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Sammanfattning
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Abstract: 
Detta arbete beskriver hur man ljudlägger konstfilm, hur man plockar upp ljud vid 

inspelningsplatsen och hur man ställer ut en flerkanalig ljudläggning av en konstfilm. Detta är de 

tre huvuddelarna i detta kandidatarbete, och dessa kommer att förklaras med hjälp av mitt eget 

tillvägagångssätt, tillsammans med problem jag stött på och hur jag löst dem. Reflektionen 

redogör även för betydelsen av kommunikation mellan konstnär och tekniker och hur man som 

ljudansvarig kan använda sin maximala kreativitet och kunskap, samtidigt som upphovsmannen 

ska få som hon/han vill.

Nyckelord:, konstfilm, ljudkonst, flerkanalsljudläggning

Abstract (eng):
This report explains how you can design sound for a visual arts movie, how to pick up sound on a 

scene, and how you can exhibit a visual arts movie. These are the three main parts in this work, 

and they will be explained through my own approach, through problems I have encountered and 

how I have solved them. It will also be thoughts in this report, of how you can communicate with a 

producer and name behind an artwork. The hard part about this is how you as an sound engineer 

can use maximal skill and creativity at the same time as you do as the author whats you to do.

Keywords: visual arts, sound arts, exhibit
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    1. Arbetsbeskrivning
Här kommer jag kort beskriva hur samarbetet mellan mig och bildkonstnären, Amanda Monceau 

härefter beskriven som (AM)*, startade. Därefter kort om hur arbetet med de övriga inblandade 

fungerade.

Under hösten 2009 gick jag en kurs på Malmö Högskola vid namn ”Experimentell Medieproduk-

tion”. Detta gjordes i samband med att jag gjorde min tematiska fördjupning på Blekinge Tekniska 

Högskola (BTH). Under denna period fattade jag intresse för den plats där konsten möter tekniken, 

vilket är grunden till varför jag valde det här arbetet. Varje dag träffade jag inspirerande människor 

som sysslade med experimentell film, konstfilm, kortfilm, fotografi  och liknande. Det var också då 

jag träffade AM, som sysslade med just konstfilm. Vi kom varandra närmare då vår personkemi, 

vårt arbetssätt och våra resultat föll varandra i smaken, och efter en viss tid när mitt kandidatarbete 

började närma sig, frågade jag AM ifall hon ville inleda ett samarbete där jag var ljudansvarig för 

hennes produktioner, både när det skulle gälla att ställa ut, ljudlägga eller fånga ljud vid inspel-

ningsplats. Det visade sig att AM:s team letade efter någon med mina kunskaper, och vi bestämde 

att jag skulle börja med att ljudlägga hennes verk ”Flyga inte Dala”.

1.1 Kortfattad beskrivning av arbetet
”Flyga inte Dala” är en 16 minuters konstfilm projicerad på tre skärmar. Den är inspelad i ett rum 

med skådespelaren Rebecca Ferguson. Jag låter AM, personen bakom verket, berätta om 

skildringen:

Tjejen i fråga har OCD (tvångshandlingar och tvångstankar), hon är besatt av talet tre; tror att hon kan rädda sig 
själv och andra genom det talet samt genom att de saker hon har i rummet alltid ligger som de gör. Ingenting får 
röras. Hon håller på att gå sönder. Känslorna byter av varandra fort; hon går från glad till ledsen och tillbaka. 
Anledningen till multi-screen (de tre skärmarna med olika bilder på parallellt) är för att påvisa hennes splittrande 
person, och såklart talet tre. Däremot är det självklart öppet att tolka verket som man vill. Många tror att hon lider 
av schizofreni, andra att hon enbart har svårt att sova. Många känner igen sig även om de inte själva lider av den 
sjukdom som jag ville porträttera.

Ljudet spelas upp i fyra högtalare och bilderna är projicerade på tre skärmar, och är en ljudlägg-

ning som doftar konst snarare än drama. De delar som har ljudlagts är musik/noise, mixning av 

dubbad dialog* och foleyljud (ljudeffekter). Förutom ljudläggningen har jag varit med och ställt ut 

samt dokumenterat den färdiga produkten, tillsammans med några andra av AM:s verk. I samband 

med att jag tog på mig den här uppgiften fick jag veta att AM hade ett verk till, ”Arkiv”, som var  

nyligen påbörjat. AM frågade även ifall jag kunde hjälpa henne med det. Jag bestämde mig för att 

hålla det öppet, beroende på hur mycket tid ”Flyga inte Dala” skulle ta av mitt kandidatarbete. Det 

visade sig senare att jag även hade tid att hjälpa till med detta projekt. Arkiv skulle också spelas 

upp på tre skärmar, men skildra tre olika människor. 

Min uppgift i detta arbete var först och främst att plocka upp ljud på inspelningsplatsen. I och med 

att det var tre olika människor som skulle filmas, skulle det komma tre tillfällen då jag behövde vara 

med. Jag hann bara vara med vid ett av tillfällena, innan produktionstiden tog slut, men jag hann 

lära mig mycket på detta tillfälle, och det kommer tas upp i denna rapport.
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1.3 Projektgruppen
Projektgruppen har bestått av mig, AM, Sofia Weum (redigerare) och till viss del Emmy Högström 

Tagesson (textförfattare). AM är producent och namnet bakom alla verk. Det är hon som kom med 

idén från början, och det är hon som säger åt alla i teamet vad de har för uppgift och pekar dem åt  

rätt håll. AM har gått två år ”praktisk film” på K3 i Malmö, innan hon gick kursen Experimentell 

Medieproduktion, där vi träffades. Hon sysslar främst med att göra konstfilm, och blandar detta 

med olika sätt att projicera bilder. Under den senaste tiden har hon samlat på sig en del olika verk,  

varav ”Flyga inte Dala” är ett av dem. Syftet med detta är att kunna få visa upp det för de skolor 

hon söker till hösten 2010. Hon vill främst komma in på Konstfack i Stockholm, men har även sökt 

Kungliga Konsthögskolan och Konsthögskolan i Malmö. 
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2. Projektplan (2010-01-29)
Här kommer den projektplan som skrevs innan jag började arbeta praktiskt med mitt kandidat-

arbete. Ha överseende med ifall det är saker som skrivs här och som inte kom att vara med i 

slutresultatet. I reflektionsdelen finns tankar kring detta.

Kort synopsis:

Ljudlägga en konstfilm som är 16 min lång och projicerad på tre skärmar.

Kort bakgrund:

Jag träffade  AM under en fristående kurs vid namn "Experimentell Medieproduktion" på K3 i 

Malmö. Det visade sig att hon behövde hjälp med att ljudlägga ett av sina arbetsprover som hon 

skulle använda för att söka in till Konstfack i Stockholm. När vi kom fram till att jag skulle göra det 

åt henne, så såg jag detta som ett möjligt kandidatarbete.

Syfte:

Syftet med samarbetet är att jag ska utveckla mina kunskaper inom flerkanalig ljudläggning av 

konstfilm. Vad detta innebär rent praktiskt förklaras längre fram i arbetet. Mitt arbete kommer att 

kunna vara en viktig del i ett större sammanhang då jag kommer kunna visa rent allmänt, hur man 

kan använda sig av flerkanalig ljudläggning i konstfilm. Jag kommer att ha en produktionsdel där 

jag arbetar praktiskt, samt en bearbetningsdel där jag kommer analysera existerande konstfilm ur 

ett ljudperspektiv. Med mitt arbete kommer jag att få en inblick i konstfilm- och kortfilmsvärlden, och 

utveckla mina kunskaper inom området. AM, som är ansvarig för idén, arbetsfördelning och utgiv-

ningen av verket, arbetar tillsammans med Sofia Weum (redigerare) och Rebecca Ferguson 

(skådespelare). Tanken är att konstverket ska ställas ut i ett större sammanhang i framtiden. AM är 

en väldigt målmedveten, precis som jag själv, och om vi har ett lyckat samarbete så finns det möj-

ligheter till framtida arbete tillsammans.  Alla i teamet som arbetar bor utanför Blekinge och samar-

betet är därför en möjlighet att få arbeta tillsammans med personer i övriga Sverige. 

Mål:

Mitt mål med projektet är att skapa en ljudatmosfär som samspelar med AM:s film, och på så sätt 

får dem båda att förstärka varandra. Jag vill att slutproduktionen ska förmedla den starka känsla av 

besatthet eller schizofreni som AM beskriver i sitt manus. För att åstadkomma detta kommer ljud-

läggningen vara flerkanalig, innehålla både tal, foley och stämningsmusik/noise.  Tanken är att det 

färdiga verket skall vara annorlunda på så sätt att det inte efterliknar någon tidigare ljudläggning, 

och tänjer på gränserna mellan vad som låter bra och inte. Vissa ljud kommer bli påfrestande, eller 

annorlunda, vilket ska spegla vad som händer i själva filmen. Jag vill också att jag ska ha utvecklat 

mig själv när det gäller att arbeta tillsammans med personer på distans.
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Metoder:
För att få inspiration till projektet kommer jag att samtala med de som är inblandade och på så sätt 

skapa mig en känsla av vad de är ute efter. AM har en del teoretiska anknytningar till sina verk och 

kan förhoppningsvis därför ge mig en stark känsla för vad hon är ute efter. Jag kommer även att 

lägga in egna åsikter i ljudläggningen om vad som kan vara bra/dåligt för att slutprodukten ska bli 

så lyckad som möjligt. De inspirationskällor jag fått hittills är dessa sidorna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas_(film)

http://www.mf-films.com/#zavan

http://www.youtube.com/watch?v=JLstDH8r9Ro

Jag ska analysera dessa i samband med förarbetet, men kommer även under hela projekttiden 

kontinuerligt få in nya inspirationskällor, främst från AM.

När det gäller det praktiska arbetet kring ljudläggningen så kommer jag vid behov göra research, 

det finns hjälp att få på BTH. I och med att det finns en deadline (10 mars) på den färdiga produk-

ten så kommer jag att ta resterande tid till efterarbete. Därför kommer jag be AM om många av 

hennes referenser och ta god tid på mig att jämföra mitt projekt med andra liknande, och analysera 

dessa. Jag kommer inför slutexaminationen att förbättra ljudläggningen ytterligare vid behov. 

Jag kommer att arbeta hemifrån. Programmet jag huvudsakligen kommer att använda mig av för 

att ljudlägga foley, göra musik och lägga på dialog är Cubase 5. Några exempel på pluggar och 

mjuk-varusynthar som jag kommer att använda mig av är: Absynth, Reason, Ravity, Toxic3Orion, 

Wizoo-Verb, GuitarRig3, B4, T-RackS. Jag kommer utöka min verktygslåda efter behov. Precis 

vilka mikrofoner jag kommer använda kan jag inte säga nu,  utan det  kommer jag skaffa efter 

behov. Jag kan inte  heller  säga  än  vilket  ljudkort,  på  grund  av  samma anledning.  Eventuella 

kostnader för projektet kommer vara de resor jag behöver göra för att träffa personer i teamet.

Jag kommer arbeta tillsammans med AM, som bor i Malmö. Därför kommer vi att kommunicera 

mestadels över internet, genom att skicka filer till varandra, och ibland träffas i Malmö. AM kommer 

att använda den färdiga produktion till en ansökan och vi behöver därför vara färdiga senast den 

10 mars. Före detta datum kommer vi ha en ”test”-utställning, i Malmö Högskolas Blackbox/utställ-

ningshall, som kommer att dokumenteras.

Tidsplan 

3- 10 Produktion:

31 Januari: Deadline för träff med AM (första diskussionen om ljudläggningsideér)

5 Februari: Fått fram ett ljudschema, samt allt som behövs för att starta praktiskt arbete

17 februari: Färdig med första utkast

28 Februari: Färdig för utställning, finslipning

11-16 Efterarbete, analys:

http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas_(film
http://www.youtube.com/watch?v=JLstDH8r9Ro
http://www.mf-films.com/#zavan
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Måndag 15 Mars: Skaffat fram analysmaterial för efterarbete

17-20 Reflektion:

20-22 Föreläsningar, seminarier, utställningsbygge

Risker med projektet:

Den största risken är att produktionstiden inte kommer att vara tillräckligt lång för att åstadkomma 

exakt det som jag och AM är ute efter. Jag kommer hela tiden försöka undvika detta problem ge-

nom att försöka ligga före i schemat, så att jag alltid känner mig lugnt i sinnet och genom detta 

kunna jobba effektivare. Jag kommer redan tidigt lägga upp ett ljudschema och samla upp de ljud 

jag tror att jag kommer att använda. En annan risk är att ett långdistansarbete kan bli problematiskt 

när man skickar filer till varandra och man faktiskt inte träffas ofta för att diskutera med varandra 

”face to face”. För att undvika det här så kommer vi höras ofta via telefon och mail. Sedan kan man 

också planera in ett möte i början av produktionen där man diskuterar ganska noggrant hur man 

vill att känslan ska vara.
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3. Processbeskrivning
I och med att jag har arbetat själv med mitt kandidatarbete så kommer jag beskriva processen från 

vecka till vecka under produktionstiden. Jag kommer också att använda mig mycket av det jag 

skrivit i min loggbok, då det ofta kan vara bra och väldigt levande förklaringar på hur jag upplevde 

arbetet när det hände.

3.1 Första veckan:
Starten av mitt kandidatarbete har varit en extra viktig del i processen. Den var viktigt att jag skulle 

bli klar i tid till AM:s ansökan, och jag var därför tvungen att lägga upp ett bra schema. Produktions-

delen skulle både starta tidigare än vanligt, och bara vara cirka hälften så lång, åtminstone i den 

större delen av kandidatarbetet, det vill säga ljudläggningen av verket ”Flyga inte Dala”.

Med andra ord fick jag sätta igång ganska direkt med det praktiska arbetet, och endast ha AM och 

hennes inspirationskällor som ”idébollplank”. Det började med att jag fick dubbningen* av monolo-

gen tillsammans med filmfilen. Filmfilen var redigerad så jag kunde se alla tre filmerna spelas upp 

simultant bredvid varandra i mitt redigeringsprogram, vilket underlättade både arbetsmässigt och 

prestandamässigt. När jag lyssnade igenom dubbningen upptäckte jag att den var ganska dåligt 

inspelad. Det var högt brus så fort skådespelaren pratade, och klippningen var inte heller ”klock-

ren”. På ett fåtal ställen fanns det små hack i ljudfilen. Jag fick veta att AM hade lagt ner ett stort 

arbete på att spela in den här dubbningen, så jag gjorde det bästa av inspelningen. Med hjälp av 

en brusreducerare tog jag bort mestadels av bruset. I detta läge visste jag inte ifall kvalitén räckte, 

men i och med att min plan var att ha en ”noiseig” design på musiken, så skulle det kanske fungera 

bra ändå.

Jag lade upp dialogljudet i höger, vänster och mitten för att kunna styra var talet skulle höras i 

förhållande till var på de tre skärmarna skådespelaren pratade. Jag hade tagit hem fyra högtalare 

som jag laborerade med i en dag för att se hur jag kunde få ut så mycket som möjligt från dem. 

Bilden nedan visar de två mixningsmöjligheterna jag alternerade mest mellan. De röda fyrkanterna 

är högtalare och pilarna hur ljudet spelas upp från dem. Det svarta strecket i mitten är de tre 
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skärmarna och deras positionering. Om jag hade ställt högtalarna som i Bild 1 hade det kommit 

ljud direkt från den skärm där skådespelaren talade. Då skulle det bli en sämre surroundkänsla då 

det bara kunde vara en högtalare bakom. Med andra ord skulle jag antingen behöva fler högtalare, 

eller vara tvungen att väsentligt förminska möjligheten att mixa in ljud från olika håll, för att använ-

da den här uppställningen. Jag testade istället att placera högtalarna som i Bild 2. När skådespela-

ren talade på mittenskärmen skulle jag då istället få panorera* ljudet så det låg lika mycket i höger 

som vänster. Då skulle lyssnaren ändå uppleva det som om ljudet låg precis i mitten, och jag skulle 

ändå ha kvar möjligheten att positionera ut ljud till högtalarna höger bak och vänster bak. Det visa-

de sig att det här fungerade så pass bra att jag valde denna uppställning, utan att känna att jag 

gjorde ett misstag i att inte försöka få fram fler högtalare.

Jag hade många funderingar i början på hur jag skulle lägga upp ljudläggningen tidsmässigt. Något 

jag var ganska säker på att jag skulle göra tidigt var att hitta en rumsklang som kändes realistisk i 

förhållande till det rum som skådespelaren befann sig i. Jag använde en reverbplugg* uppbyggd 

på impulssvar* vid namn ”WizooVerb”. Jag jobbade fram en bra rumsklang första veckan och höll 

mig till den senare. 

3.2 Andra veckan ”Foley”
Första veckan var jag ganska uppslukad av att först få talet bra, innan jag började med foleyljuden 

och musiken. Väl inne på andra veckan skrev jag det här i min loggbok:

Funderingarna kring foleyljuden är många. Jag känner att det kommer ta längre tid än väntat att få de 
ljud som jag vill ha, då det är många små ljud som tex. hur skådespelaren rör sig i sängen i filmen, 
eller hur hon förflyttar sig i rummet. Jag vet inte hur mycket musiken kommer dölja heller. Jag 
kommer göra så gott jag kan med foley-delen så att allting finns ljudlagt, sedan använda musiken för 
att filtrera bort det som inte är nödvändigt. 

Att ljudlägga foleyljuden var det som tog längst tid och var mest omständligt i ljudläggningen. Först 

testade jag att spela in mitt eget täcke där hemma, genom att placera en kondensatormikrofon 

med njure*-upptagning framför, och spela in ljud med hjälp av att slå med handen, samtidigt som 

jag försökte synka slagen med filmen. Jag tyckte att ljuden lät bra, men att uppgiften var oerhört 

jobbig. Det var mycket rörelse i sängen som skulle ljudsynkas i den 16 minuter långa filmen, och 

därför tog detta nästan en hel vecka att färdigställa. Jag lärde mig en del under den här veckan, 

speciellt när jag skulle ljudlägga en smäll då skådespelaren slog sönder en Jungfru Maria-staty 

som stod på en hylla.

I min loggbok antecknade jag under den här perioden att jag skulle behöva implementera viss 

ljuddesign och musik även när jag fokuserar mest foleyljuden. Jag hade nämligen upptäckt att 

kärnan i att skapa en drömsk atmosfär är att blanda foleyljuden, som då är verkligheten, och musik 

eller noise. Först när detta var gjort visste jag om jag hade fått den effekt jag önskat. Det var svårt 

att ljudsätta slaget mot hyllan, men jag upptäckte att om jag lade ett pink noise som ett crescendo 

framför själva smällen, så blev det symboliskt för hur hennes ilska växer i samband med monolo-
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gen hon håller.

Jag skulle snart få feedback för min ljudläggning av AM, men den här tanken var något som jag 

ändå höll kvar under hela processen. Efter att jag blev färdig med foleydelen av filmen uppstod 

andra tankar och idéer om hur jag kunde forma ljudläggningen och  hur man kunde utrycka de 

vokala utbrott kvinnan får i filmen. För att förstärka dessa använde jag mig av delay och dubbning, 

och samtidigt kapade jag bort de låga frekvenserna så man fick känslan av hur ljudet av hennes 

tankar skulle kunna låta. Jag ska försöka hålla detta som ett tema genom hela ljudläggningen, och 

försöka få det att kännas som om man dras parallellt mellan saker som sägs rakt ut i luften och 

saker som bara finns i kvinnans huvud.

Jag använde mig av den här typen av effekt på de ställen i filmen där jag ansåg att det passade 

bra. Senare i  AM:s feedback visade sig att hon gillade både hur det lät och tankarna kring varför 

jag gjorde just den mixningen.

3.3 Tredje & Fjärde Veckan ”Feedback”
Veckan började med att jag skickade ner en första lyssning till Amanda. Hon hade massvis med 

feedback. Mest om hur musiken påverkade monologen och hur jag skulle vara mer aktsam med att 

använda  action-drama inslag i  musiken.  Jag hade  använt  för  mycket  stråkmusik,  eller  ”pads” 

(ljudmattor) av olika slag. Hon ville få bort det musikaliska och hon ville att det skulle vara mer 

konstnärligt/konstigt. Efter en vild justering under två dagars tid så skickade jag utkast 2 till AM. 

Jag fick även då en lista på små moduleringar, även om hon kände att det nu hade gått åt rätt håll.  

Jag hade reducerat de flesta musikaliska inslagen och ”flippat ut” ganska mycket genom module-

ringar med vissa ljud. Det fanns dock några fåtal musiktoner kvar, vilket jag blev ombedd att ta bort 

helt och hållet. Den här gången gav också  AM feedback på varje enskilt ljud. Eftersom jag redan 

hade många inslag av percussion (slagverk) och noise så blev mitt mål nu att förstärka dessa delar 

och ta bort alla melodiösa inslag.

Det här var ett typiskt sätt som vi arbetade på under alla delar i projektet, och även när jag sam-

talade med de andra i gruppen så visade sig att teamet hade samma typ av ”bollande” med AM 

innan hon själv blev nöjd. Det som har varit väldigt bra med samarbetet av AM är att hon alltid är 

tydlig med att det är hon som är namnet bakom verket, och att det därför är viktigt att hon ”får som 

hon vill”. Vi kommer alltid vara en del av teamet, men när väl personer kommer för att se verket så  

kommer det alltid stå AM:s namn, och därför är det viktigt att hon kan tala för sin sak. 

Efter att jag fått feedback den här veckan, så kände jag att jag visste ganska precis vad AM var ute 

efter, och jag har nu i efterhand att den känslan stämde. Veckan därpå, det vill säga den fjärde 

veckan av praktiskt arbete, så började jag med att kontrollera och modulera/ändra om varje enskilt 

ljud med hjälp av den lista på beskrivningar som AM hade skickat med i sin senaste feedback. Jag 

insåg att min ljudläggning nu tog en helt annan riktning än vad jag hade valt ifall jag fick bestämma 

själv. Med alla toner borttagna fanns det bara oljud kvar. Snyggt oljud! Det kändes bra, för jag lärde 

mig mycket på att tänka ”outside min egen box”. Till exempel hur viktigt det är att faktiskt våga för-
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söka göra en ful sampling snygg, för att sedan inse att det blev hur bra som helst. Visst underlättar 

det när man har en person som säger dessa saker tydlig. Efteråt, även när AM inte gav feedback, 

så hade jag det här i  bakhuvudet vilket påverkade resultatet positivt. Jag berättade tidigare att 

dubbningen av monologen inte var 100% brusfri, men att jag lät det vara, då jag trodde jag kunde 

dölja det på något sätt senare i ljudläggningen. Det var nu jag och AM tog upp en diskussion om 

det här på allvar. Hur kunde vi lösa det på ett snyggt sätt? AM gav som förslag att lägga ett brus 

över hela filmen, som en matta som skulle dölja bruset som uppstod varje gång skådespelaren sa 

någonting. Först tyckte jag detta var en dålig idé då det skulle låta alldeles för oprofessionellt, men 

så klart var jag tvungen att testa, och det visades sig att med viss modulering på bruset så lät det 

riktigt spännande. Jag lade på ett stepfilter* som skapade en EQ* som förflyttade sig med ett visst 

intervall. Detta gjorde att bruset blev mer levande och skapade en spänning igenom hela filmen.

På onsdagen denna vecka skickade jag iväg det tredje utkastet på den färdiga versionen till AM. 

Jag fick tillbaka några småsaker att ändra på, vilket jag gjorde samma kväll och dagen efter skicka-

de jag den färdiga stereoversionen* som AM skulle ha för att skicka in till Konstfack. Vi hade en 

liten diskussion om tankar kring ljudläggningen och när vi bestämde att det var färdigt så fick jag 

veta att både AM och redigeraren var jättenöjda.

På söndagen den här veckan var det meningen att vi skulle ställa ut ”Flyga inte Dala”, och därför 

var flerkanalsversionen tvungen att vara färdig då. När jag hade mixat stereoversionen så tog jag 

bara den färdiga flerkanalsversionen och mixade om den till  stereo,  med detta var flerkanals-

versionen redan klar.

Det fanns en del tekniska funderingar som jag hade kring utställningen. Bland annat hur man 

kunde spela upp tre stycken videospår samtidigt som ljudet. Efter ett handledningsmöte på BTH 

kom jag fram till att det bästa och mest rimliga (och billiga) sättet just då, var att använda tre dvd-

spelare. På en av dem fanns det analoga ljudutgångar för varje kanal och där skulle jag spela upp 

filmen, där jag hade bränt in mitt ljud. När jag exporterade ut mitt ljud blev det i multiple-wave- 

format. Det vill säga fem stycken wavefiler bredvid varandra i samma fil. Det format jag ville ha var 

ac3. Nästa problem blev att konvertera en mulitwave fil med fem kanaler till en 5.1-kanalig ac3-fil. 

Det vad svårt att konvertera och det visade sig att jag  var tvungen att lägga till en kanal i min 

multiple wave fil, så att det fanns sex kanaler när jag skulle exportera. (dvs 5.1 = 5 kanaler och 1 

sub kanal).

När jag lyckats göra detta och sedan spelade upp filen i premiere (videoredigeringsprogrammet, 

vilket var det enda programmet som verkade kunna spela upp ac3 filen med ett ljudinterface) så 

upptäckte jag att kanalerna låg fel. I multi-wave filen så hade ljudet legat L R C Ls Rs*. När jag 

sedan lade till en kanal (LFE:n) så blev mappingen i ac3 filen L R C Ls Rs LFE. Jag upptäckte  

sedan att det var fel när jag sökte runt lite på Google. Tydligen låg 5.1 mappingen i en ac3 fil L R C 

LFE Ls Rs och 5.0 mappingen L R C Ls Rs. När jag klurat ut detta exporterade jag ut min färdiga 

surroundmix från Cubase 5 och gjorde om den till ac3, lade kanalerna rätt, och skickade den till AM 

så hon kunde lägga ihop det med filmen.
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3.4 Femte och sjätte veckan ”Utställning 1 och 2”
Den första testutställningen skedde på Blackboxen i Malmö. Vi var helt själva i denna utställnings-

lokal, och det var jag AM, och hennes team, som kom och gick för att hjälpa till. AM skulle ställa ut 

sex stycken verk och dokumentera dem, bland annat ”Flyga inte Dala”. Jag lade till  ac3 ljudet 

tillsammans med en av de tre filmfilerna i premiere, exporterade ut och testkörde. Vi fick tyvärr 

göra detta på plats då redigeraren hade haft andra problem som gjorde att hon inte kunde göra 

det. Här kommer en beskrivning av problemet som uppstod taget från loggboken:

När man valde surroundsound på DVD:n så var volymen på vissa saker helt ojämn. Vissa saker hördes 

jättehögt medan andra lät jättelågt. Till exempel den scenen där Rebecca kommer väldigt nära skärmen och 

mixen ska vara väldigt ”påklistrad” och lite extra hög, så hördes hon knappt alls. All botten saknades också. 

Växlade man över till stereo på DVD:n så lät det nästan som det skulle, bortsätt från att mixen var gjord för 

flerkanalig uppspelning. Jag kunde inte hitta någon lösning på detta alls, så istället fick jag spela upp ac3 filen 

direkt från premiere (då detta programmet var det ända jag hittat som kan spela upp ac3 ljud via ljudinterface*). 

Sedan fick vi synka det till de 3 DVD:erna som sattes på samtidigt. Med andra ord skulle 4 saker synka, vilket vi 

oväntat klarade av på 2:a försöket. Någon gång låg bilderna någorlunda osynkat fast flyttades konstigt nog 

tillbaka på plats efter en viss tid. Ljudet flyttade jag i synk direkt i början av uppspelningen, då jag kunde styra 

det via premiere. Överlag var alla väldigt överväldigade över hur bra det såg ut och lät när allting rullade på i 

synk. Det var otroligt vackert, och ljudläggningen snörade ihop verket till ett snyggt paket. 

Efter att vi hade ställt ut kände vi att mitt ljud hade haft 

den effekt som vi var ute efter. Rebecca som spelar i 

filmen är väldigt duktig och det var lätt att man innan 

ljuddesignen fokuserade på hennes monolog, texten 

och vad den betydde, och hur duktig hon var. Med min 

ljudläggningen fyllde man de hål som fanns emellan 

monologen, samt stärkte de fraser som fanns där, 

vilket resulterade i att allting blev med enhetligt och 

dynamiskt.

Testutställning 1 var precis vad sen skulle vara. En 

testutställning. Tanken med utställning 1 var också att 

dokumentera med endast med foto, vilket gjorde att 

ljudet inte var ett stort problem i själva 

dokumentationen. Men jag visste nu vad jag behövde 

veta till nästa tillfälle. Efter ett handledningsmöte i 

veckan därpå, så kom jag och min handledare fram till 

att premiere måste ha konverterat om ac3 filen till en 

multiple wave igen, i samband med att man lade in 

ac3 filen i programmet. Antagligen så stödjer inte premiere ac3 formatet. I alla fall inte utan några 

slags plugins. Istället blev jag tipsad om att testa encore, ett program med syftet att lägga ihop ljud 

och bild och bränna det till en dvd. När jag kom hem testade jag att bränna ut en filmfil tillsammans 
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med ac3 ljudet med encore. Sedan spelade jag upp det med samma utrustning som jag hade på 

utställning 1. Det fungerade som det skulle, vilket det även gjorde senare denna veckan när vi 

hade testutställning 2 på Blackboxen i Malmö. På den här utställningen skulle vi även dokumentera 

AMs verk med film och ljudupptagning. 

Jag blev tillsagt att ta upp ljudet på alla verken, och detta 

gjorde jag  med en ”Zoom H2 Handy Dual  Microphone 

24Bit  CD  Quality  Stereo  Recorder”.  Efter  utställningen 

lade  jag  ihop  ljudet  tillsammans  med  det  som  hade 

filmats, klippte det och gav det till AM. Ett undantag där 

jag inte använde ljudupptagarens ljud var Flyga inte Dala. 

Där tog jag istället stereoversionen av orginalljudet, lade 

på rumsklang på det och mixade det så det lät som en 

schysst  blandning  mellan  originalet  och  hur  man 

uppfattade  det  på utställningen.  Anledningen  varför  jag 

gjorde såhär var för att ljudupptagarens ljud inte var alls lät lika bra som orginalljudet. En person 

som inte håller på med ljud skulle förmodligen tro att  det var från utställningsplatsen, men en 

person som håller på med ljud skulle säkert upptäcka att det var pålagt rumsklang, men nog ändå 

uppleva det bättre än om jag hade använt ljudet från ljudupptagaren.

När jag hade avslutat sjätte veckan av praktiskt arbete kände jag att jag hade avslutat ett kapitel. 

Flyga, inte Dala ljudläggningen var nu färdig och hade dokumenterats. Jag hade även fått vara 

med på två testutställningar där jag hade lärt mig hur det skulle gå till ifall vi skulle ställa ut på 

riktigt i framtiden. Jag kände mig nu mer inne i AMs team och vi hade bevisat att vi kunde skapa 

arbeta bra tillsammans.

Det som återstod nu i mitt kandidatarbete var främst inspelningen av Arkiv.

3.5 Sjunde & 8:de veckan ”Inspelningen av Arkiv”
Jag  började  arbeta  måndag  kväll  när  jag  åkte  ner  till  AM  för  att  göra  hennes  rum  klart  för 

inspelningen av Arkiv. Hennes rum visade sig ligga ganska centralt i Lund och direkt när jag kom 

dit berättade AM att hennes granne höll på att renovera sin lägenhet. Med andra ord: mycket oljud. 

Vi började med att sätta upp madrasser i fönstren. Dels för att dämpa ljudet från bilarna utifrån och 

dels för att AM skulle kunna styra ljuset under inspelningen. AMs rum var glest möblerat, och vi 

valde därför att sätta upp tyger hängandes i taket runt scenen. Det här gjorde att rumsklangen blev 

väsentligt  mer  dämpad.  Detta  testade  jag genom att  göra  att  litet  skrik  både  innan och efter 

upphängningen. 

Första dagen av inspelningen använde jag mig av en shotgun mikrofon och bom som kopplades 

direkt in i kameran. Utrustningen hade AM lånat från K3 i Malmö. Den här utrustningen hade varit 

sönder för att tag sedan när AM hade spelat in en annan scen, och tydligen hade AM lånat samma 

prylar  en  gång  till.  Detta  orsakade  problem.  Jag  vet  att  det  är  mitt  ansvar  att  se  till  att 

ljudutrustningen fungerar som den ska, och därför kommer jag till nästa gång jag spelar in ljud åt 
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någon  ta  med  mig  egen  utrustning  eller  testa  utrustningen  dagen  innan.  Problemet  med 

utrustningen denna gången var att för varje gång som micken tog upp ljud så susade det till  i 

upptagningen. Det var som om det låg någon slags kompressor* på, eller att det på något sätt 

"ekade" inuti micken. Jag kollade alla inställningar på kamereran men lyckades inte fixa problemet. 

Vi fick avbryta dag 1 på grund av det här, och istället ägna dagen till att hämta utrustning som 

fungerade. Dag två hade vi fått fram en extern förstärkare till micken, samt testat att byta kamera, 

sladd och batterier. Dessutom satte jag upp en annan mick framför skådespelaren. Detta för att om 

något skulle hända, så fanns det en reservupptagning att använda sig av. Men det visade sig att 

den externa förstärkaren och batteribytet susen, så dag 2 så fungerade allting som det skulle.

Nu återstod bara ett annat problem. Hela tiden åkte det förbi bilar utanför som lät högt, och ibland 

så började grannarna såga, borra eller hamra. Vid varje sådant här tillfälle fick vi bryta, och sedan 

börja om igen när det blev tyst. Efter varje tagning så fick jag ge tummen upp, tummen ner eller ett 

okej om ljudet var tillräckligt bra.

Onsdag och torsdag blev de dagar som inspelningen gjordes, och på torsdag kväll åkte jag hem.

Något jag lärde mig på inspelningen av Arkiv var hur viktigt det var att alla hade sina roller. Redan 

på tisdagskvällen tog AM ett möte med mig och redigeraren där vi snackade om hur det gick till när 

man skulle spela in på ett bra sätt. Vi pratade om hur viktigt det var att man inte inflikade åsikter till 

skådespelaren om hur han/hon kunde utrycka sig på scen, då det bara skulle förvirra 

honom/henne. AM har helt och hållet ansvaret för det här, dels för att hon hade rollen som regissör, 

och dels för att i detta fallet är det hennes känslor som skulle speglas i filmen. Jag lärde mig också 

hur viktigt det är att vara effektiv. Att alltid vara på alerten när det gäller att tumma upp och ner, 

eller komma tillbaka från en paus.

3.6 Arbetssätt under produktionstiden:
Jag valde att arbeta hemifrån. Dels för att det är en mer avslappnad och kreativ miljö för mig, och 

att det inte fanns någon anledning att ta sig till skolan varje dag eftersom jag arbetade tillsammans 

med en person från Malmö. Min utrustning har bestått av 4 högtalar-monitorer och en stationär PC 

med ljudkorten Mackie Onyx Sattellite och Edirol FA-66. Programvaran jag använt för att mixa* i är 

Cubase 5.1* tillsammans med olika fristående pluggar och diverse olika ljudbibliotek*. För efter-

arbete av ljudet  och en del  arbete med dialog har jag använt Sound Forge.  För mastring* av 

stereoversionen på ljudet använde jag TrackS 3.

Jag har även använt mig av Premiere Pro för klippning av dokumentationen efter utställningen, och 

Encore för att skapa en DVD framsida och för att bränna bild med ljud.
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4. Reflektion:
Här kommer jag ta upp mina tankar kring processen. Vad jag lärt mig, vad jag hade kunnat göra 

annorlunda och hur resultatet blev i förhållande till vad jag hade tänkt mig.

4.1 Från bara en ljudläggning till något större
Till att börja med så vill jag säga att jag fick ut mer av mitt kandidatarbete än vad jag trodde från 

början. Detta är dels för att min planering ändrades under själva kandidatperioden. När det gäller 

”Flyga, inte Dala” så stämmer både slutresultatet och hur jag arbetat i förhållande till tidsplanen 

ganska väl med hur jag planerade från början. Däremot skrev jag i tidigt stadier att jag skulle skaffa 

fram  analysmaterial  som  jag  skulle  arbeta  med  som  efterarbete  under  veckorna  11-16. 

Anledningen  varför  det  inte  blev  så  var  att  jag  istället  ersatte  det  arbete  med 

dokumentationen/utställningen och inspelningen av Arkiv. Dokumentationen blev en längre process 

än vad jag hade trott, då vi hade två, istället för en testutställning. Dessutom fick jag efterarbeta när 

jag skulle lägga ihop ljudet med filmen. AMs verk Arkiv visste jag att den eventuellt skulle spelas in 

under mitt kandidatarbete och jag hoppades att jag skulle hinna vara med på den ifall det blev så. 

Och det blev det. Genom Arkiv fick jag en större bredd på mitt kandidatarbete då det blev en ny 

utmaning  som tillkom:  hur  man plockar  upp ljud  vid  inspelning  av  konstfilm.  Sammanfattning: 

Istället för att bara ljudlägga konstfilm flerkanaligt, fick jag nu också lära mig att dokumentera och 

ställa ut konst, samt att spela in ljud till konstfilm. 

4.2 Visning av slutresultatet
Jag har knappt visat upp slutresultatet av min ljudläggning till Flyga, inte Dala för någon annan än 

AM och några närstående till henne. Därför är det svårt att säga hur åskådare skulle påverkas av 

den effekt ljudläggningen har på verket. Vi har heller inte haft någon utställning för allmänheten på 

tex. en konsthall. Jag skulle vilja se konstfilm som ett undantag där man inte tänker lika konversiellt  

som när man gör andra produkter tex. reklam, radio, tv. I mitt fall är det AM som är producent och 

upphovsman, och därför har hon valt hur verket ska framstå. Men det är denna enväldighet som 

gör  att  konstfolk  blir  intresserade. Att  få  tänka ”hur  tänkte  hon?”  och ”hur  tolkar  jag  det  här  i 

förhållande till AM?”. Och självklart bidrar min ljudläggning till det här också, då det finns en länk 

mellan bild och ljud som gör att  man funderar lite  till  på vad som egentligen upphovsmannen 

tänkte. Jag kan känna att den ända pusselbiten som är kvar i mitt och AMs samarbete är att få 

vara med på en riktigt utställning. Inte då för att få veta ifall verket är bra eller inte, då detta är helt  

omöjligt att säga inom konst (i alla fall enligt mig själv). Vissa säger sig kunna säga det, fast det 

kvarstår ändå som en ändlös diskussion. Utställningen skulle jag snarare vilja ha för att lära mig 

mera om det tekniska aspekterna och för att ta mitt och AM samarbete till nästa nivå.

4.3 Fler lärdomar
Något jag känner som har utvecklat mig själv väldigt mycket är den kommunikation som jag har 

haft med AM. Jag har arbetat själv med mitt kandidatarbete, så utan hennes fantastiska feedback 

och vägledning så hade jag aldrig nått det mål som vi båda ville nå.

 I början tänkte jag mig alltid scenariot att jag skulle skicka in ett första utkast på en version som 
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jag ansåg var bra, för att sedan få tillbaka nästan bara positiv respons av AM, då hon skulle lita på 

min förmåga. I många fall är det så, och det beror dels på att mottagaren inte har tid eller ork att  

hålla på att bolla och ge kritik, eller att det faktiskt passar in bra direkt. Som tur väl var fick jag inte 

det svaret, utan istället blev det 4 utkast med massvis med feedback på alla. AM är mycket envis 

och vet vad hon vill. Som tur väl gav hon all feedback på ett bra och positivt sätt, så man behövde 

aldrig känna sig kränkt eller dålig. Hon sa bara vad hon tyckte, och det inkluderade de saker hon 

tyckte var bra. Hon var också väldigt rak med hur saker skulle skötas. Också på ett bra och positivt 

sätt. Jag har arbetat med grupper tidigare där det har varit en person som har bestämt, fast man 

har ändå talat om gruppen precis som alla hade varit lika delaktiga i styrandet. Detta fungerar 

nästan alltid sämre, då det byggs upp en spänning i gruppen mot personen som egentligen styr, 

och det blir genast mycket tråkigare. Ifall man är väldigt öppen om vem som gör vad, så blir det en 

mycket mer luftig stämning i teamet, och man känner alltid att man kan vädra ifall det är något man 

tycker eller tänker.

I och med att ljudläggning av konstfilm var helt nytt för mig så var det ganska självklart att AM till en 

början fick ge mig ganska starka direktiv. Men det gjorde också att jag snabbt planerade ett frö, 

som växte och gjorde att jag hittade min egen säkerhet i ljudläggning av konstfilm. Jag fick en 

väldigt bastant start som gjorde mig stark, och jag känner nu att jag kan gå vidare i livet som 

ljudläggare med en stadig grund inom ljudläggning av konstfilm.

4.4 Vad händer nu?
Efter ett gott samarbete så frågade AM ifall jag var intresserad av att fortsätta att vara ljudansvarig i 

hennes produktioner. Eftersom AM har känts väldigt målmedveten och alltid sagt att någon gång 

kommer dessa verken ställas ut (”så är det bara!”), så är jag också övertygad om det. Dels för att 

jag själv har sett verken och tycker dem är bra och genomtänkta. Och dels för att samarbetet i  

gruppen fungerar så bra som det  gör. Jag får  också ut väldigt mycket av min egna kreativitet 

samtidigt som vi alltid pressar den tekniska utmaningen. Det känns som alla i gruppen ligger på 

samma tekniska nivå inom sitt område och det är därför lättare att vara öppen om man stöter på 

problem.

5. Slutord:
Jag känner mig stolt och nöjd över slutresultatet. Jag lyckades göra mycket mer än vad jag trodde. 

Även om schemat ibland var väldigt stressat, så lyckades jag hålla kvalitén på produktionen uppe 

ändå.  Utöver  att  jag  nu  har  en färdig  produkt  har  jag  också inlett  ett  samarbete  med en  ny 

intressant person, vilket kanske kan leda till något större i framtiden.

Källförteckning:

Wikipedia (Elektronisk)
http://en.wikipedia.org/
Förklaring: Använts för att läsa om olika saker kring ljuddelen. Tex. Ljudupptagning, mikrofoner,  
fakta om konstfilmer.

http://en.wikipedia.org/wiki/
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The Internet Movie Database (Elektronisk)
http://www.imdb.com/title/tt1330039/
Förklaring: En tidig inspirationskälla som AM gav mig.

Filmen: La Meninas (Elektronisk)
http://www.mf-films.com/#zavan 
Förklaring: En tidig inspirationskälla som AM gav mig.

Youtube (Elektronisk)(bland annat: http://www.youtube.com/watch?v=JLstDH8r9Ro)
http://youtube.com/
Förklaring: En inspirationskälla som AM gav mig.

Amanda Monceau (elektronisk)
http://www.amandamonceau.com/ 
Förklaring: AMs hemsida där dokumentationerna av hennes verk finns upplagda.

Handbrake Forum:
http://forum.handbrake.fr/ (elektronisk)
Förklaring: Vid frågor om ljudläggning.

Studio Forum: 
http://forum.studio.se/ (elektronisk)
Förklaring: Vid frågor om ljudläggning.

99 Musik forum:
http://www.99musik.se/ (elektronisk)
Förklaring: Vid frågor om ljudläggning.

”How to make a DVD menu with Encore” på adobe.com:
http://www.adobe.com/designcenter/encore/articles/enc15menu.html (elektronisk)
Förklaring: Användes när jag behövde veta hur man gjorde en DVD framsida i Encore.

Bilaga 1 (ordlista)

*AM: Amanda Monceau

*panorera: Väljer positionering av ljudet

*dubbning av dialog: När man spelar in dialogen i efterhand i en ljudstudio

*reverbplugg: En plugin i redigeringsprogrammet som genererar rumsklang på önskad ljudfil

*impulssvar: När man har tagit upp en snabb smäll i ett rum för att ”fångar upp” den exakta rumsklangen. 
Tex. I en kyrka, stor sal, konserthus.

*stereoversion = Inte den flerkanaliga versionen, utan den som bara spelas upp i två högtalare/hörlurar.
L=Höger R=Vänster C=Mitten Ls=Höger Bak Rs= Vänster Bak

*ljudinterface = ljudkort

*Mixa: När man gör om ljuden från ursprungslätet till något som passar bättre in i helheten, samt får fram det 
bästa ur ljudet.

*Cubase: Ett av de större musikproduktionsprogrammen där man lägger ljud i olika lager för att skapa en 

http://www.adobe.com/designcenter/encore/articles/enc15menu.html
http://www.99musik.se/
http://forum.studio.se/
http://forum.handbrake.fr/
http://www.amandamonceau.com/
http://youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JLstDH8r9Ro
http://www.mf-films.com/#zavan
http://www.imdb.com/title/tt1330039/
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produkt.

*Ljudbibliotek: En ljudbank full av olika ljudeffekter.

*kompressor: Ett funktion som gör att ljudet trycks ner i dB när det blir för högt, eller tas upp för hastigt. Eller 
trycks upp i dB när det är för lågt. 


