeten. Eftersom jag studerar på programmet Digital Ljudproduktion så kommer jag vara 

med på ljudsidan. På Cinepost kommer jag att få arbeta mycket med tramp. Jag kommer att 

sitta som operatör och spela in det som trampas. Jag kommer också att arbeta med dubb. KM 

Studio, som håller till i Karlskoga, arbetar med att dubba filmer och tv-serier till svenska. De 

har en studio i Cineposts lokaler. Jag kommer att jobba åt dem en del och sköta deras studio i 

Stockholm. Avsikten med praktiken är att få så mycket erfarenhet som möjligt innan jag tar 

examen. Jag hoppas att min praktik ska erbjuda mig tillräckligt mycket kunskap inom 

området postproduktion så att jag ska kunna kasta mig in i arbetslivet när jag har tagit 

examen. 
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Kapitel 2 - Projektplan 
 

Syfte 
Syftet med projektet är att konkretisera och analysera hur ljudet läggs till vid 

postproduktionen av en film. 

 

Mål 
Målet med projektet är att dubba avsnitt av tv-serier som Planet Sheen och True Jackson samt 

spela in eftersynk och tramp till tv-serien Maria Wern. 

 

Metod 
Jag kommer att förlägga mitt arbete på ett postproduktionsbolag i Stockholm som heter 

Cinepost. De delar som ingår i en postproduktionskedja är dialogeditering, ljudläggning, 

tramp och eventuellt eftersynkning. Den sista delen är mixningen av filmen och utförs inte 

förrän alla de andra delarna är klara. Jag ska spela in personen som gör trampet till Maria 

Wern. Trampstudion är uppdelad i tvådelar, ett kontrollrum och ett inspelningsrum. I studion 

arbetar man på mac och använder programmet Pro Tools. Jag spelar in tramparen medan han 

trampar fotsteg och skapar andra ljud, med hjälp av diverse rekvisita, till filmen som han ser 

på en monitor. 

 

När man dubbar en film eller en tv-serie spelar man in ny dialog på svenska för att ersätta 

dialogen på originalspråket. I de tv-serier som jag kommer att arbeta med är det engelska. 

Studion består av två rum, ett kontrollrum där teknikern sitter och ett så kallat speakerbås där 

skådespelaren befinner sig. Mellan de båda rummen finns en glasruta så att man kan se 

varandra. I dubbstudion arbetar man på pc och använder programmet Nuendo. Med hjälp av 

originalljudet läser skådespelaren sina repliker medan jag som tekniker spelar in det och ser 

till att ljudkvaliteten håller en hög nivå. 

 

När man eftersynkar är upplägget ungefär likadant som vid dubbning. Skillnaden är att 

skådespelaren som är med i filmen läser om sin egen replik eller att regissören väljer att låta 

en annan skådespelare läsa replikerna. Det gör man för att det är något fel på repliken så att 

den inte går att använda på grund av exempelvis dålig ljudkvalitet, att repliken är otydlig och 

svår att höra, att skådespelaren säger fel eller att skådespelet inte är tillräckligt bra. 
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Tidsplan 
Vecka 3 – 5 

Spela in tramp till 6 stycken tecknade kortfilmer. 

 

Vecka 6 – 12 

Spela in tramp till Maria Wern och sitta som dubbtekniker åt KM Studio. 

 

Vecka 13 – 14 

Sitta som dubbtekniker åt KM Studio. 

 

Vecka 15 – 19 

Spela in tramp till Maria Wern och sitta som dubbtekniker åt KM Studio. 

 

Risker 
Risken finns att det kan bli så mycket att göra att de som jobbar där inte har tid för alla frågor 

man har att ställa. Det gäller för mig att ta egna initiativ så att jag får ut så mycket som möjligt 

av min tid hos dem. 
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Kapitel 3 - Processbeskrivning 
 

Cinepost 
Jag började praktisera på Cinepost AB redan min femte termin under den tematiska 

fördjupningen. Cinepost AB är en postproduktionsstudio som ligger på Södermälarstrand i 

Stockholm. De arbetar med postproduktion för tv, film och även en del reklam. Jag kom in 

där med lite tur för att en annan elev från skolan hade praktiserat där tidigare och de var 

väldigt nöjda med honom. Det var en bra uppvärmning inför kandidatarbetet och har 

underlättat praktikperioden då jag har lärt känna alla som jobbar där. Jag har fått visa vad jag 

kan och blivit upplärd så att jag kan hjälpa dem och på så sätt fått större möjlighet att bli 

tilldelad mer ansvar och få bidra mer till produktionerna. När man arbetar med en tv- eller en 

filmproduktion så kommer inte arbetet till postproduktion förrän inspelningen är färdig och 

materialet är klippt. Klipparen får in allt material som har spelats in och väljer ut det som ska 

vara med och klipper ihop det till exempelvis en film. Först då kan man börja arbeta med alla 

delarna som ingår i postproduktionen. Jag kommer att belysa mer ingående på de olika 

delarna senare i texten. Sedan Cinepost grundades har man arbetat med många filmer. De två 

senaste är Kommissarie Späck(2010) och I rymden finns inga känslor(2010). 

 

Inom postproduktion finns det flera olika delar som måste göras för att få fram en slutgiltig 

produkt. Det är ljudläggning, tramp, dialogbearbetning och mix. Ibland behöver man också 

eftersynka dialog om den låter för dåligt för att kunna användas. 

 

Ljudläggning 

När man ljudlägger så kan man dela upp jobbet mellan flera tekniker så att det inte blir för 

mycket för var och en för att lyckas hålla en deadline. På Cinepost brukar de dela upp arbetet 

mellan två tekniker. Den ena jobbar med atmosfärer och den andra jobbar med punkteffekter. 

Alla ljuden som hörs på film har lagts dit i efterhand. Det är ganska få ljud som är upptagna 

på inspelningsplatsen som håller tillräckligt god kvalitet för att kunna användas till filmen. 

Den ljudtekniker som jobbar med atmosfärer bygger upp alla miljöer och sätter stämningen på 

en scen. Beroende på var scenen utspelar sig lägger tekniker på ljudeffekter som speglar 

miljön. Om det till exempel är en scen som utspelar sig i en hamn så kan tekniker lägga 

havsljud, måsar som skriker, vind som blåser vid havet, någon båt som står och puttrar och 

bilar som hörs från någon väg en bit bort. Är det någon rörelse i bilden så kan man försöka att 
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följa den. Om det är en gren som rör sig i vinden så kan man lägga in en liten vindpust som 

förstärker känslan av att den rör på sig. Det är alla de små detaljerna som gör en scen levande 

och sätter en realistisk känsla till scenen. 

 

Den andra delen av ljudläggningen är att lägga punkteffekter. Punkteffekter är ljudeffekter 

som förstärker händelser i bilden. Alla händelser som man tycker bör låta ska också låta. Det 

vore mycket konstigt att titta på en scen där fyra personer går ut ur en bil och slår igen 

dörrarna men ingen dörr låter. Man kan lätt få en känsla av musikvideo om det inte ligger 

punkteffekter i en scen men mycket musik. Allt som rör sig i bild måste ljudläggas. Bilar, 

pistolskott, dörrar som stängs eller öppnas måste vara med och också låta realistiskt. Man kan 

inte använda ett ljud från en dörr av metall när dörren man ser i bild är gjord i trä. Om man 

jobbar med en actionfilm så är det den som jobbar med punkteffekter som sitter och lägger på 

alla skottljud och explosioner som åskådaren hör. Punkeffektläggaren jobbar också med att 

lägga in effekter som ska smälta in i atmosfärerna. Om det till exempel är en scen som 

utspelar sig på en polisstation så kan man lägga telefoner som ringer eller någon dörr som går 

igen i samband med att någon statist går förbi i bild för att få hela scenen lite mer levande.  

 

Tramp 

Den som arbetar med tramp, en så kallad trampare, arbetar med att göra olika ljud med 

kroppen till exempel fotsteg, klädprassel och andra saker som är svåra för en ljudläggare att få 

till. På en skärm inne i inspelningsrummet ser tramparen filmen och trampar den scen för 

scen. I trampstudion finns det lådor nedsänkt i golvet där man har olika underlag som sten, 

sand och andra underlag man kan behöva till en film. Över lådorna finns det luckor så att man 

kan gå över dem när de inte används. Tramparen har ofta en stor samling av olika sorters skor 

som används beroende på vad de olika karaktärerna i filmen har på sig på fötterna. Tramparen 

tar sig igenom filmen scen för scen. Genom att trampa fotsteg i takt till scenen som de ser får 

de fram fotsteg som passar till scenariot. När man gör klädprassel så har man flera olika tyger 

och kläder med olika tjocklek och material. Tramparen prasslar med tyget så att ljudet 

matchar skådespelarens rörelser i scenen. Om det till exempel är en vinterscen som utspelar 

sig så kan man ju räkna med att skådespelarna har på sig stora vinterjackor som låter väldigt 

mycket. Då tar tramparen på sig en liknande jacka och härmar skådespelarens rörelser som 

han ser på skärmen. När allt tramp till hela filmen är inspelat så måste det redigeras. Antingen 

är det tramparen själv som redigerar eller så ges det vidare till någon annan som får sitta och 

göra det. När man redigerar så klipper man bort allt ljud som inte ska vara med innan och 
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efter det man spelat in. Om man till exempel har spelat in fotsteg till en scen så kanske man 

har fått med en hostning eller nysning. Då behöver man inte ta om hela tagningen utan kan 

klippa bort det som inte ska vara med. I vissa fall så kan även den som redigerar förmixa 

trampet också. Då ställer han in nivåer på ljudstyrkan så att allt hörs lagom starkt. Det är till 

exempel inte så bra om någon står och prasslar med ett papper i en scen och det hörs högre än 

dialogen. Förmixen görs till förmån för den som gör slutmixen, för att underlätta den 

personens arbete. 

 

Dialog 

Under inspelningen av en film finns det alltid en ljudtekniker med som spelar in all dialog 

som förekommer mellan skådespelarna. Ljudteknikern har en mikrofon som sitter på en så 

kallad bom och riktar mikrofonen mot den som pratar för att få en så bra ljudupptagning som 

möjligt. Bommen ser ut som en teleskoppinne och kan göras lång eller kort efter det behov 

som finns. Med hjälp av den kan teknikern stå på håll och spela in ljudet och samtidigt hålla 

sig utanför bild. Ibland kan det bli lite knepigt att hålla sig utanför bild. Då kanske 

ljudteknikern får lägga sig under ett bord eller gömma sig på annat sätt så att han inte syns för 

att ta upp ljudet. Man använder sig också av myggor. Myggor är små mikrofoner som är lätta 

att gömma till exempel i kläder eller hår så att de inte syns.  En nackdel med myggor är att de 

kan ta upp mycket klädprassel och annat skräp som stör inspelningen. 

 

När filmen sen kommer till postproduktion så måste dialogen bearbetas. Den som får det 

arbetet på sitt bord har en ganska mödosam uppgift framför sig. Det är en mycket tidsödande 

process att gå igenom all dialog. Oftast finns det flera olika mikrofoner från en och samma 

tagning. Det kan till exempel finnas två stycken bommikrofoner och flera myggor. Då får 

ljudteknikern sitta och lyssna igenom alla de olika inspelningarna och avgöra vilken som är 

bäst. Ofta får man hoppa mellan de olika mikrofonerna för att få fram det som sägs eftersom 

det ofta är olika skådespelare som pratar i en scen. Ibland kan man också använda sig av två 

mikrofoner som har tagit upp samma ljudkälla samtidigt. Man får då passa sig så att man inte 

får fasfel vilket inte låter så bra.  

 

Fasfel kan uppstå då två olika mikrofoner plockar upp samma ljud. Mikrofonerna tar upp 

ljudet med lite tidsskillnad. När man sedan spelar upp de två inspelningarna samtidigt så 

spelas de upp med den lilla tidskillnaden. Då kan ljudvågorna släcka ut varandra helt eller 

bara delvis. Spelar man upp två stycken identiska ljudvågor samtidigt blir ljudet man hör 
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dubbelt så starkt. Förskjuter man den ena 180 grader, det vill säga tvärt emot varandra, släcker 

ljudvågorna ut varandra och man hör ingenting. När man jobbar med dialog så släcks de oftast 

bara ut delvis, eftersom ljudvågorna i inspelningarna inte är identiska, vilket leder till att det 

kan det låta illa och det kan vara obehagligt att lyssna på. 

 

Allt eftersom så tar teknikern bort de inspelningar som inte ska användas. Ljudteknikern 

lägger också på en kompressor och en eq på dialogen så att den ska låta bra och vara tydlig. 

 

En kompressor trycker ihop ljudvågorna så att de starka och svaga ljuden ligger jämnare i 

nivå. Det gör att ljudet blir tydligare och lättare att höra. Det är väldigt viktigt att göra med till 

exempel dialog då en röst går upp och ned i styrka och kan bli otydlig om vissa ord och 

stavelser inte hörs. 

 

En equalizer, förkortat eq, är ett av de mest använda verktygen en ljudtekniker har. Med hjälp 

av en eq kan ljudteknikern skära bort bas eller diskant och höja eller sänka nivån vid en viss 

frekvens. På så sätt kan man filtrera bort oönskat ljud. Frekvensen mäts i Hertz, Hz, och anger 

ljudvågens svängningar per sekund. På till exempel ett trumset har bastrumman en ganska låg 

frekvens medan cymbaler har en hög. 

 

Eftersynk 

Ibland är det någonting som inte är bra med den inspelade dialogen. Det kan vara 

bakgrundsljud från inspelningsplats, otydligt uttal eller något annat som gör att det blir svårt 

att få fram ordentligt i mixen. Använder man myggor att spela in med så kan det vara för 

mycket prassel från kläder som gör att inspelningen inte går att använda. Om det blir 

nödvändigt kan man i efterhand spela in samma repliker i en studio. 

 

Inne i inspelningsrummet har skådespelaren ett par hörlurar som de hör det inspelade 

originalljudet på och en tv som de ser bilden på. Genom att lyssna och titta får de läsa in 

repliken på nytt och försöka få den likadan som originalet så att repliken passar till bilden. Det 

är viktigt att repliken man hör också passar till läpprörelserna i bilden. Antingen så läser 

skådespelaren repliken samtidigt som originalljudet eller så lyssnar skådespelaren för att 

sedan härma sig själva. Efter det så sitter teknikern och klipper till tagningarna och lägger 

dem på plats mot bilden. 
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Mix 

När alla ovanstående delar är klara ska filmen börja mixas. Här sammansätter man 

ljudläggningen, dialogen, trampet och även musiken läggs till. Ljudtekniker går igenom 

filmen och ställer in nivåer på ljudstyrkan för alla ljud och gör en del panoreringar som inte är 

gjorda tidigare.  

 

Panorering använder man för att placera ut ett ljud i ljudbilden. Man kan placera det var man 

vill mellan vänster och höger högtalare. Man kan också göra så att ett ljud följer efter något 

som rör sig i bilden. Exempelvis om en bil passerar från höger till vänster så panorerar man 

ljudet så att det följer efter bilen. Mixar man i 5.1 så kan man också använda sig av 

bakkanalerna när man panorerar. 

 

På scener som utspelar sig inomhus lägger ljudtekniker på rumsklang så att det ska låta 

realistiskt. Det gör man med hjälp av ett reverb. Reverbet ger ljudet den karaktär som scenen 

kräver. Det kan vara allt från vardagsrum med ganska lite klang till en stor grotta med väldigt 

mycket klang. På dialogen brukar man lägga på en de-esser och en limiter. Är det 

eftersynkade repliker med så har ljudteknikern ännu mer att göra. Eftersom det är inspelat i 

studiomiljö så låter inspelningen inte likadant som den som kommer från inspelningsplatsen. 

Då får teknikern filtrera inspelningen med hjälp av en eq och lägga på klang med hjälp av 

reverbet för att få ljudet så likt originalet som möjligt. 

 

En de-esser använder man för att dämpa s-ljud. Den fungerar som en kompressor fast jobbar 

enbart vid en viss frekvens, just där s-ljuden finns. 

 

En limiter använder man för att ljudet ska hålla en jämn nivå och vara lätt att höra. Limitern 

används för att stoppa ljudet vid en viss nivå så att det inte blir för starkt och distar. Med hjälp 

av den kan man höja upp nivån så starkt som möjligt och få till exempel dialogen att bli mer 

framträdande. 

 

Distorsion, förkortat dist, uppstår om signalen man spelar in eller spelar upp är för stark. Om 

ljudvågorna är för starka för systemet att klara av klipps de av. Är det en röst man spelar in 

kan den upplevas som brusig vid de tillfällen den distar. Man kan också säga att signalen 

klipper. 
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När man mixar så gör man det antingen i 5.1, stereo eller båda. 5.1 är den 

surrounduppsättning som är vanligast. Då har man tre stycken högtalare fram: vänster, center 

och höger, och två stycken bak, vänster och höger. Det finns även med en kanal som heter 

LFE som står för Low Frequency Effect. Dit skickas allt ljud som är från 80 Hz och neråt från 

alla högtalare till en bas. Det ger en mäktig känsla vid maffiga musikstycken, explosioner och 

liknande ljud som har ett basrikt register. Nästan allt ljud som finns till det som är i bild ligger 

i centerhögtalaren. Som regel brukar man alltid lägga dialogen där också för att den ska vara 

lätt att höra. 

 

Arbetar man i stereo har man bara två högtalare, höger och vänster. Allt ljud som ligger i 

centerhögtalaren i 5.1 hamnar i mitten här också. De ljuden ligger i båda högtalarna lika stark 

och på så vis så uppfattar man som åskådare att ljudet ligger i mitten. 

 

Har man gjort en 5.1-mix och ska göra en stereomix gör man inte två mixar. Det skulle ta 

alldeles för lång tid att sitta och mixa en film två gånger. Då använder man sig av en funktion 

som heter downmix. Den lägger automatiskt ihop höger bakkanal med höger framkanal och 

vänster bakkanal med vänster framkanal så att man kan få ljudet i stereo. Centerkanalen 

hamnar i mitten då också. På så vis gör man en mix och får ut två. 

 

KM Studio 
KM Studio är ett företag som ligger i Karlskoga och har över 20 års erfarenhet inom dubb. De 

har en också studio i Stockholm i Cineposts lokaler. KM arbetar med att dubba film, tv, video 

och spel åt företag som till exempel Nickelodeon. De har arbetat med filmer som 

Lejonkungen(1994), Shrek(2001), Hitta Nemo(2003) och Simpsons Movie(2007). 

 

Dubb 

När man dubbar både animerad och spelfilm så har man både ljudet på originalspråket och ett 

så kallat m/e-track. Det står för music and effect track. Det innehåller alla ljudeffekter och all 

musik. På m/e-tracket lägger man sedan de svenska rösterna. Skådespelaren sitter eller står 

inne i inspelningsrummet framför en mikrofon. Där inne finns det ett par hörlurar, en 

datorskärm och en tv-monitor. I hörlurarna hör skådespelaren det ljudspåret som innehåller 

originalspråket, på datorskärmen visas manuset och på monitorn visas serien. På just KM:s 

system visas texten i underkanten av bilden precis som undertexter gör. Skådespelaren läser 
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replikerna till serien, en i taget, i realtid och har originalet som referens i öronen. Med hjälp 

av originalspåret kan skådespelaren höra hur replikerna ska betonas och hur snabbt de 

behöver läsas. 

 

Som tekniker spelar man in replikerna. Man får hela tiden lyssna på både det skådespelaren 

läser och originalspåret och dessutom titta på bilden och avgöra om repliken går att synka mot 

bild eller inte. När man dubbar spelfilm kallas det för live action. Då är det ännu viktigare att 

stavelserna i de svenska replikerna passar ihop med de på originalspråket eftersom man ser 

läpprörelser mycket tydligare än man gör på animerad film. Som tekniker och regissör får 

man då vara mer uppmärksam på att längden på replikerna är lagom så att de synkar bra med 

läpprörelserna i bilden. Teknikern får också hålla koll på inspelningsnivån, så att det inte blir 

för starkt och man får distorsion, eftersom replikerna kan vara allt från viskningar till skrik. 

 

Är det tv-serier man jobbar med så är teknikern också regissör. Då får man vara vaksam på 

hur repliker uttalas och hur ord betonas så att allt passar ihop i slutänden. Man spelar in en 

skådespelare åt gången. Skådespelaren har därmed ingen att spela mot utan bara originalspåret 

att gå efter. Då kan det behövas någon som sitter och lyssnar lite mer noggrant på både det 

som skådespelaren läser och originalspåret. 

 

Min praktik 
När kandidatarbetet satte igång i januari så började det komma in mycket arbeten till 

Cinepost. Jag fick börja jobba direkt min första vecka. Det hade kommit in ett jobb som 

bestod av sex stycken animerade kortfilmer som alla var sju minuter långa och som skulle ha 

full ljudläggning, det vill säga ljudläggning, tramp och mix. Filmerna handlade om två 

kaniner som heter Prick och Fläck(2009). Jag fick i uppgift att hjälpa tramparen med att spela 

in allt han gjorde. Cinepost hade precis byggt en ny trampstudio på grund av vattenläckage i 

den gamla. Eftersom studion var helt ny och aldrig använd var det ingen som visste riktigt hur 

allt skulle komma att låta och hur man skulle göra för att få fram ett så bra resultat som 

möjligt. Det blev en hel del experimenterande den första veckan. I golvet på studion finns det 

fyra stycken lådor med luckor över som innehåller olika sorters material för att trampa fotsteg 

på. Vi var tvungna att prova oss fram till vilken låda som skulle innehålla vilket material. Det 

var betonggolv underst i alla lådor och två stycken fick så länge vara just betong, den ena var 

aningen mjukare än den andra och gav en något mjukare karaktär på fotstegen än den andra. I 
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den ena av de två resterande lådorna lade vi i en bit linoleumgolv, för vissa inomhussteg, och i 

den sista mark och gräs. I mark och gräs lådan lade vi i tvättad sand, för att det inte skulle 

damma så mycket, och band från en rullbandspelare som kan användas som gräs. Kombinerar 

man grus med bandet så får man ett ganska trovärdigt resultat. Har man mycket grus så får 

man fram steg som passar till mark som inte har så mycket gräs och tvärtom. Har man mycket 

band i så låter som om man går i högt gräs. Resten av golvet runt omkring lådorna är trägolv 

så det kunde man använda till att trampa steg på också. Golvet lät ganska ihåligt så det blev en 

hel del experimenterande innan vi hittade var någonstans i studion och hur hårt man kunde 

trampa för att det inte skulle sjunga i hela golvet. Allt detta testande gjordes samtidigt som vi 

började med den första kortfilmen. 

 

Prick och Fläck 

De olika kortfilmerna utspelade sig i olika miljöer, både inomhus och utomhus, vilket erbjöd 

roliga utmaningar. Filmerna handlade om två stycken kaniner som gjorde olika aktiviteter. I 

den första filmen vi jobbade med satt kaninerna hemma i sitt hus och skar ut olika mönster i 

potatisar som de sedan doppade i färg och stämplade på papper för att få fram olika tryck. Det 

innebar att vi var tvungna att gå och köpa potatis. Vi gjorde som de gjorde i filmen och 

placerade tidningspapper på en bordsskiva. Sedan skar vi i potatisarna för att få fram ljud som 

skulle matcha bilden. 

 

I den andra filmen byggde kaninerna en flotte som de sedan seglade ut på havet med. Det var 

lite knepigt att få till alla ljuden till det avsnittet. Början av avsnittet utspelade sig på en 

sandstrand där kaninerna byggde sin flotte. Det var mycket ljud av träplankor som släpades 

över både sand och trä. Med hjälp av en lastpall och plankor lyckades vi få till de ljuden. 

Fotstegen trampades i en av lådorna i golvet som innehöll sand. Det förekom också en hel del 

prassel med tyg exempelvis när de vecklade ut en flagga och satte på sig pirathattar som de 

tog upp ur en kista. Det gör man genom att prassla med ett tyg av rätt sort framför micken. 

När kaninerna sedan åkte ut på havet med sin flotte var det fotsteg på ett trädäck som 

behövdes. Det gjorde vi på lastpallen när den stod på en matta för att få ljudet stummare. 

 

Det var två avsnitt som var lite svårare och mer utmanande än de andra. I det första var 

kaninerna på picknick. Hela avsnittet utspelade sig på gräs så nästan alla fotsteg trampades i 

mark och gräs lådan. De lade ut en filt på gräset och plockade upp allt från sin picknickkorg 

och lade ut det över filten. De fotsteg som inte trampades på gräs var på filten. Då lade vi en 
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matta i mark och gräs lådan för att få fram rätt karaktär. För att trampa alla ljuden fick vi 

plocka fram ganska mycket rekvisita. Med hjälp av en korg som fanns i hyllorna med 

rekvisita gjorde vi ett knarrande ljud till picknickkorgen. Genom att släppa diverse föremål på 

en matta på golvet fick vi fram ljud till när kaninerna släppte ner sin picknickmat på filten. 

Till tallrikar och koppar använde vi just tallrikar och koppar som vi släppte ner på mattan. Det 

mest utmanande i avsnittet var när det kom myror som blev intresserande av all mat kaninerna 

hade med sig. Myrorna klättrade upp på filten och sen upp på kaninerna. Det var väldigt svårt 

att komma på var för ljud man skulle ha för att vi skulle få ett bra resultat. Till slut kom vi på 

att om man prasslade med lite plast så fick man fram ett ganska roligt ljud som kunde 

simulera myrornas steg. Eftersom det är animerade filmer så behöver allt inte vara lika 

verklighetstrogen som det måste vara om det är en riktig spelfilm. 

 

I det andra av de två avsnitten som var mer utmanande skulle kaninerna renovera sitt hus. 

Avsnittet började med att den ena kaninen kastade ner en färgburk, några penslar och två 

trasor genom en vindslucka till den andra kaninen som i sin tur satte ner allt på golvet. Redan 

där blev det svårt. Att göra penslarna och färgburken var inte så svårt. Trasorna var lite 

svårare att få till. Kastade man trasorna på golvet så fick man nästan inget ljud när man 

spelade in. För att få ett starkare ljud provade vi med att rycka och slita i trasorna för att få 

fram ett kort tygigt ljud som vi kunde använda. Senare i avsnittet rullades tapeter ut på golvet 

som kaninerna sedan målade på med tapetklister. För att trampa det tog vi en rulle papper av 

lite grövre karaktär som vi rullade ut på golvet. Till tapetklistret använde vi yoghurt som vi 

penslade på pappret. Det blev mycket prassel med papper och fotsteg på trägolv innan vi var 

klara. Varje gång kaninerna flyttade sin stege så släpade de den över golvet. De klättrade 

också upp och ner för stegen vid flera tillfällen. För alla ljuden till stegen använde vi en 

trästege som vi drog över golvet på samma sätt som kaninerna så att ljuden skulle passa till 

bilden. Det blev även en hel del klättrade upp och ner för stegen för att få till alla 

fotstegsljuden. Det här avsnittet var det sista av de sex som vi trampade. När vi var klara fick 

jag i uppgift att redigera allt tramp till avsnittet. Alla de andra avsnitten redigerades av en av 

de ordinarie ljudteknikerna samtidigt som vi trampade nästkommande avsnitt. Då klippte jag 

rent alla ljud så att det inte kom med något skräp. Det var många fotsteg att synka mot bilden, 

vilket tog några timmar att få till. Trots att fotstegen är trampade till bilden så var det ändå 

ganska mycket redigering som jag behövde göra. Det som var svårast att få till på ett bra sätt 

var när kaninerna rullade ut tapetrullar på golvet. Det tog ganska lång tid att klippa till alla 

inspelade pappersljud för att få det att låta som en enda rörelse när tapetrullarna rullades ut. 
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Det tog mig totalt drygt en dag att redigera hela avsnittet. Ett resultat jag blev nöjd med 

eftersom jag aldrig hade redigerat tramp tidigare. 

 

Maria Wern 

I februari satte Cinepost ingång med arbetet på Maria Wern(2011). Det är en tv-serie som är 

baserade på böcker av en författare som heter Anna Jansson. Serien är inne på sin tredje 

säsong och Cinepost har stått för postproduktionen för säsong två och den kommande tredje 

säsongen. Maria Wern är en polisserie som handlar om polisen Maria Wern som reder ut 

mystiska brott på Gotland. Säsongen består av fyra avsnitt till tv, som var 88 minuter långa, 

och en biofilm, som var 90 minuter lång. När man arbetar med tv-serier eller filmer som inte 

är tecknade är det viktigare att man är noggrann med trampet. Till skillnad från de animerade 

filmerna måste det vara realistiskt så att åskådarna accepterar det de hör. Bra tramp ska vara 

så naturtroget att inte någon tittare ska misstänka att ljuden som är sammankopplade med 

händelserna i filmen är inspelade i en studio. Jag satt med som trampoperatör och spelade in 

tramparen på tre av de fyra tv-avsnitten. 

 

Det första avsnittet som vi trampade utspelade sig på vintern. Det var många fotsteg i snö och 

alla hade tjocka vinterjackor på sig som prasslade. Varken tramparen eller jag hade någon 

erfarenhet av att göra fotsteg i snö. Det var en del experimenterande innan vi kom fram till ett 

bra resultat. För att få till bra karaktär på stegen började vi med att trampa steg på betong med 

lite sand på för att få fram känslan av steg på sandad asfalt som det är på vinter. För att få till 

snö känslan använde vi en tygpåse fylld med potatismjöl som tramparen klämde på för varje 

steg. Dessa två ljud blandades sedan och blev riktigt bra till bilden. När man använde sig av 

kraftigt snöljud så lät det som om snön var djup. Var underlaget i bilden fattigt på snö så 

använde man lite mera dämpat snöljud och mer av betongstegen med sand på för att få det 

realistiskt. Det var flera scener i avsnittet där poliserna satt och konfererade runt ett bord på 

polisstationen. Vissa scener är det mer tramp att göra i än andra exempelvis den där poliserna 

satt runt bordet och hade papper framför sig, som de bläddrade i ibland. Ofta fanns det med en 

kaffekopp som någon lyfte upp från bordet och drack ur för att sedan sätta ned den på bordet 

igen. I bakgrunden gick det då och då förbi statister både civilklädda med vanliga skor på sig 

och uniformerade poliser med kängor. Tramparen fick göra alla dessa ljud som hörde till 

scenen. Oftast ett ljud per tagning. Till pappersprasslet användes vanligt papper som man 

exempelvis använder till skrivare och pappersmappar som man förvarar papperna i. 

Tramparen prasslade med papper samtidigt som skådespelarna i bilden för att få fram ett 
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realistiskt ljud som skulle passa. Pennor och kaffekoppar som lades ned på bordet fick vi 

också göra en tagning i taget på. Kom det en viss person i närbild spelade vi in ljud från en 

tröja som tramparen prasslade med i synk med bilden. Vissa ljud som till exempel några 

statisters fotsteg kunde man ta i en och samma tagning. Var det två poliser som gick genom 

bild efter varandra kunde tramparen trampa stegen efter varandra så kunde jag som operatör 

sedan klippa isär stegen till de två statisterna så att de inte satt ihop. Ett moment som tog flera 

tagningar var att få till fotstegen när Maria Wern och hennes kollegor jagade efter en kille 

som sprang ifrån dem. Dels eftersom lådorna som innehåller underlaget som fotstegen ska 

trampas på inte är särskilt stora och det är skulle vara svårt att få micken att följa efter kunde 

inte tramparen springa runt på riktigt utan fick springa på stället han stod på. En människa 

som springer har rätt tunga steg. Trots det fick man passa sig så att stegen inte blev för tunga. 

Det blev lätt för mycket klampande så att det lät som om någon stod och stampade vilket inte 

passade med scenen i fråga. Stegen kunde också bli för lätta så att det lät som om man sprang 

på tå och trippade fram vilket inte heller blev bra. Efter några försök fick vi fram en bra 

karaktär på stegen så att de varken var för hårda eller för lösa. Efter ungefär åtta arbetsdagar 

när vi hade gått igenom avsnittet scen för scen var vi klara med allt tramp. Avsnittet gick 

vidare till en ljudtekniker som redigerade allt vi hade spelat in medan vi började med nästa 

avsnitt. Jag var inte med under hela arbetet med de två andra avsnitten eftersom jag en del av 

tiden var utplacerad på en annan arbetsuppgift. Dessa båda avsnitt var lite mer lättjobbade än 

det första. Det var också mycket som utspelade sig på polisstationen med statister och 

småplock med papper, pennor, kaffekoppar och dylikt. Vi hade då redan trampat sådant i det 

tidigare avsnittet så det gick lite lättare. Avsnitten utspelade sig på sommaren vilket betydde 

att fotstegen var lite enklare att få rätt karaktär på eftersom vi inte behövde prova oss fram för 

att göra snösteg. I en scen i ena avsnittet var det en utmaning. Scenen utspelade sig på 

kullersten in regn. Det vi gjorde var just att vi hällde vatten på betonggolvet med lite sand på. 

Karaktären på stegen fick då en lite blötare känsla och passade bra till just den scenen. Annars 

var det mest prassel med tyger till kläder när karaktärerna i serien rörde på sig och steg på 

golv inomhus och utomhus. Fotstegen inomhus trampades på trägolv och linoleummatta och 

stegen utomhus på betonggolv med lite sand på eller i mark och gräslådan för steg som inte 

var på asfalt. 

 

När jag inte var med och spelade in tramp satt jag som tekniker i KM:s studio och spelade in 

dubb till animerad film. Jag fick redan i januari sitta dubba och ha en annan tekniker med mig 

som satt med. I februari fick jag börja jobba på egen hand i studion. Dubbningen tog upp mer 
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och mer av min tid, vilket jag inte hade något emot. Det ledde till att jag inte kunde vara med 

på alla Maria Wern-avsnitten. På det andra vi jobbade med missade jag ungefär en tredjedel 

och på det tredje missade jag mer än halva. Det fjärde hade jag inte tid att vara med på 

överhuvudtaget. 

 

När jag satt som tekniker åt KM Studio var jag med och arbetade på flera serier. Två av 

serierna som jag var med och jobbade på sänds på Nickelodeon varav en var animerad och en 

var otecknad. Den animerade heter Planet Sheen(2009) och den otecknade heter True 

Jackson(2008). 

 

Planet Sheen 

Planet Sheen är härstammar från en serie som heter Jimmy Neutron(2001) där det finns en 

karaktär som heter Sheen och som nu har fått en egen serie. Serien utspelar sig på en planet 

som heter Zeenu. Sheen kom till planeten med hjälp av en rymdraket som han sedan 

kraschade med och blev fast på planeten. 

 

Jag jobbade som tekniker under dubbningen av andra hälften av Planet Sheen. Arbetet gick 

smidigt fast det tog ganska lång tid. Det var huvudkaraktären Sheen som tog tid att spela in. 

Vanligtvis kan man räkna att en skådespelare hinner läsa in ungefär hundra repliker i timmen, 

beroende på hur långa och svåra replikerna är. Skådespelaren som hade huvudrollen i serien 

hade en svår uppgift framför sig. I varje avsnitt var det runt 150 repliker som skulle läsas in. 

Oftast var replikerna väldigt långa och när de var översatta från engelska till svenska var de 

vanligtvis för långa. Då fick jag göra om översättningen lite så repliken i fråga blev lagom 

lång och att skådespelaren skulle lyckas läsa den. Ibland är skådespelarna tvungna att läsa 

replikerna väldigt snabbt. Är replikerna för långa är det inte möjligt att läsa tillräckligt snabbt 

och då är det lättare att ändra översättningen. En annan fara med att en skådespelare läser en 

replik för snabbt är att det kan vara svårt att höra vad skådespelaren säger. Som tekniker och 

regissör får man hela tiden lyssna så att det är möjligt att höra vad som sägs vilket kan vara 

svårt eftersom man hela tiden ser manuset och vet vad som sägs. Det blev ungefär fem 

tillfällen då vi jobbade mellan tre till fyra timmar per gång innan vi var klara med alla 

huvudkaraktärens repliker. Som tur var blev resultatet väldigt bra med tanke på att det tog så 

lång tid. De andra karaktärerna tog inte lika lång tid att spela in. De var visserligen inte lika 

svåra repliker utan flöt på bra under inspelningen. Under inspelningen av en roll skulle 

karaktären sjunga i ett avsnitt. Skådespelaren som hade den rollen var väldigt duktig så vi 
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lyckades spela in sången på ungefär en kvart. Första delen av serien har redan börjat gå på 

Nickelodeon och andra delen som jag har varit med på kommer så småningom. 

 

True Jackson 

Serien handlar om en femton år gammal tjej vid namn True Jackson som får jobbet som vd på 

ett modeföretag. De andra som jobbar på firman är inte så glada över att få en chef som bara 

är femton år. Medarbetarna blir avundsjuka på True och försöker förstöra för henne. Serien är 

en otecknad serie. När man dubbar otecknade serier kallas det för live action. 

 

I den här serien var det väldigt många små biroller som skulle spelas in. Det var ofta som jag 

spelade in en skådespelare till någon annan serie och som sen skulle göra några repliker i flera 

avsnitt av True Jackson också. En av större rollerna jag spelade in var en karaktär som hette 

Amanda. Det var en rolig roll att jobba med. Skådespelaren som spelade rollen var väldigt 

duktig och hade många års erfarenhet av dubb, både som skådespelare och regissör. Eftersom 

det var live action vi gjorde var det viktigare att repliken synkade med läpprörelserna i bilden. 

Det var flera gånger som vi fick skriva om de översatta replikerna så att de skulle passa. Det 

är viktigt att både den engelska och den svenska repliken har lika många stavelser så att det 

går att läsa in den i synk. Skådespelaren jag jobbade med i detta fall var väldigt duktig på att 

läsa sina repliker samtidigt som hon tittade på hur läpparna i bilden rörde sig. Efter några 

timmars jobb hade vi tagit oss igenom alla avsnitten med ett tillfredsställande resultat. 
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Kapitel 4 – Reflektion 
 

Under min tid hos Cinepost har jag varit med och lärt mig en del om varje område som ingår i 

en postproduktionskedja. Jag fick även sitta med i KM Studios dubbstudio och lärt mig 

väldigt mycket om hur man dubbar film. Det var något jag inte hade räknat med att göra 

eftersom jag inte visste att det fanns hos Cinepost. Jag började dubba i januari medan jag hade 

någon av de ordinarie ljudteknikerna med mig. En månad senare när jag hade dubbat vid 

ungefär fyra tillfällen fick jag börja dubba själv. Det var inte dubbjobb varje dag utan kunde 

variera från ingenting på en vecka till näst intill åtta timmar varje dag. Därför dröjde det lite 

innan jag fick börja dubba själv. Jag tyckte redan från början att det var roligt att jobba med 

dubb och hade inget emot att fortsätta med det. I mars när jag hade några månaders erfarenhet 

av dubb hade jag tillfälle att vara med vid eftersynk av film. Cinepost jobbade med en tv-serie 

som heter Maria Wern och till den behövdes en del eftersynk. Jag tog tillfället i akt och satt 

med varje gång de skulle eftersynka någon skådespelare. Det påminde ganska mycket om när 

man dubbar med ändå inte riktigt och jag tyckte att det var intressant. Till skillnad mot de 

andra arbetsuppgifterna man gör inom postproduktion så träffar man olika skådespelare som 

kommer och ska läsa in repliker. Det var något som jag tyckte var roligt. Det kan lätt bli lite 

tråkigt om man sitter själv och jobbar åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. Jag tycker att 

det är roligt med variation så att arbetet inte blir enformigt. Efter att jag har suttit med vid 

eftersynk har jag jämfört hur det skiljer sig från att dubba film. 

 

När man dubbar film är det svenska skådespelare som läser in repliker som är översatta från 

ett annat språk. Det är mest animerad film man dubbar här i Sverige till skillnad från till 

exempel Tyskland som dubbar nästan allt som är på något annat språk än tyska. När man 

jobbar med animerad film är det som man måste vara mest noggrann med att replikerna 

varken är för långa eller för korta för att passa till bilden. Jobbar man med live action är det 

också viktigt att replikerna passar till läpprörelserna som man ser i bild. Man kan inte få det 

perfekt eftersom det är inspelat på ett annat språk. Allt arbete ska gå ganska snabbt vilket är 

kostnadseffektivt eftersom man som tekniker inte behöver jobba så länge med varje 

skådespelare. Det är både positivt och negativt. Kvaliteten på skådespelarnas insatser kan bli 

lidande för att det ska gå snabbt medan man håller ned kostnaden för produktionen genom att 

jobba snabbt. 
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Eftersynk gör man för att en replik i en inspelning inte är bra nog för att användas. Det kan 

vara av tekniska skäl eller att repliken är otydlig, inte så bra spelad eller att skådespelaren har 

sagt fel ord. När man eftersynkar läser skådespelarna samma replik som de läste under 

inspelningen av filmen. Till skillnad från när man dubbar så tar det väldigt lång tid. Det kan ta 

upp till en timme att läsa in tre repliker medan när man dubbar kan man läsa in ungefär 

hundra. Anledningen till att det tar så lång tid är att varje replik måste passa perfekt med 

bilden. Det märks väldigt tydligt om en replik inte är i synk med bilden. Ofta i filmer är det 

närbilder på skådespelare samtidigt som de säger något och då märks det extra tydligt. 

Fördelen med eftersynk jämfört med dubb är ju att kvaliteten på skådespelarens insatts blir 

bättre eftersom man lägger mycket mer tid på det. Nackdelen är just att det tar så lång tid och 

kostar en del eftersom ljudteknikern behöver jobba ganska länge med varje skådis. Däremot 

är det inte lika många repliker man eftersynkar jämfört med dubbning då man läser in alla 

repliker till alla roller. 

 

Jag har också haft som syfte att undersöka hur en postproduktionskedja går till under 

professionella förhållanden jämfört med skolan. När jag har varit med och jobbat på projekt 

på BTH har det inte alls sett ut som jag har förklarat i min processbeskrivning. Projekten var 

mycket mindre än de på Cinepost och tiden man hade på sig var mycket kortare om man 

jämför. I ett projekt i skolan som jag var med och arbetade på hade man ungefär fem veckor 

på sig att spela in hela filmen, klippa den och utföra allt ljudarbete. De tre första veckorna 

gick till att skriva manus och planera inspelningen. När allt sedan var inspelat kunde de som 

arbetade med bilden att börja klippa filmen. Så fort första scenen var klar började vi med 

ljudläggningen. Hade vi väntat tills hela filmen var klar så hade vi inte haft mer än två dagar 

på oss att göra allt. När alla scener var färdiga med musik och ljudeffekter fick den som hade 

klippt alla scener pussla ihop dem så att det blev en film. Jag var med och arbetade på en 

annan film produktion också. Det var en tecknad film där vi spelade in dialogen i efterhand. 

Då gick det till ungefär likadant. Eftersom de som jobbar med klippning jobbar parallellt med 

de som ljudlägger var man tvungen att ljudlägga de scener som var klara. Att jobba på det här 

sättet fungerade ganska bra fram till att det var dags att mixa allting. Det var väldigt svårt att 

hålla jämna nivåer på ljudstyrkan eftersom scenerna inte satt ihop. Nu i efterhand tycker jag 

att vi skulle ha väntat med mixningen tills hela filmen var färdigklippt och man kunde se allt i 

sin helhet istället för att göra klart en scen i taget. 
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På Cinepost jobbar man på ett annat sätt. Där börjar inte arbetet med postproduktionen förrän 

filmen är klippt. Först då börjar man med dialogbearbetning, tramp och ljudläggning. Det 

underlättar väldigt mycket att ha hela filmen färdigklippt när man börjar arbeta. Man kan då 

räkna ut hur många minuter av filmen man behöver göra klart per dag för att man ska hinna 

klart i tid. Man ser också hur övergångar mellan scener är så att man kan göra ljudläggningen 

så realistisk och snygg som möjligt. När filmen sedan kommer till mixning är det inte möjligt 

att mixa en scen åt gången för att sedan lägga ihop det till en film. Man måste ha allting 

framför sig och gå igenom filmen från början till slut. Eftersom mixningen av en film är det 

sista man gör med ljudet så är det viktigt att den som mixar kan se hela filmen i sin helhet så 

att allt låter bra och det inte saknas något som till exempel en ljudeffekt eller ett fotsteg som 

är väldigt centralt i bilden. Den som mixar arbetar också mycket med dramaturgin i en film 

och med hjälp av ljudeffekter och musik bygger upp den stämning som önskas i filmen. 

 

Hade våra produktioner i skolan gjorts som man gör på Cinepost hade det inte tagit mer än 

några dagar att få klart postproduktionen. På grund av ett effektivt arbetssätt och en bra 

uppdelning av arbetsuppgifter går hela processen mycket smidigare, resultatet hade blivit 

mycket bättre och alla, framför allt jag, hade varit mycket mer tillfreds med produktionen. 
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Sammanfattning 
 

Under min praktik har jag fått vara med på en hel del projekt och lärt väldigt mycket genom 

det. Jag tycker att jag har lärt mig mer på att praktisera än vad jag tycker att jag har gjort i 

skolan. Man får lära sig så mycket mer än att bara ljudlägga och mixa filmklipp som det lätt 

kan bli i skolan. Jag har fått lära mig rutiner för hur man arbetar och hur det går till runt 

omkring en produktion. Jag har fått viktiga kontakter inför framtiden då det är dags att börja 

jobba. Jag känner att jag har uppfyllt mitt mål som jag skrivit i projektplanen. Jag har 

redogjort för hur en postproduktionskedja kan gå till under professionella förhållanden. Jag 

har också lärt mig att dubba film på en professionell nivå och kommer att få fortsätta jobba åt 

Cinepost när de behöver extra personal. 
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Ordlista 
De-esser - använder man för att dämpa s-ljud. Den fungerar som en kompressor fast jobbar 

enbart vid en viss frekvens, just där s-ljuden finns. 

 

Distorsion - förkortat dist, uppstår om signalen man spelar in eller spelar upp är för stark. Om 

ljudvågorna är för starka för systemet att klara av klipps de av. Är det en röst man spelar in 

kan den upplevas som brusig vid de tillfällen den distar. Man kan också säga att signalen 

klipper. 

 

Dubb - gör man när man ersätter dialogen på originalets språk till exempelvis svenska. Det 

gör man framförallt till tecknad film. Man gör det också på en del otecknad film. De 

otecknade filmer man dubbar är oftast filmer som kommer att ses av många barn. Det behövs 

för att barn kan ha svårt för att förstå engelska och inte hinner med att läsa undertexter. 

 

Eftersynk - gör man för att ersätta redan befintlig dialog på samma språk som originalet och 

görs oftast av samma skådespelare som i filmen. Det kan behövas för att ljudet är av dålig 

kvalitet, att språket är otydligt eller att skådespelaren säger fel. Ibland kan man också ersätta 

en skådespelares röst med en annan. 

 

Equalizer - förkortat eq, är ett av de mest använda verktygen en ljudtekniker har. Med hjälp 

av en eq kan ljudteknikern skära bort bas eller diskant och höja eller sänka nivån vid en viss 

frekvens. På så sätt kan man filtrera bort oönskat ljud. Frekvensen mäts i Hertz, Hz, och anger 

ljudvågens svängningar per sekund. På till exempel ett trumset har bastrumman en ganska låg 

frekvens medan cymbaler har en hög. 

 

Fasfel - kan uppstå då två olika mikrofoner plockar upp samma ljud. Mikrofonerna tar upp 

ljudet med lite tidsskillnad. När man sedan spelar upp de två inspelningarna samtidigt så 

spelas de upp med den lilla tidskillnaden. Då kan ljudvågorna släcka ut varandra helt eller 

bara delvis. Spelar man upp två stycken identiska ljudvågor samtidigt blir ljudet man hör 

dubbelt så starkt. Förskjuter man den ena 180 grader, det vill säga tvärt emot varandra, släcker 

ljudvågorna ut varandra och man hör ingenting. När man jobbar med dialog så släcks de oftast 

bara ut delvis, eftersom ljudvågorna i inspelningarna inte är identiska, vilket leder till att det 

kan det låta illa och det kan vara obehagligt att lyssna på. 
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Kompressor - trycker ihop ljudvågorna så att de starka och svaga ljuden ligger jämnare i 

nivå. Det gör att ljudet blir tydligare och lättare att höra. Det är väldigt viktigt att göra med till 

exempel dialog då en röst går upp och ned i styrka och kan bli otydlig om vissa ord och 

stavelser inte hörs. 

 

Limiter - använder man för att ljudet ska hålla en jämn nivå och vara lätt att höra. Limitern 

används för att stoppa ljudet vid en viss nivå så att det inte blir för starkt och distar. Med hjälp 

av den kan man höja upp nivån så starkt som möjligt och få till exempel dialogen att bli mer 

framträdande. 

 

Nuendo - är ett ljudbearbetningsprogram från företaget Steinberg. 

 

Panorering - använder man för att placera ut ett ljud i ljudbilden. Man kan placera det var 

man vill mellan vänster och höger högtalare. Man kan också göra så att ett ljud följer efter 

något som rör sig i bilden. Exempelvis om en bil passerar från höger till vänster så panorerar 

man ljudet så att det följer efter bilen. Mixar man i 5.1 så kan man också använda sig av 

bakkanalerna när man panorerar. 

 

Pro Tools - är ett ljudbearbetningsprogram från företaget Digidesign, numera ägt av Avid. 

 

Reverb - ger ljudet den karaktär och klang som en scen kan kräva. Det kan vara allt från 

vardagsrum med ganska lite klang till en stor grotta med väldigt mycket klang. Reverb 

används också mycket i musikproduktion för att ljudet inte ska låta torrt. Vill man att en låt 

ska låta som om den spelades in en konserthall så kan man ordna det med ett reverb. 
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Källförteckning 
Happy Fiction “Kommissarie Späck” (2010) 

Naive “I rymden finns inga känslor” (2010) 

Walt Disney Pictures “Lejonkungen” (1994) 

Dreamworks “Shrek” (2001) 

Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios “Hitta Nemo” (2003) 

Twentieth Century Fox Film Corporation, Gracie Films “Simpsons Movie” (2007) 

Eyeworks “Maria Wern säsong 3” (2011) 

Zigzag Animations “Prick och Fläck” (2011) 

Bardel Entertainment, O Entertainment “Planet Sheen” (2009) 

Nickelodeon “True Jackson” (2008) 

Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, DNA Productions “Jimmy Neutron” (2001) 


