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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              
SammandragDenna slutreflektion beskriver arbetet med att designa soundtracket till filmen Ont blod, en novellfilm som spelades in på Gotland hösten 2010 av Andersson/Wilén produktion. Vårt arbete har varit post-produktionen av allt ljud, inklusive musikkomponering. Syftet med arbetet var att testa och jämföra de två metoder av surroundmixning (direct/ambient och direct-sound all round) för film som  Holman (2008) beskriver, för att sedan välja den som passar vår produktion bäst.
Reflektionen är skriven i två delar. Den första delen handlar om produktionen i sin helhet och om  pro-jektplanen. Vi går sedan in på arbetsprocessen och beskriver utförligt varje del av arbetet inklusive tillämpningen av de två metoderna för surroundmixning. I den andra delen av reflektionen för vi in vå-ra egna tankar, både gemensamma och individuella, om de övergripande bitarna av arbetet. Vi reflek-terar också över resultaten av de två metoderna för surroundmixning, och varför valet blev  direct-sound all round. 
Nyckelord: soundtrack, ljuddesign, filmmusik, surroundljud. 

AbstractThis final reflection describes the work with designing the soundtrack for the movie Ont blod, a short thriller recorded in Gotland in autumn of 2010 by Andersson/Wilén produktion. Our work has been the post production of all the sound, including composing the music. The purpose of this work was to  test and compare the two methods of surround mixing (direct/ambient and direct-sound all round) for film which Holman (2008) describes, and then select the one that best fits our production. 
The reflection is written in two parts. The first part is about the production and our project plan. Then  we go into the work process and describe every aspect of it including the practice of the two methods of surround mixing. In the second part of the reflection, we introduce our own thoughts, both collective and individual, about the overarching parts of the work. We also reflect on the results of the two me-thods of surround mixing, and why the choice was direct-sound all round. 
Keywords: soundtrack, sound design, film music, surround sound.
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Kapitel 1 – ArbetsbeskrivningHär kommer vi kort beskriva produktionen i sin helhet.  
1.1 BakgrundTidigare under vår utbildning på Blekinge tekniska högskola har vi arbetat med två filmproduktioner.  Arbetet med dessa gav oss mycket kunskaper och ett allt större intresse för ljud och musik till film. Därför sökte vi båda ett nytt filmprojekt att ta oss an som kandidatarbete, och den här gången ville vi  prova på att arbeta med en större produktion än vad vi gjort tidigare. Ont blod var först tänkt som ett fritidsprojekt, men tidsmässigt passade det inom ramarna för kandidatarbetet. Vi valde därför att ar-beta med detta projekt på heltid, både för att uppnå en mer välgjord slutprodukt, men även för möj-ligheten att utöka våra kunskaper ytterligare.
1.2 Vår roll i produktionen

Ont blod är inspelad på Gotland under ledning av Andersson/Wilén produktion som också tog upp lju-det på plats. Vårt arbete har därför uteslutande varit postproduktion. Syftet med ljuddesignen var att  testa två metoder för surroundmixning för att sedan jämföra och välja den metod som passar Ont blod bäst.
1.3 Om Ont blodEn ny gäst anländer till ett ensligt kollektiv på landet. Samma dag hittas en av de boende på gården brutalt mördad. Aron, ägaren till gården, tror sig vara säker på vem mördaren är, men de andra tvivlar samtidigt som massakern fortsätter.
Filmen är en nyinspelning av Andersson/Wilén produktions första film, vilken spelades in 15 år tidig-are, 1995. Syftet med nyinspelningen är främst att se hur gruppen har utvecklats under de 15 åren och  målet är att den ska visas som förfilm under Kulturnatten, då en årlig skräckfilmsvisning anordnas i St. Nicolai kyrkoruin i Visby. 
Andersson/Wilén produktion består av Pierre Wilén, Johan Andersson och Emil Andersson.

4



Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              
Kapitel 2 – ProjektplanHär infogar vi den plan för kandidatarbetet som vi utformade innan arbetet påbörjades. Avsnitten risk-

er och lösningar och tidplan finns som bilagor.
2.1 MålVårt mål är att designa soundtracket till filmen Ont blod, en rysare som ska bli cirka 20 minuter lång. Filmen är inspelad på Gotland och beräknas vara färdigklippt någon gång i mars. 
Soundtrack syftar i  denna reflektion på Michel Chions beskrivning av ordet,  där han menar att  ett soundtrack bildas av allt ljud i en film (som dialog, effekter och musik) när det samverkar med bilden (Rebelo, odat.). 
Soundtracket till Ont blod ska innehålla dialog, tramp, miljöljud, rumsklanger och musik. När allt ljud-material är inspelat och redigerat ska det sammanfogas i en surroundmix. 
2.2 SyfteSyftet är att testa och jämföra de två metoder av surroundmixning (direct/ambient och direct-sound all round) för film som Holman (2008) beskriver, för att sedan välja den som passar vår produktion bäst.  
2.3 MetoderTill att börja med ska vi söka kunskap och idéer genom att se filmer i skräck- och rysargenren och även filmer med surroundljud. Vi kommer även försöka hitta litteratur som behandlar filmmusik och sur-roundtekniker.
Vi har bett att få produktionsljud och färdigklippt bildmaterial från filmteamet för att kunna börja ar-beta så snart som möjligt. Då kan ljuddesignprocessen börja med redigering av produktionsljudet samt skrivande av en lista med de ljud som ska spelas in och ingå i designen. Därefter spelas ljuden in, redi-geras och synkroniseras med bilden. När allt ljud är färdigt följer surroundmixning samt komponering av filmmusiken.  
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              Vi kommer använda datorprogrammet Cubase för redigering och mixning. Större delen av ljuden kom-mer vi spela in med en bärbar ljudinspelare. Det vi behöver låna av BTH är en riktmikrofon och ett rum med utrustning för surroundlyssning.Vi kommer att ha ett nära samarbete och det är därför svårt att beskriva hur vi delar på arbetsuppgift-erna.

6



Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              
Kapitel 3 – ProcessbeskrivningI detta kapitel går vi genom produktionen från idé till ett färdigt soundtrack. Det innefattar research,  inspirationskällor, och vilken utrustning som gjort arbetet genomförbart. Mer ingående beskrivs till-vägagångssättet för att genomföra de olika delarna av arbetet vilka syftar på; vår bearbetning av bild-materialet utifrån ljuddesignens perspektiv, inspelning av ljud, ljudredigering och synkronisering med bild, mixning, musikkomponering, musikinspelning, samt surroundmixning.  
3.1 Två metoder för att mixa i surroundHolman (2008) beskriver två metoder för surroundmixning. Den ena kallar han  direct/ambient och med det menas att allt handlingsbärande ljud placeras i fronthögtalarna och endast rumsklanger samt miljöljud låter från bakhögtalarna. Den andra metoden kallar Holman  direct-sound all round,  vilket syftar på att allt ljud placeras utifrån kamerans perspektiv.  Man kan jämföra dessa metoder med en konsert; med direct/ambient-metoden placeras mottagaren i publiken med orkestern framför sig, då hör mottagaren bara publikens jubel och ekot av orkestern bakom sig. Med direct-sound all round pla-ceras istället mottagaren på scenen, som en del av orkestern, och kan då med enbart hörseln avgöra var till  exempel pianisten sitter.  Filmer i  vilka de två metoderna använts är bland andra  Eden lake (2008) och  The host (2006), den första bygger på direct/ambient och den andra på direct-sound all round. Holman nämner också för- och nackdelar med båda metoderna. Han menar att folk i allmänhet är mer vana vid att lyssna på direct/ambient , men om ljuddesignen är välgjort är det många som inte ens tänker på att det är surround. Fördelarna med direct-sound all round är dels att mottagaren kan få  en större upplevelse av helhetsintrycket, känna sig mer involverad i handlingen, och dels att metoden förstärker ljudets artistiska uttryck. Nackdelen med direct-sound all round är att många är ovana vid handlingsbärande ljud som låter bakifrån,  vilket  ofta  medför en känsla av obehag hos mottagaren (Holman 2008: 87-88).
3.2 EQEQ är förkortning av engelskans equalizer, och är ett verktyg för att jämna ut eller på annat sätt föränd-ra ljudets klang. Med EQ:n höjer eller sänker man ljudnivån i ett frekvensområde, till exempel bas eller diskant.  Rose (2002) beskriver det som vi applicerat på merparten av alla ljuden – högpassfilter. Det skapar man med EQ:n genom att sänka ljudnivån helt under en vald frekvens, så att bara de högre fre-kvenserna passerar genom EQ:n och vidare till högtalaren. Detta vill man ofta uppnå av flera anled-ningar. Den största är att de flesta mikrofonerna är mer känsliga för låga frekvenser än människans 
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              hörsel, vilket gör att de ofta tar upp oönskade lågfrekventa biljud. 
3.3 Projektets startI jakt på ett nytt fritidsprojekt hittade jag, Robert, i oktober 2010 en annons på internetsidan film-cafe.se, en mötesplats för filmskapare. I annonsen sökte Andersson/Wilén produktion en kompositör till Ont blod. Jag sökte jobbet och fick svaret att de helst ville ha någon som var bosatt på Gotland, där filmen skulle spelas in, men blev istället erbjuden rollen som ljudläggare då den inte var tillsatt. Jag an-tog rollen, och kort därefter spelades filmen in. På grund av sjukdom i filmteamet blev klippningen uppskjuten till början av Januari 2011. Då detta projekt nu tidsmässigt passade inom kandidatarbetets ramar tog jag chansen att arbeta med Ont blod som ett heltidsprojekt istället för bara på fritiden. 
När Robert berättade om filmen och hans planer för mig, David, blev jag intresserad och frågade hon-om  om  vi  kunde  utföra  detta  tillsammans som  kandidatarbete.  Robert  kom då att  tänka på kom-positörsrollen som söktes i annonsen. Han frågade således Pierre Wilén, som är kontaktpersonen hos Anderson/Wilén produktion, om rollen var tillsatt och erbjöd sig att utföra hela ljuddesignen av filmen tillsammans med mig. Pierre svarade att de var intresserade och ville höra en musikidé som smakprov. Vi komponerade därför musik till den teaser av  Ont blod, som tidigare hade publicerats på internet-sidan Youtube. Teamet meddelade att musiken lät intressant och bestämde att jag och Robert skulle designa soundtracket till Ont blod.
3.4 ResearchFör att få inspiration och idéer till utformningen av ljuddesignen startades kandidatarbetet med en veckas research i form av filmer och litteratur. Vi inriktade oss på filmer med surroundljud och filmer som liknar Ont blod till genren och handlingen. Under tiden diskuterades hur ljud och musik användes på olika sätt.  Till exempel upptäckte vi vid studerandet av filmen Darkness falls (2003), att man hade använt så kallade cheap scares väldigt konsekvent, det innebär att man med tystnad eller musik för-sätter mottagaren i en känsla av trygghet en stund innan något läskigt plötsligt inträffar, och sedan markerar man denna händelse väldigt starkt i musiken, med avsikt att få mottagaren att hoppa till av överraskning. Ganska snart uppfattade vi denna metod som väldigt förutsägbar och beslutade därför att inte använda cheap scares i Ont blod. I filmen Hannibal rising (2007) uppmärksammade vi en krea-tiv idé där man låtit musiken tonas in nästan obemärkt via ljudet av ett klingande knivblad. Den meto-den tog vi till oss för att sedan tillämpa i Ont blod då en av karaktärerna får halsen uppskuren av en 
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3.5 Val av utrustningVi valde att använda samma utrustning som använts vid våra senaste filmprojekt, då vanan och erfar-enheterna av denna talade för att ett gott resultat skulle gå att uppnå. Överföringen av filer mellan vår  arbetsdator och Pierre Wiléns har skett med hjälp av en delad mapp via programmet Dropbox. 
För att utmana oss själva och för att inneha fulla rättigheter till soundtracket valde vi att inte använda några färdiga ljudeffekter, utöver våra egna och de från produktionsljudet.
För inspelning av ljud och musik användes mikrofonerna Sennheiser MKH416, Røde NTG-1 och Shure PG58. När det inte var möjligt att spela in på dator användes istället en bärbar ljudinspelare, Fostex FR2-LE. 
På dator användes programmet Cubase 5 tillsammans med ett externt ljudkort, Presonus Firepod, för inspelning,  redigering och mixning.  För att få ett inspelningsresultat utan bakgrundsljud och rums-klanger  inreddes  klädkammaren,  i  studentlägenheten  vi  delar,  med  dämpande  material  som  ägg-kartonger och täcken. Kablar för mikrofon, hörlurar och bildskärm drogs genom ventilationshålet till ett annat rum där inspelningsdatorn stod. 
3.6 ProduktionsljudetNär den första färdigklippta biten av filmen överfördes till oss fick vi även allt produktionsljud. Pierre Wilén hade varnat oss tidigare om att ljudkvaliteten var mycket dålig på grund av att det inte fanns nå-gon riktig ljudtekniker på plats vid inspelningen. Vid genomgången av ljudet konstaterade vi direkt att  varningen var befogad. Först och främst var det inspelat i  16 bitars upplösning. Gör man så är det mycket viktigt att ha en mättad ljudsignal så att man inte får brus. Tyvärr var så inte fallet, utan de ha-de haft väldigt låga nivåer och därför blev resultatet mycket brusigt. Vidare verkade man inte ha tänkt så mycket på saker som är självklarheter för oss, till exempel att försöka minimera bakgrundsljud och rumsklanger, hålla mikrofonen stadigt, inte slå den i taket och vara noga med att rikta den mot den som pratar.
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              Vi föreslog för Pierre att en av oss kunde ta oss till Gotland för att eftersynkronisera dialogljudet, men han menade att det skulle man inte hinna med eftersom skådespelarna, utöver arbetet med filmen, även hade heltidsarbeten. Därför fick vi ta ljudet med dålig kvalitet och försöka dölja brus och dylikt.
Ljudet överfördes till oss i form av Wave-filer och en OMF-fil där Pierre hade lagt in de ljud som hörde  till de olika tagningarna. Efter genomlyssningen av OMF-filen började ett tidskrävande sökande bland övriga tagningar för att hitta de med bäst ljudkvalitet, dock med hänsyn till hur skådespelarna uttryck-te sig i bildmaterialet. När de bästa tagningarna var på plats gjordes en upprensning genom att allt ljud innan och efter replikerna klipptes bort för att gallra ut allt onödigt brus och bakgrundsljud. Vi upp-täckte efter ett tag att denna metod inte fungerade särskilt bra på grund av den låga ljudkvaliteten.  Resultatet blev det som man kan höra i många filmer där dialogen inte är eftersynkroniserad, det bru-sar när någon pratar och sedan försvinner det när personen slutar prata. Därför ångrade vi upprens-ningen och började om med att istället försöka åstadkomma en så jämn brusmatta som möjligt. Brus lades alltså till där det var tyst och även på de tagningarna som hade en lägre brusnivå.
3.7 Genomgång av bildmaterialetNär arbetet med produktionsljudet var färdigt var det dags att börja spela in, men först behövde det bestämmas vad som skulle spelas in. Därför kollade vi igenom filmen och försökte tänka oss in i mil-jöerna och handlingen. Vad låter till exempel i köket när två av karaktärerna kommer in på morgonen?  Kylskåpet brummar lite, nybryggt kaffe hälls upp – alltså pyser och puttrar kaffekokaren hemtrevligt. Så fort en ljudidé dök upp eller någonting som borde låta sågs, pausades filmen och det skrevs ner på  ett papper. När vi hade tagit oss igenom filmen på detta vis fanns en lång lista med ljud som skulle vara  med i soundtracket. Sedan kunde jakten på ljud börja och efter hand som de blev inspelade bockades  de av på listan. 
3.8 InspelningDå möjlighet funnits har vi spelat in ljud i den ljuddämpade klädkammaren, för att få ett så rent ljud som möjligt. Det möjliggjorde inspelning på dator och direkt kontrollyssning för att avgöra om ljudet  höll god kvalitet. Under inspelningen har någon av oss suttit vid datorn och skött inspelningsutrust-ningen,  sett  till  att  ljudnivåer  är  bra  och  genom  en  mikrofon  kommenterat  hur  det  låter.  I  kläd-kammaren har den andra av oss varit, med ett par hörlurar, en mikrofon och ibland en bildskärm, för att spela in ljudet. 
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              När utomhusinspelning krävts har vi använt en bärbar ljudinspelare och tagit oss till en plats där det  önskade ljudet hörts tydligast. Något som ofta stört våra inspelningar har varit vägljud, fågelsång och vindbrus. Detta stör mest när det gäller inspelning av en ljudkälla som låter svagt, till exempel olika  bildetaljer och fotsteg. Fotsteg på gräs och grus började vi spela in utomhus, men upptäckte att väg-ljudet var allt för framträdande och bestämde oss för att bygga en så kallad tramplåda, en trälåda som fylls med olika markmaterial för inspelning av fotsteg inomhus. Vi kunde nu spela in stegen i kläd-kammaren där filmen spelades upp som referens på en bildskärm. Detta gav ett naturligare ljud och dessutom mindre efterarbete med att synkronisera stegen med filmen. 
3.9 RedigeringRedigeringen har inneburit att onödigt material före och efter ljudet klippts bort, samt att korta in- och  uttoningar har applicerats i början och slutet så det inte märks lika tydligt när ljudet börjar och slutar.  Därefter började det viktiga arbetet med EQ:n för att skära bort oönskade frekvenser i ljudet, som t.ex.  vägljud, rumsklanger eller grannen som spelar musik. EQ:n användes också för att framhäva önskade frekvenser som ger ljudet dess karaktär. För att hitta de aktuella frekvenserna använder man enligt Rose (2002) lättast EQ-inställningen peak, som används för att höja en vald frekvens, den kan man se-dan svepa genom frekvensområdet och tydligt urskilja det man söker.  
Ibland upptäckte vi att ett ljud behövde vara lite längre, kortare, högre i tonhöjd eller lägre i tonhöjd.  Det går i vissa fall att lösa med verktygen time stretch och pitch shift. Time strech är en process som, med viss kvalitetsförlust, förkortar eller förlänger ljudet. Pitch shift är en liknande process men som istället höjer eller sänker tonhöjden. I de fall då verktygen inte varit tillräckliga har vi fått spela in lju-det igen på ett lite annorlunda sätt.  
3.10 GrovmixEftersom klippningen drog ut på tiden fick vi inte färdigt material i den takt som vi från början önskat  och planerat för. Det medförde att arbetstempot, om vi följt vår planering, skulle bli ganska ojämnt. Vi  valde därför istället att påbörja mixningen och göra en så kallad grovmix av det materialet som var fär-digt. Detta innebar att vi ställde in ljudnivåerna efter varandra så att de blev någorlunda jämna och så  som de var tänkta i slutmixen. Tyngdpunkten i denna mix lades på dialogen, men övriga ljud ställdes också in så att dialogen blev tydlig överallt. 
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3.11 MusikI början var det svårt för oss att känna och bestämma vilken genre och instrumentering som skulle an-vändas för introduktionsmusiken i filmen. Därför spelade vi upp filmens introduktionsscen och testade med olika musikstilar. Vi fastnade för den country/blues-stil som Peder af Ugglas, svensk musiker och kompositör, använder i många av sina låtar. Därför bestämde vi att försöka efterlikna denna stil för att  bygga upp musiken till filmens början. Det gav oss också idén att det nog skulle passa väldigt bra att  använda samma instrumentering i mycket av den övriga musiken. Vi stötte tyvärr på en del problem då det var svårt för oss att uttrycka de känslor vi ville med de instrumenten, så vi utvecklade idén genom att också använda oss av en del elektroniska instrument. 
För att prova olika harmonier och toner i stämningsmusiken skrev vi först en MIDI-version. Detta inne-bär att man kan rita tonerna med datormusen i en så kallad piano roll, sedan spelar en synthesizer i Cubase upp dem, därefter kan man enkelt ändra tonhöjd, tonlängd och tonstyrka om så önskas. 
3.12 SurroundmixNär man gör en surroundmix placerar man alla ljud i sina respektive miljöer. Det åstadkommer man med hjälp av två huvudsakliga saker. Den första är att panorera ljudet till rätt högtalare. Det gjorde vi  med Cubase inbyggda surroundpanner. Den andra saken är att lägga på rumsklanger på ljuden, både för att få en enhetlig ljudbild och för att göra så ljuden passar in i miljön och låter naturligt. Detta gjor-de vi med hjälp av ett insticksprogram i Cubase som lägger på väldigt många korta ekon, vilket är sam-ma princip som en naturlig akustisk rumsklang.  Utöver dessa huvudsaker gjorde vi  en hel  del fin-justeringar av ljudnivåer och EQ-inställningar.  
Vi började med att mixa utifrån direct/ambient-metoden genom att med surroundpannern placera en-dast miljöljud och rumsklanger i bakhögtalarna. Övrigt ljud placerades fram med sparsamma panorer-ingsrörelser. Detta är en metod vi inte tillämpat tidigare då vi omedvetet mixat efter direct-sound all round-metoden eftersom det har känts mest naturligt för oss att mixa ljudet utifrån kamerans vinkel.
När direct/ambient-mixen var färdig gjorde vi en ny mix med direct-sound all round-metoden. Då pan-orerade vi istället allt ljud i förhållande till kamerans vinkel, så att kameran representerar mottagarens ögon. Denna metod gav också mer utrymme till panoreringsrörelser på ljud som rör sig, till exempel när någon som befinner sig bakom kameran går in i bild.  
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3.13 Ett exempel på ljudets väg till soundtracketFör att ytterligare förtydliga hur arbetsprocessen gått till följer här ett exempel som beskriver ett ljuds  väg från idé till soundtracket. I exemplet används ljudet av regn på en fönsterruta, eftersom det be-handlats olika i de två surroundmixarna. 
Först tittade vi på filmen och såg att det i flera utomhusscener regnar. Tanken slog oss att det skulle  förstärka stämningen i filmen om man även hör detta i inomhusscenerna. Vi skrev därför ner ”regn på fönster” på ljudlistan. Sedan studerades väderleksrapporter och vi konstaterade att det skulle regna nästkommande helg. Helgen kom men det blev inget regn. Tidspressen gjorde att ett alternativt sätt behövde tänkas ut för att genomföra inspelningen. I brist på vattenslang och vattenkanna började vi  istället knacka på olika glasytor, som fönster, vitrinskåp och speglar. Ljudet från en stor hallspegel lät  väldigt likt den typ av gamla fönster som fanns i huset i filmen. Genom att knacka väldigt försiktigt med naglarna  på  spegeln  uppkom  ett  droppliknande  ljud.  Vi  bar  in  spegeln  i  den  ljuddämpade  kläd-kammaren, satte upp och kopplade in en mikrofon. När ett par olika regnvarianter var inspelade lyss-nade vi igenom dem och markerade den bit som lät mest naturtroget. Ljudet lades på plats och gjordes  ännu mer vattenlikt med hjälp av en EQ. Därefter ställde vi in rätt nivå i jämförelse med de andra ljud-en, följt av att vi, i direct/ambient-mixen, panorerade regnet till bakhögtalarna och i direct-sound all round-mixen panorerade det till den högtalaren som befann sig närmast fönstret i förhållande till kam-eran. 
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Kapitel 4 – ReflektionDetta kapitel kommer att bestå av två delar. Den första delen är gemensam där vi för in våra gemen-samma tankar om kandidatarbetet. Den andra delen av kapitlet är våra individuella reflektioner i vilka  vi tar upp det som vi tycker har påverkat oss mest under produktionsprocessen.  
4.1 Distanssamarbete Det har varit  en speciell  känsla för oss att utföra ett så stort och kreativt arbete tillsammans med Andersson/Wilén Produktion då de är personer vi aldrig träffat. Å ena sidan känns det roligt att de val-de att lägga ansvaret på oss, å andra sidan har vårt arbete hela tiden förföljts av en underlig oviss-het.  En ovisshet om hur seriösa och målmedvetna de egentligen är, om de håller vad de lovat och om de kommer uppskatta vårt arbete. Kanske kommer de låta någon annan designa ett nytt soundtrack, kan-ske kommer de vilja ge oss ansvaret igen i någon av deras framtida produktioner. 
Kommunikationen har  fungerat  över  förväntan och det har inte  uppstått  några större  problem på grund av avståndet mellan oss och produktionsteamet. Tyvärr har de varit upptagna av andra saker så klippningen blev försenad och det fanns heller inte tid att arrangera en eftersynkronisering av dialog-ljudet.
4.2 ProduktionsljudetDen första metoden vi använde för bearbetningen av produktionsljudet var att klippa bort brus runt  repliker. Resultatet blev det som kan höras i många filmer där dialogen inte är eftersynkroniserad. När  någon pratar hörs ett brus, som sedan försvinner så fort personen pratat klart. Detta är något som lätt  flyttar vår fokusering från filmens handling och känsla, till att tänka på varför det låter så och varför  man inte gjort mer för att undvika det. Vi valde därför att behålla bruset, och dessutom lägga till brus  där det saknades. Med denna metod är tanken att mottagaren i början kommer lägga märke till bruset, för att sedan filtrera bort det själv. Detta kan jämföras med att någon som bor vid en trafikerad väg i  början blir störd av ljudet för att sedan vänja sig och sluta lägga märke till det. 
4.3 TramplådanProblemet med bakgrundsljud på fotstegen vi i början spelade in utomhus ledde till ett intressant av-brott i produktionen. Vi var överens om att kvaliteten på ljuden inte höll den nivå som vi var ute efter och därför funderade vi ut en lösning. I skolans studio fanns en tramplåda, en trälåda med olika mark-
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              material för inspelning av fotsteg. Vi valde att bygga en egen sådan låda av flera anledningar, dels för att vi båda gillar att bygga saker och dels för att det är krångligt att boka studion, ta sig dit och få all teknik att fungera. Den största anledningen var att vi efter kandidatarbetet slutar på  BTH och då inte har samma tillgång till studion, därför kan en egen sådan låda vara en bra sak att ha inför framtida pro-duktioner. 
4.4 Jämförande av surroundmixarNär vi  gjort  surroundmixar i  tidigare produktioner har vi  omedvetet arbetat efter direct-sound all  round-metoden. Det kändes naturligt för oss att mixa utifrån kamerans perspektiv och vi förstod inte varför så många kommersiella filmer är mixade utifrån direct/ambient-metoden. Vi har nu, efter våra studier av metoderna, insett poängen med direct/ambient, att man vill  placera mottagaren som en åskådare istället för som en del av handlingen. Trots denna insikt gick vi in i vår jämförelse med tron att vi skulle välja direct-sound all round-mixen, för att vi fortfarande tycker att det låter bättre och mer naturligt.
När de två surroundmixarna av soundtracket till  Ont blod var färdiga jämförde vi dessa för att hitta deras för och nackdelar. Den första upplevelsen var att skillnaden mellan mixarna inte var stor, för-modligen för att regissören vid inspelningstillfället inte hade som avsikt att ljudet skulle bli i surround.  Det  medförde  att  ytterst  lite  handlingsbärande  saker  händer  bakom  kameran,  vilket  talar  för  att  direct/ambient-metoden skulle fungera mycket bra. 
Trots att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att arbeta med direct/ambient gick det ändå fortare att utföra den mixen än direct-sound all round-mixen, då den krävde betydligt mindre panoreringar eftersom miljöljuden skulle låta konstant i bakhögtalarna. Denna tidsaspekt kan säkert också väga in och vara en anledning till att man i många kommersiella filmer använder direct/ambient-metoden.
Den främsta fördelen med direct/ambient-mixen i det här fallet var att den var mer förlåtande mot det  dåliga produktionsljudet. De konstant placerade ljudmiljöerna skapade tillsammans med vårt pålagda brus en jämn maskering till skillnad från direct-sound all round-mixen som snarare gav en upplevelse av större förändringar i brusmattan då miljöljuden flyttas från högtalare till högtalare när kameran byter vinkel. 
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              Det som fick oss att till slut ändå välja direct-sound all round-metoden var huvudsakligen två faktorer.  Den första var att miljöljuden i direct/ambient-mixen lät statiska och ofta felplacerade när de låg kon-stant i bakhögtalarna, till följd av metodens strikta direktiv för användandet av bakhögtalarna. Den an-dra, och för oss den viktigaste faktorn var att direct-sound all round-metoden gav en känsla av att lju-det och bilden samverkade på ett mer naturligt sätt. När kameravinkeln ändras händer även något med ljudet. Detta skapade också en förstärkning av filmens klippning, vilket var ett positivt intryck hos oss, det styrker även Holmans (2008) uppfattning om att direct-sound all round kan ge mottagaren en stör-re  upplevelse.  Däremot  anser  vi  inte  att  Holmans uppfattning  om  obehagskänsla,  i  samband  med direct-sound all round, passar in på  Ont blod eftersom det i denna film finns ytterst lite handlings-bärande ljud bakom kameran.
Valet blev alltså inte så självklart som vi från början trott. Det visade sig bli en jämn avvägning mellan för- och nackdelarna med de två mixarna, och vi tror att om bästa möjliga resultat ska uppnås behöver ytterligare en mix utföras där vi kompromissar ihop det bästa från båda metoderna.
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4.5 Individuell reflektion av David Här reflekterar jag över det som påverkat mig mest under kandidatarbetet, musikkomponeringen. 
Det som påverkat mig mest under kandidatarbetet har varit svårigheten att komponera stämnings-musik till Ont blod. Vi koncentrerade oss först på filmens introduktion, och hittade efter en del sökande en stil som vi båda gillade och ansåg passande. Mycket tid gick åt att komponera och spela in denna  musik eftersom den till stor del skulle bestämma den känsla och kvalitet som filmen är tänkt att för-medla. 
När vi kom till den punkt då vi var helt nöjda och inte kunde förbättra introduktionsmusiken, tänkte vi  använda samma musikstil i den övriga stämningsmusiken. Det uppstod då en krock mellan de känslor som filmen gav och de som vi uttryckte med vår musik. Resultatet upplevde jag som en väldigt vacker betraktelse av den fruktansvärda massakern som skedde i filmen. Vi var överens om att tillvägagångs-sättet  inte fungerade och började istället experimentera med harmonier och olika synthezisers till  stämningsmusiken. Sakta men säkert började musik ta form och resultatet samverkade mycket mer med filmens känslor. Samtidigt som musikens uttryck blev bättre gled stilen mer och mer ifrån intro-duktionsmusiken som vi var så nöjda med. Då uppstod ännu en krock, men nu istället mellan de olika musikstilarna. Introduktionsmusiken hade en akustisk, öppen klang och den övriga musiken var mer elektronisk och intensiv. Jag kände att det skulle vara svårt för mottagaren att binda ihop de här olika stilarna till en sammanhängande helhet, så jag testade därför att lägga in elektroniska element i intro-duktionsmusiken. Den metoden föll ganska snart på att öppenheten i musiken försvann och känslan blev intetsägande. Jag tog därför bort det elektroniska igen och efter synpunkter från vår handledare Daniel Nilsson är vårt mål nu att istället lägga in mer akustiska instrument i den elektroniska musiken för att binda ihop den med introduktionen. 
Den största anledningen till problemen med musikkomponeringen ligger i att filmgenren, rysare, är ny för mig. Tidigare har jag mest jobbat med komedi och action och det visade sig vara en ganska klurig övergång att istället försöka skildra djupa känslor och upprivna personligheter. Det var en utmaning som tog tid att klara av, och utan den research vi gjorde i början av kandidatarbetet tror jag inte det hade varit möjligt. 
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              En annan anledning till svårigheten att komponera musik till  Ont blod,  tror jag ligger i hur filmens karaktärer reagerar över händelser i handlingen. Det var svårt för oss att utläsa vilka känslor regis-sören ville framhäva, vilket medförde att vi fick gissa på en känsla, komponera för den och därefter för-söka se och höra helheten från ett mottagarperspektiv. Oftast gick denna metod snett redan vid giss-ningen vilket ledde till att vi fick börja om. Förutom att det tar mycket tid, kräver det också mycket kre-ativitet att hela tiden börja om och försöka tänka i nya banor. Jag tror att jag kommer ta med mig myck-et erfarenhet från denna typ av musikkomponeringen till framtida produktioner eftersom det var ett nytt sätt för mig att arbeta. I de filmer jag komponerat musik till tidigare har jag varit delaktig i arbetet  redan från manusskrivandet, vilket har medfört att jag att jag haft en bild av vilka känslor som ska framhävas innan jag ens börjat komponera. 
Till sist vill jag också ta upp problematiken med att komponera musik till en film som inte är färdig-klippt. Jag kan inte sätta fingret på vad det är som gör detta så svårt men det har varit ett problem i alla de tre större filmproduktionerna jag arbetat med under min utbildning på BTH. I samtliga fall har jag påbörjat musikkomponeringen i ett tidigt skede av postproduktionen men kreativiteten har inte satt  igång på allvar förrän jag har haft hela den färdiga filmen att arbeta med. Jag tror att det har med hel-heten och göra, ljudläggningen är också ett kreativt arbete men det kräver inte ett helhetsintryck av filmen på samma sätt som musikkomponeringen gör. Jag får ofta flera musikaliska idéer när jag ser en tyst film men de skiljer sig oftast så pass mycket att få av dem fungerar tillsammans när de sedan ska sättas ihop. Därför tvingas jag välja ut de som passar och samtidigt ”kill my darlings”, rata de idéer som  är för spretiga. Till sist när jag har hela filmen att arbeta med får jag ihop en avslutande musik som  passar,  och först då tror jag att  den röda tråden dyker upp genom introduktionen, någonting runt handlingen och slutet, och då blir det nog lättare att fylla i de luckor som finns mellan mina idéer. Till  denna teori bör nog också läggas att jag är av den personligheten som har svårt för ett disciplinerat ar-bete, jag skjuter gärna upp saker som måste göras. Det speglar också min kreativitet, ibland har jag lju-sa stunder men oftast är jag mer kreativ under tidspress. Det är också när tidspressen är som värst,  nära deadline, som filmer brukar bli färdigklippta och det kan säkert bidra till att det då är lättare för mig  att  utföra  ett  kreativt  arbete.  Stora  delar  av  denna  kreativitetsprocess  beskrivs  utförligt  av Sandberg (1999), där han bland annat behandlar den del som är extra intressant för mig, inkubation.  Han menar att man efter första idén skjuter upp problemet och under en period ägnar sig åt andra sa-ker. Jag tror att man under denna tid bearbetar problemet på ett undermedvetet plan och kanske kan man då också rensa bort irrelevanta delar för att sedan, när man förverkligar idén, ha en klarare bild av vad som ska göras. 
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4.6 Individuell reflektion av RobertHär kommer jag, Robert reflektera över de saker jag funnit mest betydelsefulla i mitt kandidatarbete.
4.6.1 En ny genreDen största utmaningen har för min del varit att arbeta med genren rysare/skräck, då jag aldrig arbe-tat med den tidigare. Jag har dessutom ägnat väldigt lite tid åt att se sådana filmer. Det svåraste med den nya genren har varit att skriva musiken. Större delen av den musik jag annars skriver är oftast svängig och glad, och att gå från det till känsloväckande och skrämmande har varit en svår övergång. Anledningen till att jag trots allt valde att ta mig an detta projekt var för att få erfarenhet inom genren,  och möjligtvis skapa en mer intressant ljuddesign till en film i den genre jag ofta upplever som väldigt fantasilös och förutsägbar. Det som bidrar till detta intryck är att många filmer till stor del är upp-byggda av cheap scares. När något är på väg att hända i filmens handling byggs musiken upp för att se-dan tonas ner och bli tyst, ibland kommer en kort replik, följt av en stark markering i musiken eller lju-det för att överraska betraktaren. Detta upprepas sedan, ofta igenom hela filmen, och det blir lätt att  gissa när nästa cheap scare ska komma. Bilden nedan är en bit av ljudspåret till filmen Darkness Falls (2003), vilken till största del är uppbyggd av cheap scares.

Bild av en cheap scare i ljudspåret från Darkness Falls (2003). Till vänster syns musiken som tonas ut, därefter kommer en replik och längst till höger syns den starka markeringen.
Personligen finner jag cheap scares ganska uttjatat, och ville skapa en mer gedigen ljuddesign till Ont 

blod. Min tanke har därför varit att skapa ett så verkligt intryck som möjligt, få med alla möjliga ljud som borde låta, och göra en realistisk surroundmix. Resultatet är tänkt att bygga upp en otäck känsla  av verklighet hos betraktaren, istället för att försöka överraska  med en rad smällar.
Vad gäller instrumenteringen i skräckfilm, och film överlag, består den ofta av olika stråkinstrument. Jag ville frångå detta och skapa något annorlunda. När vi påbörjade musiken var det första steget att göra MIDI-stråkar att ha som en mall, för att sedan spela in andra instrument istället. Mitt resultatet  
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              blev då oftast mer sorgligt och vackert än skrämmande och överraskande, och efter ett tag frångick vi den här metoden som endast missledde oss. För att komma vidare testades olika synthesizers och in-strument för att hitta något som kunde användas direkt. Det vi fann som passande modifierades sedan för en mer skrämmande och obehaglig känsla. Vi testade sedan olika sätt att lägga ljuden ihop med bil-den för att få ett så berörande resultat som möjligt.  
4.6.2 Produktionsljudet Nyttiga kunskaper jag fått inom ljudredigering har varit från bearbetningen av produktionsljudet, vil-ket höll  en låg kvalitet.  I  tidigare produktioner har skådespelarna funnits nära till  hands vid post-produktionen, och det har varit enkelt att eftersynkronisera dialog som jag inte varit nöjd med. Då har endast en mindre del av tiden ägnats åt bearbetning av dialogljudet. I denna produktion har det inte funnits någon möjlighet till eftersynkronisering då skådespelarna bott på en annan ort, och inte heller  haft tid. Problemet vi haft med dialogljudet är till största del brus och i vissa fall brum och störningar. När det gäller en ren ton som ligger i bakgrunden är det ofta ganska lätt att filtrera bort den med en EQ, utan att förlora så mycket av själva dialogen. Det blir svårare när det gäller brus, då detta ofta ligger utspritt över många frekvenser där dialogen också ligger. För att till viss del sänka brusnivån har vi använt ett brusreduceringsprogram som heter  Izotope RX. Jag har tidigare inte använt program som detta och det har därför varit svårt att få ett bra resultat. Det har däremot givit lite kunskaper till nästa gång jag behöver utföra brusreducering.
En teknik som Rose (2002) beskriver, är att dölja bruset genom att lägga på ett annat, starkare ljud som då gör att örat inte kan registrera bruset. Dock har det varit extra svårt att dölja bristerna då vi arbetat med surround. Till större delen ligger dialogen ensam i en egen högtalare, och man kan lättare  urskilja vad som kommer från just den högtalaren till skillnad från en stereomix, där dialogen ligger i båda högtalarna tillsammans med allt övrigt ljud. En lösning vi använt är att ta brus, och annat bak-grundsljud från dialogen och lägga i de övriga högtalarna. På så sätt fick vi en behagligare ljudbild, då  man inte märker av bruset lika mycket som när det låter koncentrerat från en högtalare. 
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Källförteckning
Film

Darkness Falls, (2003). [video:DVD] Revolution Studios
Eden Lake, (2008). [video:DVD] Rollercoaster Films
Hannibal Rising, (2007). [video:DVD] Young Hannibal Productions
The Host, (2006). [video:DVD] Chungeorahm Film, Showbox/Mediaplex
LitteraturHolman, T. (2008). Surround sound: up and running. Burlington: Focal Press
Rebelo, P. (odat.). Audio-Vision. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.somasa.qub.ac.uk/~prebelo/teaching/amt05/AMT_lecture4.htm [2011-05-18]
Rose, J. (2002). Audio postproduction for digital video. San Francisco: CMP Books
Sandberg, A. (1999). Kreativitet. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.aleph.se/Projekt/Handbok/Kreativ.html [2011-05-18]
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Bilaga 1: Projektplan, risker och lösningarTekniska risker så som datorkrasch ska inte påverka produktionen i någon större utsträckning då vi  tänker göra regelbunden backup på vårt arbete.
Vid begränsad tillgång till skolans lokaler och utrustning kan vi arbeta hemifrån med egen utrustning.
Den största risken är att vi inte får färdigklippt filmmaterial i tid eller inte alls. En tidkrävande lösning kan vara att vi får oklippt material och kan lyckas göra en egen klippning av det men då givetvis med ett sämre slutresultat. Då kan vi också överväga att klippa ner materialet till en kortare film om vi kän-ner att vi har ont om tid. 
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Bilaga 2: Projektplan, tidplan
Vecka 4Idé- och inspirationsinsamling i form av litteratur och film. 
Vecka 5-6Redigera produktionsljud.Skriva lista med ljud till färdigklippt filmmaterial.
Vecka 7Spela in ljud och eventuellt även rumsklanger.
Vecka 8-9Redigering och synkronisering av inspelat material.
Vecka 10Får den färdiga filmen.Eventuellt extra redigering av produktionsljud.Skriva lista med resterande ljud.
Vecka 11-12Spela in ljud och eventuellt rumsklanger.
Vecka 13-14Redigering och synkronisering.
Vecka 15-17SurroundmixningMusikkomponering
Vecka 18-19KontrollyssningFinjusteringar
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Vecka 20Färdigställa slutreflektionenTisdag 17:e maj kl 16, deadline produktion.Fredag 20:e maj kl 16, deadline slutreflektion.
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Bilaga 3: Ordlista
16 bitars ljudupplösningLjudets bitupplösning begränsar hur många olika ljudnivåer det kan ha. 16 bitar innebär maximalt 65 536 olika ljudnivåer. Inspelningsstandaren 24 bitar kan ha 16 777 216 olika nivåer.
 
BakhögtalareHögtalare som står bakom mottagaren.
Cheap scareMed tystnad eller musik försätts mottagaren i en känsla av trygghet en stund innan något läskigt plöt-sligt inträffar, sedan markeras denna händelse starkt i musiken, med avsikt att få mottagaren att hoppa till av överraskning
CubaseDatorprogram för inspelning, redigering och mixning av ljud. Utvecklat av Steinberg.
DropboxDatorprogram för delning av filer mellan datorer via internet.
Direct/ambientMetod för surroundmixning där inget handlingsbärande ljud placeras bakom mottagaren.
Direct-sound all roundMetod för surroundmixning där allt ljud placeras utifrån kamerans perspektiv.
EftersynkroniseringÅterinspelning av dialog som inte blev bra vid inspelningstillfället.
EQFörkortning av engelskans equalizer, som är ett verktyg för att jämna ut eller på annat sätt förändra lju-dets klang. Med EQ:n höjer eller sänker man ljudnivån i ett frekvensområde, till exempel bas eller dis-kant.
Filmcafe.seMötesplats på internet för filmskapare.
FronthögtalareHögtalare som står framför mottagaren.
FrekvensI stort sett alla naturliga ljud består att ett antal olika frekvenser. Dessa frekvenser bestämmer ljudets  tonhöjd. Ju högre frekvenser, desto ljusare ton.
FrekvensområdeEtt frekvensområde består av ett antal närliggande frekvenser.
HarmoniFlera toner som klingar samtidigt. 
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InsticksprogramEtt program som inte kan köras för sig själv, utan måste öppnas genom ett annat program. 
InstrumenteringDe instrument som används i ett visst musikstycke.
Izotope RXEtt datorprogram för restaurering av ljudfiler med dålig kvalitet. 
LjudkortEn datorkomponent med in- och utgångar för ljud. Den hanterar även omvandlingen mellan analogt och digitalt ljud.
MiljöljudDet som låter i omgivningen utan direkt påverkan, så som fågelsång eller kylskåpsbrum. 
MIDIFörkortning av Musical Instrument Digital Interface. Elektronisk gränssnitt som används för styrning av bland annat synthesizers. 
MixningInställning av ljudnivåer och andra ljudinställningar för att skapa en enhetlig ljudbild.
Mättad ljudsignalVid ljudinspelning ställs nivån in så att signalen är så stark som möjligt. Detta gör man för att egen-bruset i inspelningsutrustningen ska vara så svagt som möjligt jämfört med ljudsignalen.
OMF-filFörkortning av Open Media Framework. Ett format som kan innehålla flera ljudspår och ljudfiler, och går att flytta mellan olika ljudbehandlingsprogram. 
PanoreraVid mer än en ljudkanal används panorering för att bestämma i vilken/vilka högtalare ett ljud ska låta.
Piano rollFinns i flera ljudbehandlingsprogram och är ett system för att med datormusen rita och redigera MIDI-noter.
PostproduktionDen del av en filmproduktion som utförs när filminspelningen är klar.
ProduktionsljudDet ljud som spelas in under filminspelningen.
RiktmikrofonMikrofon som är konstruerad för att endast ta upp ljudkällan den riktas mot.
RumsklangUppstår när ljud reflekteras mot ytorna i ett rum.
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Soundtrack till Ont blod, Robert Svärd & David Junker                                              
SoundtrackBildas av allt ljud i en film (som dialog, effekter och musik) när det samverkar med bilden 
StereomixEtt ljudspår besående av två ljudkanaler.  
SurroundFlerkanaligt ljud som ger mottagaren en omringande ljudupplevelse.
SurroundlyssningLjudanläggning med fyra eller fler, här sex högtalare som kan återge flerkanaligt ljud.
SurroundmixningLjud placeras, i förhållande till bilden, i de olika ljudkanalerna. 
SurroundpannerFinns i flera ljudbehandlingsprogram som ett verktyg för att placera ljud i de olika ljudkanalerna.
SynthesizerMusikinstrument som man på elektronisk eller digital väg kan efterlikna andra instrument eller skapa  helt nya ljud.
TeaserKort videoklipp med intresseväckande scener ur en film, i syfte att locka tittare till att vilja se mer.
TrampAllt ljud som påverkas av karaktärerna i en film, till exempel fotsteg och förflyttning av rekvisita.
TramplådaLåda med olika mark- eller golvmaterial som används vid inspelning av fotstegsljud.
Wave-filFilformat som används för att lagra ljuddata.
YoutubeWebbplats där videoklipp görs publika genom att användarna själva laddar upp dem. 
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