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Abstrakt 

Uppsatsen beskriver arbetsprocessen för olika projekt jag arbetat med under min praktiktid på 

Ljudligan i Stockholm samt en reflekterande del som bland annat består av min tekniska och 

kreativa utveckling inom ljudläggning Mitt syfte har varit att ta reda på skillnader mellan 

atmosfärer, ljudeffekter och tramp. Jag beskriver också ljudläggning/mixningsskillnader mellan 

reklamfilmer och långfilmer samt undersöker om det finns något generellt sätt att ljudlägga på med 

de tekniska faktorerna i fokus. De resultat jag kommit fram till har fastställts genom att intervjua 

personer på Ljudligan med flera års erfarenhet inom ljudläggning och genom mina egna 

erfarenheter i och med den ljudläggning som genomförts. Mina slutsatser är att man kan utgå från 

de definitioner som finns för termerna: atmosfärer, ljudeffekter och tramp och sedan själv avgöra i 

vilken kategori man ska placera dem. Skillnaderna mellan reklam och långfilm är bl.a. 

komprimeringen, då den ofta är större i reklam. Det finns egentligen inga generella regler för hur 

man ljudlägger. Snarare en del förhållningssätt man kan utgå från, då vissa ljudtekniska verktyg kan 

vara avgörande för hur det kommer låta i slutänden. 

Nyckelord: Postproduktion, Ljuddesign, Ljudeffekter, Ljudläggning, Mixning 

The essay describes the work process of the various projects that I worked on during my internship 

at Ljudligan in Stockholm and a deliberative part which contains my technical and creative 

development in sound editing. My purpose has been to find out the differences between 

atmospheres, sound effects and foley. I will also describe sound editing/mixing differences 

between commercials and feature films and investigate if there is any general way for sound 

editing with the technical factors in mind. The results I have attained have been determined by 

interviewing people at Ljudligan, with several years of experience in sound design and also 

through my own experiences with the sounds I have implemented. My conclusion is that you can 

take the definitions of the terms: atmospheres, sound effects and foley as a starting point. Then 

decide in which category you should place them. The differences between commercials and feature 

film, is among other things compression, as it is often greater in commercials. There is no general 

rule for sound design, rather suspensions that you can apply and some sound technical tools can 

determine how it will sound in the end. 

Keywords: Postproduction, Sound design, Sound effects, Mixing 
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Kapitel 1 Arbetsbeskrivning 

För att få fördjupad kunskap inom ljudläggning av film ville jag försöka få en praktikplats på något 

av Sveriges främsta postproduktionsbolag. Postproduktion är det efterarbete som sker efter en 

filminspelning och handlar om både ljud och bild. Min praktikplats blev hos Ljudligan i Stockholm. 

De arbetar med allt som rör ljudläggning. Detta inkluderar dialog och eftersynk, atmosfärer, 

ljudeffekter, tramp och mixning. Mitt arbete utfördes i olika produktioner och jag har lagt till vissa 

av de ljud i filmen som saknats eller behövt kompletteras från inspelningen. Dessa ljud har varit 

atmosfärljud (de ljud som utgör miljön på en viss plats, t.ex. fågelkvitter, vind, rumstoner eller hav) 

och ljudeffekter (de ljud som utgör t.ex. dörrar som öppnas/stängs, explosioner eller pistolskott) 

Med hjälp av ett stort ljudarkiv innehållande tusentals ljudfiler har jag sökt efter passande ljud. De 

har jag sedan redigerat och synkroniserat med bilden. Det har även förekommit inspelning i studio 

av specifika ljud. 
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Kapitel 2 Projektplan 

Syfte 

Syftet med min praktik är att utvecklas både tekniskt och kreativt inom områdena ljuddesign, 

ljudläggning, ljudredigering och mixning av film/tv eller liknande medieproduktioner. Det har 

också varit att självständigt kunna avgöra när ett eller flera specifika ljud på ett övertygande sätt 

överensstämmer med det upplevda i den rådande visuella bilden. 

• Hur gör man egentligen för att få ett ljud att passa till bilden och bli trovärdigt och vilka 

faktorer måste man ta hänsyn till? 

• Var går gränsen och hur skiljer man mellan punkteffekter, tramp och atmosfärer? 

Punkteffekter/ljudeffekter är ljud som t.ex. dörrar som stängs, explosioner eller pistolskott 

etc. Tramp/”foley” är ljud som t.ex. fotsteg, klädprassel eller bestickskrammel etc., som 

spelas in i en studio och synkroniseras med bilden. Atmosfärer är ljud som t.ex. miljön på 

en viss plats, t.ex. fågelkvitter, vind, rumstoner, hav etc. 

• På vilka sätt anpassar man en mix för bio jämfört med en tv-mix (serier/film/reklam)? 

Skiljer de sig på fler sätt än den maximala ljudnivån och ljudlägger man på ett annat sätt? 

Mål 
 

Att bli mer självsäker vad gäller bedömningar och beslut angående ljudläggning och ljuddesign 

samt besitta den kunskap och erfarenhet som krävs från branschens arbetsgivare, för att på så sätt 

kunna arbeta inom postproduktion och ljudläggning. 

Metod 
• Mitt arbetsrum kommer vara utrustat med antingen 5.1 (flerkanalig/surround) eller 2.0 

(tvåkanalig/stereo)-lyssning och programmet Pro Tools, där jag kommer utföra allt 

produktivt. Jag kommer eventuellt också spela in diverse ljud i ett speakerbås (ljudisolerat 

och dämpat rum för inspelning av främst röst). 
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• Jag kommer under produktionernas gång få feedback från ljudansvarig för det rådande 

projektet. Det kommer leda till att jag får en uppfattning om hur det har gått för mig och 

även kunna utbyta tankar och idéer om ljudläggning. 

• Intervjua folk på Ljudligan där jag ställer frågor om mixningsprocessen, ljudläggning av 

film/serier/reklam, upplevda svårigheter med ljudläggning, om det finns några speciella 

arbetssätt som underlättar arbetet samt läsa nedanstående litteratur,  

• Litteratur: Ljudbild eller synvilla 

Tidsplan 

25:e januari - 28:e januari (v.4) 

Föreläsning på Lundsbergs internatskola i Värmland. Jag ska följa med en regissör (Karin Fahlén) 

dit för att hjälpa till och berätta om ljudupptagning och redigering. Eleverna håller på med en 

kortfilmsinspelning. 

 

31:e januari - 4:e februari (v.5) 

Gynekologen i Askim: Avsnitt 9 

Gynekologen i Askim: Avsnitt 10 

Resurs för eventuella ljudeffektskompletteringar 

 

7:e februari - 4:e mars (v.6-9) 

Irene Huss: Den som vakar i mörkret 

Ljudeffekter/ atmosfärer 

 

14:e mars - 29:e april (v.11-17) 

Irene Huss: Det lömska nätet  

Ljudeffekter/atmosfärer 

 

Irene Huss: En man med litet ansikte 

Ljudeffekter/atmosfärer 
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4:e april 

Deadline mittseminarietext 

 

11:e april 

Mittseminarie 

 

17:e maj  

Deadline produktionen 

 

20:e maj 

Deadline uppsats 
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Kapitel 3 Processbeskrivning 

I den här delen beskriver jag min tid på Ljudligan och de produktioner jag arbetat med under kursen 

Kandidatarbete för medieteknik. Jag tar även upp en del gällande min utveckling inom ljudläggning 

och ljuddesign. För att kunna fördjupa mig inom området utöver det praktiska utförandet, har jag 

gjort intervjuer med folk på Ljudligan. Samtliga har flera års erfarenhet av branschen och är väl 

insatta i hur arbetet med ljudläggning går till. Därför kände jag att jag kunde få stor nytta av deras 

kunskap. Utöver intervjuerna läste jag Ljudbild eller synvilla, som handlar om ljudläggning. Den är 

relativt grundlig men ändå bred, vilket gör den till en passande litteratur för det här ändamålet. Till 

min ljudläggning har jag bland annat fått en del inspiration av filmen När lammen tystnar, Jonathan 

Demme (USA 1991). 

Metod 

Arbetsplattformen har varit Pro Tools som är ett mjukvaruprogram för bl.a. inspelning och 

redigering av ljud. Det är det program som dominerar inom ljudläggning i Sverige och samtliga 

stora bolag använder sig av det. Ju mer jag arbetat med det, desto mer har jag förstått dess otroliga 

kapacitet och unika funktioner. Ljudstudion jag arbetat i har varit utrustat med antingen 2.0 eller 

5.1-lyssning. Jag har också använt mig av ett program som heter Soundminer. Det här programmet 

innehåller en rad olika funktioner. Huvuddelen är en sökmotor som används för att söka efter 

specifika ljud i en skapad databas. Ljudligan har en databas med en otrolig mängd ljud som ligger 

på en lokal gemensam server. Utöver sökfunktionen i Soundminer kan man förhandslyssna på hela 

eller delar av ett ljud för att sedan importera dem i Pro Tools. Det finns också en möjlighet att 

pitcha ljuden i Soundminer. Det vill säga, öka eller minska grundljudets frekvens. 

Förberedelser 

Utöver den praktiska ljudläggningen har jag suttit med och lyssnat/tittat vid mixning av både 

biofilm och tv-serier, mixning är kortfattat det stadiet inom ljudläggning där de slutgiltiga 

volymnivåerna ställs och där man med ljudtekniska verktyg ställer in det ”sound” som eftersträvas. 

Genom att sitta med och lyssna och observera tog jag in mycket användbar information, nämligen 

hur Ljudligan går till väga vid mixning och andra tips som jag kunde tillämpa vid min egen 
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ljudläggning. Genom att diskutera med ljudansvarig och ställa frågor, fick jag ytterligare kunskap 

inom mixning och ljudläggning som t.ex. mer förståelse för sessionsupplägg vid mixning d.v.s. hur 

man kan strukturera sin session (projektet i Pro Tools) för att arbetsflödet ska flyta på och bli 

lättöverskådligt.  

Jag har också suttit med under liknande förhållanden på Ljudligans reklamavdelning och studerat 

hur de arbetar. Som jag uppfattade det, var en av skillnaderna mellan att ljudlägga reklam och 

film/serie att det kan vara extremt snabba klipp i reklam och det är mycket som skall förmedlas på 

kort tid och ljudet är generellt sett mer komprimerat. Med komprimerat menar jag att dynamiken 

(skillnaden mellan det starkaste och svagaste ljudet) är mindre. 

Lundsberg 

En regissör (Karin Fahlén) som jag arbetat med under kursen Tematisk Fördjupning undrade om jag 

ville följa med till Lundsberg (en internatskola) under två dagar för att hjälpa till med ljuddelen 

under hennes föreläsningar om film. Jag tackade ja eftersom jag ansåg att det dels skulle vara en 

erfarenhet att få vara delaktig i undervisningen och dels få mer erfarenhet av ljudupptagning då jag 

även skulle spela in diverse ljud. Eleverna var mitt inne i klippningen av deras filmer när vi kom dit 

vilket ledde till att jag satte mig in lite grundligt i olika klipptekniker för bild.  Det här var något jag 

inte hade räknat med men som ändå var lärorikt eftersom klippning av bild och ljudläggning går 

hand i hand. Jag förklarade för eleverna hur man importerar ljud i deras klipprogram och hur man 

kan bära sig åt för att synkronisera dem till bilden.  

Projekt 1 Gynekologen i Askim 

Det första konkreta projektet jag arbetade med var den andra säsongen av Gynekologen I Askim 

som är en svensk drama/komediserie i 12 delar á 60min och sänds i SVT både i stereo (två-kanaligt 

ljud) och surround (flerkanaligt ljud) Till det här projektet var det flera personer inblandade, en 

ljudkoordinator som har hand om planering, studiofördelning mm. en ljuddesigner/ljudläggare och 

en soundsupervisor, som är den person som har direkt kontakt med regissörer och är delaktig i de 

slutgiltiga besluten samt gör slutmixen. 
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Mitt ansvar var att lägga ljudeffekterna. Det enda befintliga ljudet som existerade när jag 

importerade filmfilen i mitt projekt, var musiken i omixad form samt produktionsljudet, dvs. det 

ljud man tagit upp vid inspelningen. Produktionsljudet eller ”synkljudet” innehåller främst dialog 

men också en del av de ljud man av tekniska och estetiska skäl ersätter vid ljudläggning. Oftast låter 

inte de ljud man tagit upp vid plats tillräckligt bra för att man ska kunna använda dem, då fokus på 

ljudet vid filminspelningen ligger på att få en så ren dialog som möjligt. Man strävar dock efter att 

använda så mycket av dessa ljud som möjligt. Synkljudet sätts samman med de tagningar som väljs 

ut vid klippning och en omf-fil skickas vidare till ljudavdelningen. Omf-filen innehåller alla de 

ljudupptagningar som funnits med vid inspelning, samt alla inspelningar till de utvalda filmklippen. 

Nu är det upp till dialogläggaren att redigera och välja den ljudupptagning som låter bäst, alternativt 

kombinera flera ljudupptagningar från olika mikrofoner. Det här arbetet sker vanligtvis parallellt 

med övrig ljudläggning, vilket innebär att under ljudläggningen av atmosfärer eller ljudeffekter låter 

dialogspåret ofta ganska otydligt, då inga nivåer är ställda osv. 

Utförande 

Jag började med att skapa en session i Pro Tools innehållande mellan sju till tio monospår (ljudspår 

i Pro Tools som endast hanterar ljud med monofonisk ljudåtergivning) där jag sedan skulle lägga 

mina ljud. Ljudeffekterna lade jag på monospår eftersom de oftast inte behöver en så bred ljudbild 

då de brukar vara kopplade till en specifik händelse som sker direkt i bild. I vissa fall låg dem i 

stereo, då jag kände att jag ville få en bredare ljudbild. Genom att kolla igenom hela avsnittet fick 

jag ett grepp om handlingen och kunde också göra en så kallad ”spotting” vilket innebar att jag 

gjorde markeringar eller noteringar där ljud saknades eller som jag tyckte behövde revideras. 

Sedan sökte jag i Soundminer efter tänkbara ljud att använda och de ljud som jag ansåg passande 

för rådande scen behövde oftast redigeras innan de upplevdes realistiska/naturliga. Det handlade då 

om att antingen behandla dem med en eq (equalizer), ett verktyg som används inom ljudteknik och 

fungerar som en volymkontroll för att antingen höja eller sänka/strypa specifika 

frekvenser/frekvensområden. Ibland måste man också lägga till ett reverb (en rumsklang), som är en 

effekt som bidrar till att ljudet får längre efterklang. Jag var också tvungen att klippa i ljudfilerna så 

deras längd överensstämde med det som skedde i bild och genom att ibland kombinera flera ljud 

kunde jag nå det resultat jag eftersträvade. 
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Exempel: En dörr som stängs. För att inte bara höra själva stängningsanslaget, kombinerade jag 

flera ljud som då kunde vara, gnissel, metallklick, handtagsrörelse osv. På så sätt blev dörren mer 

detaljrik och realistisk.  

Redan efter första scenen frågade jag om någon på Ljudligan kunde ge feedback på det jag gjort 

eftersom jag ville få reda på om jag strävade åt rätt håll, alltså om det var den här typen av ljud 

regissören var ute efter. Resultatet blev positivt och det enda negativa var att jag inte behövde vara 

riktigt så ambitiös vad gäller valet av vilka ljud jag skulle lägga, eftersom en foley-artist skulle 

spela in vissa ljud som jag redan lagt. Det här fick mig att fundera mer kring frågeställningen, tramp 

eller ljudeffekter, vart går egentligen gränsen? Ljudläggningen av effekter fortsatte och när de var 

klara var det dags för nästa steg. 

Sammanslagning 

Samtidigt som jag gjorde ljudeffekterna, satt Jens Johansson (som är anställd på Ljudligan) och lade 

atmosfärljud till samma avsnitt, i sin session. I Pro Tools går det väldigt smidigt att importera 

projektfiler från olika projekt. När vi lagt in mina ljudeffekter i hans session, lyssnade vi 

tillsammans igenom både atmosfärer och ljudeffekter och om han tyckte att ljudet inte passade 

förklarade han vad han ansåg om det för att sedan åtgärda det. På så sätt tog jag till mig hans 

motiveringar och bar med mig dem till nästa arbete. Tankar om hur man lyckas med ljudläggning 

och om det egentligen finns några ”rätt” eller ”fel” återvände. 

Slutfas och resultat 

Efter att allt ljud som dialog, tramp, atmosfärer, ljudeffekter och musik (som producerades av en 

extern musiker) var på plats, togs projektet in i mixstudion där soundsupervisorn satte igång med 

mixningen. Samma utförandeform återupptogs till ett annat avsnitt. 

Jonas Jansson som var mixansvarig, tog in den nya sessionen innehållande både atmosfärer och 

ljudeffekter och satte igång mixningen. Han var nöjd med ljudläggningen och det var endast några 

enstaka ljud som behövde kompletteras eller ändras. Som mixansvarig fattade Jonas, tillsammans 
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med regissören beslut angående ljuddesignen och kom på så sätt fram till det slutgiltiga resultatet. 

När jag senare såg avsnittet på tv var i princip all ljudläggning som jag gjort med, vilket kändes 

väldigt skönt både för självförtroendet och att jag faktiskt gjort ett bra jobb. 

Projekt 2, Irene Huss: Den som vakar i mörkret 

Det andra projektet var Irene Huss. Det är en svensk filmserie som det tidigare producerats sex 

avsnitt av. Genren är kriminaldrama/thriller/mystik. Sex nya tv-filmer har spelats in och de är 90 

min. långa. De släpps på DVD och kommer att visas på tv i stereo och surround. 

Den här produktionen skilde sig från föregående. Dels var den mer omfattande och jag fick ett 

betydligt större ansvar. Det handlade inte bara om ljudeffekter utan även atmosfärer för min del. Jag 

och Nicklas Lindh (projektanställd på Ljudligan) delade upp filmen mellan oss. Jag skulle göra 

effekter och atmosfärer till de första 30 minuterna. Per Sundström som var med och startade 

Ljudligan var soundsupervisor och skulle även göra dialogläggningen (skapa en grundlig dialogmix, 

välja tagningar och avgöra vad som behöver eftersynkas.) Innan vi startade ljudläggningen gick jag 

tillsammans med regissören Rickard Holm, ljudläggaren Nicklas Lindh och 

soundsupervisorn/mixaren Per Sundström igenom hela filmen. Regissören berättade under filmens 

gång vilka typ av ljud han ville ha och lite hur han ville att designen på ljuden skulle vara. Han ville 

att vissa delar skulle vara mer surrealistiska, vilket jag tyckte var positivt eftersom det gör att man 

får lyfta fram sin kreativa sida lite extra.  

Utförande, ljudeffekter och atmosfärer 

Här tänker jag inte gå in lika detaljerat och tidslinjärt i min beskrivning eftersom själva utförandet 

gick till på ungefär samma sätt och ni är införstådda i hur jag har gått till väga rent metodiskt. 

Däremot kommer jag gå in mer på atmosfärläggning och hur jag har skapat vissa specifika ljud. 

Precis som tidigare skapade jag i Pro Tools ett antal monospår men även en rad stereospår eftersom 

jag nu även skulle göra atmosfärer. Dessa ljud behövde vara i stereo för att jag skulle kunna 

generera en bredare ljudbild och även vilja panorera ut dem i bakhögtalarna. Genom att sätta 
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markeringar i Pro Tools vid varje klipp blev det lättare att dela upp atmosfärljudfilerna och skapa 

mjuka och naturliga övergångar mellan olika scener/platser. Vid några specifika scener ville 

regissören (som jag tidigare skrev) att ljuden skulle vara mer surrealistiska.  

Exempel: Om en bil passerade skulle den inte låta som man är van att höra den dvs. motorljudet 

skulle inte låta naturligt och atmosfärerna skulle bli mer drömlika. 

Nu gällde det att tänka långt utanför ramarna och försöka ta fram dessa surrealistiska ljud. Det här 

skulle vara i samband med att mördaren i filmen visades och målet var att låta ljuden symbolisera 

hans eventuella psykiska störning. Jag sökte i Soundminer efter helt (i mina öron) knäppa ljud eller 

ljud som inte alls var relaterade till bilden. När jag till slut hittade dessa ljud lät dem inte speciellt 

passande alls och jag upplevde en bissarhet i dem. De fungerade varken att använda som ett 

tänkbart realistiskt ljud till den här scenen och inte heller som ett surrealistiskt ljud, vilket var mitt 

mål. Ljuden var från ett helt annat sammanhang. Det kunde vara sorl från en restaurang, ljudet av 

ett litet barn som skrattade eller bara lågfrekvent ”bummel/skrammel”. Därför var jag tvungen att 

förvränga dem. Det gjorde jag genom att processa ljuden på olika sätt. Det kunde handla om att 

spela upp dem baklänges, lägga på överdrivet stor efterklang eller kombinera dem med flera andra 

kontextlösa och abstrakta ljud. Jag upplevde nu, att istället för att man hörde den naturliga 

atmosfären och de typiska bilarna som passerar blev det en känsla av att man var inne i mördarens 

huvud och såg och hörde verkligheten genom vederbörandes perspektiv. Den här typen av 

ljudläggning återkom på flera utvalda ställen och gav samma eller liknande önskad effekt. Genom 

feedback från Nicklas Lindh som jag då jobbade parallellt med, fick jag mitt tankesätt bekräftat och 

att vi upplevde det på samma sätt. 

Resultat: Den som vakar i mörkret 

Nu var det slutligen dags för en sista genomgång av ljudet innan filmen skulle mixas. Det innebar 

att alla inblandade, ljudläggare, regissör, och soundsupervisor, kollade igenom filmen med allt ljud 

exklusive den slutgiltiga musiken och trampet. De något flummiga ljud som både jag och Nicklas 

Lindh tagit fram i vardera delar av filmen uppskattades och de verkade fylla den eftersträvade effekt 

som Rickard Holm (regissören) önskade. Övrig ljudläggning var även den till belåtenhet. 
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Under mixningen frågade jag Per Sundström om han kunde ge feedback på den ljudläggning jag 

gjort. Han hade en sak jag behövde titta lite närmare på, nämligen interiör atmosfärläggning. Per 

tyckte att jag överlag hade lagt lite för innehållslösa ljud, i den meningen att det var ett mer 

framträdande brus än intressanta detaljer som hördes. Han tipsade mig att jag istället skulle försöka 

hitta mer intressanta ljud till den här typen av miljöer och att jag kunde testa att automatisera eq:n 

för att på så sätt få lite mer dynamiska och levande ljud.  

Exempel: Ljudet från ett element med varierande frekvens ger mer liv och tillför mer till en scen 

istället för att det ska ha en konstant ton eller brus. Man kan också låta en bil passera utanför 

rummet för att lyfta scenen lite.  

Jag kunde nu tillämpa det här i den andra filmen som jag då satt och arbetade med. När jag någon 

vecka senare träffade regissören meddelade han mig att han var nöjd med mixen och ljudläggningen 

för Den som vakar i mörkret och tyckte att vi hade gjort ett bra jobb. 

Projekt 3, Irene Huss: Det lömska nätet 

Som är den andra filmen i serien och återigen var det tid för genomgång som skedde på samma sätt 

som i föregående film. Jag hade kollat igenom filmen en gång tidigare för att vara lite mer 

förberedd innan vi skulle se den tillsammans med regissören. Den här filmen skulle skilja sig lite 

från den första, det skulle inte vara lika skeva och surrealistiska ljud, men den skulle ändå ha sina 

inslag av surrealism. Det var samma personer inblandade med samma arbetsuppgifter som i den 

första filmen men med en skillnad, Nicklas Lindh skulle göra dialogläggningen. Det innebar att min 

ljudläggningsdel hade utökat, jag skulle göra alla ljudeffekter i hela filmen och atmosfärer till ca 60 

minuter. Jag började känna en viss tidspress som jag tidigare inte direkt erfarit, men det var bara att 

sätta igång med ljudläggningen och jag visste att jag när som helst kunde fråga mina medarbetare 

om tips och idéer 

Utförande, ljudeffekter och atmosfärer 

Jag kunde nu importera hela föregående films ljudläggningssession i mitt nya projekt, för att på så 
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sätt eventuellt kunna återanvända befintliga atmosfärgrunder till återkommande platser i den nya 

filmen. Det här påskyndade arbetet markant. 

Rent visuellt upplevde jag film två mer brutal än den första. En av ljudeffekternas roller är att 

förstärka en händelse och det är många gånger då jag ljudlagt på ett sätt där ljudet överdriver själva 

händelsen, ett slag i ansiktet låter inte speciellt mycket i verkligheten, men på film låter det desto 

mer. Åskådaren är på något sätt vana vid att det ska låta kraftigare och tyngre än det egentligen gör. 

De upplever det realistiskt och köper det ändå. I Det lömska nätet tyckte jag ibland att den visuella 

bilden var tillräcklig. Hade jag överdrivit med ljudeffekt hade det nästan blivit för otäck/brutalt 

vilket regissören inte ville i de specifika fallen. Därför försökte jag ibland skapa ljud som var lite 

mer subtila i den meningen att de inte överdrevs. 

Resultat: Det lömska nätet 

Trots min upplevda tidsbrist under projektets gång lyckades jag gott och väl hinna med det jag 

skulle. Nicklas Lindh som blev klar med dialogen efter två veckor började efter det med atmosfärer 

till den resterande delen. Jag hade då en vecka kvar för eventuell komplettering. Jag och Per 

Sundström kollade igenom filmen tillsammans och jag antecknade det han påpekade, det var relativt 

lite saker att komplettera. Det handlade om att han vill ha mer botten/tyngd/bas i vissa ljud, som till 

exempel en helikopter, tåg och liknande ljud. Jag behövde också strukturera om lite ljud i vissa 

atmosfärer. Under arbetet av nästa film kom regissören in till mig och talade om ljudläggningen och 

sa att mixen och ljudläggningen för Det lömska nätet, lät som han eftersträvade. 

Projekt 4, Irene Huss: En man med litet ansikte 

Det här var det sista projektet jag arbetade med under min praktik på Ljudligan. Till den här filmen 

var det en annan regissör, (Emiliano Goessens). Jag och Nicklas Lindh gjorde ljudeffekterna och 

atmosfärer, Thomas Huhn gjorde dialog och Jens Johansson var soundsupervisor. 

Ljudläggningen flöt på bra och det var ganska uppenbar ljudläggning i den bemärkelse att det inte 

var speciellt mycket ”flum” förutom en del slowmotionscener som krävde lite extra arbete, ofta 
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skulle det in musik vid dessa tillfällen också som styrde själva händelseförloppet, men jag lade ändå 

ljud som följde händelserna. Det är alltid en avvägning i mixen om vad som skall dominera. Därför 

är det aldrig fel med ljudeffekter även på dessa platser. Skillnaden från de tidigare filmerna rent 

ljudläggningsmässigt var att det var desto fler ljudeffekter inlagda redan vid klippningen vilket 

gjorde att jag kunde importera omf-filen för att lyfta ner de effekter som redan var lagda. Det här 

påskyndade arbetet en aning.  

Resultat: En man med litet ansikte 

Soundsupervisorn tyckte att de ljud jag lagt var bra och det endast var ett fåtal kompletteringar som 

skulle göras. Det brukar nästan alltid bli kompletteringar efter en genomlyssning. Jag avslutade min 

praktik innan regissören lyssnat igenom och kollat på filmen så jag vet inte hur det slutgiltiga 

resultatet blev, men det känns inte som det borde vara några bekymmer, då åtminstone 

soundsupervisorn godkände det. 

Avslutning 

Det har varit otroligt intressant, roligt och lärorikt att få arbeta med ljudläggning på Ljudligan. Det 

är väldigt nyttigt att komma till professionell arbetsmiljö och sätta sig in i hur ett väl etablerat 

företag arbetar samt knyta kontakter. Jag tror att utan min praktik hade det blivit ganska svårt att 

jobba så intensivt med ljudläggning och därmed fördjupas så pass mycket inom det här området. 

Jag anser att jag kan fatta ett beslut hur vida ett ljud passar in eller inte och att jag kan arbeta med 

ljudläggning på en tillräckligt hög nivå för att kunna få ett framtida yrke. Jag har också fått 

förståelse i hur hela processen går till från att klippning är gjord till leverans, alltså de olika steg 

som tar vid. Mixning eller snarare slutmixning är dock något som tar mycket längre tid att lära sig 

än den tid jag har haft och det krävs flera års utövning för att kunna behärska utförandet. Det här är 

något som jag under min tid på Ljudligan inte arbetat med mer än att jag varit närvarande vid vissa 

mixtillfällen, då jag observerat utförandet och lyssnat på resultatet. Det har dock skett en viss 

mixning vid ljudläggningen då nivåförhållandena mellan olika ljud ställts och en relativ jämn nivå 

genom hela filmen justerats vilket har utvecklat min förmåga att avgöra hur dynamiken och nivåer 

ska förhålla sig 



Blekinge tekniska högskola       Fredrik Dalenfjäll  
Vårterminen 2011 
 

 17 

Kapitel 4 Reflektion 

Här reflekterar jag över min tid på Ljudligan samt syfte och mål. Jag belyser även vad jag lärt mig 

och vad jag kommit fram till när det gäller ljudläggning och vad som är viktigt att tänka på samt 

redogör relevanta delar av intervjuerna och min slutsats utifrån dem. 

Ljudeffekter, atmosfärer och tramp 

 

Jag har nämnt dessa begrepp upprepande gånger hittills och det är en förutsättning att man vet vad 

dessa begrepp innebär vid ljudläggning, men ibland kan det vara svårt att skilja dem åt trots dess 

tydliga förklaring. Nedan följer citat från Ljudbild eller synvilla. 

 

Ljudeffekter: ”Är ofta korta ljud som har ett synk-förhållande till bilden. Till exempel, skott, 

dörrsmällar, däcktjut och hundskall” (Dykhoff, K. 2002, s.84) 

 

Atmosfärljud: ”Är ofta långa ljud, trafikbrus, sorl eller rums-atmosfärer och de behöver inte ha 

något fast synk-förhållande till bilden.” (Dykhoff, K. 2002, s.88) 

 

Tramp: ”Steg, klädprassel och de ljud som uppstår när man hanterar olika saker” (Dykhoff, K. 

2002, s.80) 

 

Det här tycker jag personligen definierar termerna på ett förståeligt sätt. Under min tid på Ljudligan 

uppstod det ändå tvister då jag funderade på vilken kategori jag skulle placera ljudet i, framförallt 

ljudeffekt kontra tramp. Det var vid flertalet tillfällen när trampet var inspelat och importerat som 

jag upptäckte att vederbörande foleyartist hade gjort en del av de ljud jag också gjort. Ett exempel 

var i Irene Huss: Den som vakar i mörkret. I den inledande scenen är det en närbild på en 

kundvagns hjul som körs i en matbutik. Det noterbara som skulle ljudläggas var då ljudet av 

kundvagnens kropp och dess hjul mot golvet. Detta ljud gjorde även foleyartist:en. På ett sätt spelar 

det ingen roll när det handlar om enstaka tillfällen då det här uppstår. Det kan snarare bli ett bra 

resultat genom att kombinera både tramp och effekt. Anledningen till att det är bra att kunna skilja 
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dem åt är att det dels underlättar vid ljudläggningen då man har en deadline när ljudeffekter ska vara 

klara, man hinner helt enkelt inte med allt annars och dels för det underlättar för mixansvarig att 

slippa lägga ner tid på att välja vilket av trampet och ljudeffekterna som skall användas. 

 

Min slutsats av det är att man bör utgå från de befintliga definitioner som finns för termerna, avväga 

vilken kategori man ska placera dem i och uppskatta hur mycket tid man har. Under en pågående 

produktion finns det inte tid att tveka eller vara osäker, men samtidigt inom en rimlig gräns är det 

bättre att det finns ett överskott av ljud än tvärtom. 

Lyssna till detaljer 

Jag har märkt att struktur är a och o, ju bättre struktur desto effektivare blir arbetsflödet och det 

påverkar även det kreativa utförandet eftersom det inte blir tekniska och strukturella hinder, vilket 

leder till att jag kunnat lägga fokus på kreativiteten. Med en bra indelning av atmosfärer och 

ljudeffekter i sessionen kan jag på ett enkelt sätt navigera mig igenom de ganska omfattande 

projekten och lättare veta vilka ljud som hör till vad. Jag upplever också att jag lyssnar på olika ljud 

på ett annat sätt än tidigare, med det menar jag en mer detaljerad lyssning. Det finns så extremt 

mycket detaljer att lyssna efter i ett ljud än bara helheten. Dessa detaljer kan vara direkt avgörande 

när jag sedan valt ett ljud som skall användas. En interiör miljö, som dessutom ska utspelas lite 

avsides från stad eller övrig bebyggelse upplever jag är den absolut svåraste atmosfären att utforma. 

För vad är det egentligen för atmosfärljud i ett hus? Soundsupervisorn tyckte vid ett tillfälle att 

atmosfären jag lagt inne i ett hus var lite innehållslös eller att den inte direkt bidrog med något 

eftersom den var tvungen att sänkas så mycket i slutmixen för att eliminera dess innehållande 

grundbrus. Man kunde höra små intressanta knäpp, eller diverse abstrakta ljud i atmosfären, men i 

och med den nödvändiga volymsänkningen resulterade det i att de intressanta delarna i ljudet mer 

eller mindre försvann. Därför är valen av ljud väldigt viktiga, jag lyssnar numera med lite lägre 

volym redan från början på den här typen av ljud och kan nästan se direkt på vågformen om ljudet 

innehåller något intressant. Jag fick ett tips om att automatisera eq:n så att ljudet upplevs mer 

dynamiskt. Det här var ett bra tips då exempelvis en konstant rumston blir mer levande då vissa 

frekvenser kommer och går i och med automationen. Jag brukar numera försöka tillämpa det här när 

möjlighet ges. 
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Vad gäller punkteffekter ur en teknisk synpunkt, har jag mycket lättare att höra vad som låter rätt. 

Jag kan bedöma när ett ljud har rätt typ av klang och om den är tillräcklig eller för stor för rummets 

storlek i bilden.  

Man ser det när man hör det 

En sak som förundrar mig och som jag anser är bland det mest intressanta när det gäller 

ljudläggning är när man lyckas ljudlägga något som egentligen inte sker i bilden men som man med 

rätt typ av ljud och synkronisering lyckas lura åskådaren till att det sker. 

Exempel: Låt säga att två glas står på ett bord väldigt tätt men vidrör inte varandra, sedan lyfts det 

ena glaset. Själva lyftet låter inget men om man lägger till ett litet ”glaspling” kan man lura 

åskådaren att glaset som lyfts ger ifrån sig ett ljud och nuddar det andra glaset.  

Det här är något jag gillar att laborera med och ibland är det till och med så att åskådaren inte 

uppfattar att något hänt. Det är först när ljudet adderas som de visuellt upplever det. Man ser det när 

man hör det. Det är en ganska härlig känsla när man direkt upplever att man lyckats med ljudet på 

det här sättet. Från att en scen/händelse är relativt tyst till ett resultat där scenen/händelsen får ett 

nytt liv och blir begriplig eller mer händelserik. Klas Dykhof gör en liknelse med det här fenomenet 

i sin bok Ljudbild eller synvilla, när det gäller lasersvärden i filmen Stjärnornas krig, (George 

Lucas, USA 1977) Han menar att det inte finns något som direkt låter från svärden, men i samband 

med att t.ex. Luke Skywalker tar upp svärdet börjar det låta och följa dess rörelse vilket leder till att 

åskådarna själva sätter samman ljudet med bilden. Han menar också att metoder som dubb, 

eftersynk och tramp inte skulle fungera om inte hjärnan själv hjälpte till att fylla i lite. ”Ljudet 

kommer ju inte nödvändigtvis från samma punkt på duken som bilden, men denna skillnad slätar 

hjärnan över och det är inget vi tänker på så längd det stämmer någotsånär.” (Dykhoff, K. 2002, 

s.69) 
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Svårigheter 

Jag har upplevt att den absolut svåraste ljudeffekten att lägga är exteriöra billjud och det är en del 

grundläggande och avgörande faktorer som spelar in för att ljudläggningen ska fungera.  

 

• Vad är det för bil och vilken typ av motor? 

• Hur låter varvtalet i förhållande till rörelsen i bild? 

• Hur nära kameran är bilen? 

• Vilket underlag kör den på? 

 

Ofta har det blivit en kombination av flera inspelningar av en bil med olika rörelser eller 

manövreringar när jag ljudlagt, som jag fått lägga ner många extra minuter på för att få till. Att 

klippa upp så att motorvarvet ska passa till bilens hastighet och uppförande är ganska tidskrävande. 

Bilar är dessutom lite känsligt och det kan finnas många entusiaster som direkt märker när det inte 

är rätt motorljud som hörs. Ibland kan man bortse lite från det här och lägga ljud som liknar det ljud 

som bilen har i verkligheten (inte lägga en v8-motor på en Renault Clio då, eftersom det blir för stor 

kontrast) men försöka komma så nära originalet som möjligt. Har man tur så kan synkljudet fungera 

och man kan använda det. 

Att arbeta med konventioner 

Det finns en del konventioner http://www.filmsound.org/cliche/ (2011-05-18) inom ljudläggning. 

Exempel:  

• I skräckfilmer hör man alltid en varg yla vid fullmåne. 

• Så fort en hund syns, låter den på ett eller annat sätt. 

• Alla cyklar har ringklockor som låter 

 

Liknande konventioner har jag undermedvetet anammat men försöker att undvika det mer och mer 

och hitta andra lösningar. Ibland kan det vara bra med en kliché då man helt enkelt bara tycker att 

det ska låta som det alltid brukar göra. Det finns ett liknande fenomen och problem när det gäller 

atmosfärer innehållande utstickande ljud, då återkommande miljö återupptas senare i en film och 
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samma miljö som tidigare skapats återanvänts. Det kan bli relativt tjatigt om den varje gång skall 

inledas med samma typ av ljud, därför har jag blivit extra uppmärksam på det här och försöker 

variera genom att klippa bort dessa ljud vid nästa tillfälle. Låt säga att samma telefon ringer 

”offscreen” exakt tre gånger vid varje tillfälle då polisstationen i Irene Huss etableras. Det skulle 

leda till att man utan att behöva vara en fanatisk ljudanalytiker skulle kunna genomskåda det här 

mönstret väldigt lätt, vilket leder till att ljudläggningen tappar sin betydelse och blir snarare ett 

störningsmoment. 

Ljudlägga på rätt sätt 

Innan jag startade min praktik hade jag en del tankar rörande ”korrekt” ljudläggning, alltså hur 

ljudlägger man så att resultatet blir bra och ljuden passar till bilden? När man hör ett ljud, är det en 

subjektiv upplevelse och det går egentligen inte säga: ljudlägg såhär så blir det alltid ett bra resultat. 

Men jag var ändå nyfiken på om det fanns några faktorer man kan generalisera.  

Under min intervju med Nicklas Lindh ställde jag frågan om han kunde komma på något generellt 

man bör tänka på vid ljudläggning varpå han svarade: 
 

”Rent kreativt finns det egentligen inga konkreta regler, utan det är regissören/producenten/supervisorns vision 

som skall uppfyllas. Men rent hantverksmässigt finns det vissa riktlinjer snarare än regler. t.ex. skall man 

undvika att lägg välbekanta punkteffekter i surroundhögtalarna. En dörr som öppnas i surrounden kan bli 

förvirrande för tittaren, då denna oftast reagerar genom att instinktivt vända sig mot ljudkällan. Man undviker 

också att panorera dialog, den skall vara dedikerad till centern. Men om regissören vill ha punkteffekter i 

surround eller panorerad dialog så är det bara att panorera. Det enda men egentligen bör ha i åtanke är att tänka 

brett och utanför ramarna. Syns det i bild så köper man oftast ljudet och det ger ljudläggaren ganska mycket 

frihet. Ljudet av två svärd som slås mot varandra kan lika gärna vara ljudet av hammare mot ett städ. En bil 

som gasar kan ha ett lejonvrål inmixat i motorljudet. Och ett stenras kan vara en närmickad ballong som någon 

gnuggar på.” 

 

Nicklas hävdar också att när det gäller tekniska faktorer vid ljudläggning är det dessa delar som är 

viktiga: 

 
”Reverb, och i synnerhet konvolverande sådana. Som t.ex. TL Space och Altiverb. De emulerar rumsklang och 

andra klanger så som fordonsinteriörer och även exteriört. En dörr som var närmickad vid inspelning limmar 

tämligen direkt efter att den fått en passande rumsklang.” 
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Under min ljudläggning till Gynekologen i Askim gjorde jag just det här som jag nu ofta undviker, 

nämligen utmärkande ljudeffekter i surround. Jag ljudlade en butiksdörr innehållande öppning, ett 

pling och en stängning samt en persons fotsteg från att denne gick in i butiken och fram till 

kassadisken. Inget av det här syntes i bild men jag tänkte att det var något som möjligen skulle 

kunna ge mer liv till scenen. Enligt rådande bild borde det helt naturligt låtit enligt min panorering, 

som jag placerade i höger bakhögtalare (öppningen, stängnigen och plinget), jag vandrade 

(panoreringsmässigt) sedan med fotstegen från höger bak- till vänster bakhögtalare. Det lät precis 

som det skulle enligt mig. Jag lyssnade på det hela ett antal gånger och gick sedan vidare. När jag 

vid ett senare tillfälle gick tillbaka till klädbutikscenen för att lyssna, ryckte jag till och blev 

överraskad, trots att jag lyssnat så många gånger på det, hade jag helt glömt bort att det skulle 

komma ljud från bakhögtalarna där jag hade placerat ljudet. Jag tycker det är väldigt intressant och 

det visar att man helst bör undvika den här typen av ljudläggning. Jag upplevde det förvirrande 

precis som Nicklas förklarade i intervjun. Än mer i en biosalong där man är omgiven av besökare, 

kan det bli desto mer oklart om ljudet kommer från en högtalare eller faktiskt någon i salongen. 

Men att generalisera slutsatsen bör man inte heller göra. Gynekologen i Askim är en drama/komedi 

serie och man förväntar sig inte den här typen av ljudläggning. Däremot i exempelvis skräckfilmer 

kan detta fylla en bra funktion, där målet är att skrämma åskådaren. Ett bra exempel är i filmen The 

others (Alejandro Amenábar, USA 2001) där man på ett väldigt effektivt sätt utnyttjar det här. 

Ytterligare en film där punkteffekter ligger i surround och där det även fungerar väldigt bra är i 

filmen Rädda menige Ryan (Steven Spielberg, USA 1998) där skott kommer från alla tänkbara 

högtalare men där är effekten inte att skrämmas utan att lyfta fram kaoset som förmodligen råder i 

ett krig. 

 

Min ljudläggning av klädbutiken försvann inte, men den blev placerad på ett liknande sätt men i 

fronthögtalarna istället, vilket fungerade trots att det teoretiskt sett borde varit placerat som jag först 

gjorde. Däremot har jag inte några problem med att lägga exteriör atmosfär i bakhögtalarna, så 

länge de inte innehåller för utstickande ljud. De kompletterar de atmosfärer som ligger i övriga 

högtalare och man får en bredare och fylligare helhetsljudbild. Det som är intressant är att surround 

som har varit etablerat så pass länge (1940 http://en.wikipedia.org/wiki/Surround_sound 2011-05-

18) ändå kan förvirra som det uppenbarligen gjorde för mig och säkert många andra. Personligen 

gillar jag surround och tycker att man ska utnyttja denna teknik så gott det går men tänka över 

noggrant om det fyller en korrekt funktion. 
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Skillnader reklam och film 

Under kursen Tematisk fördjupning väcktes min nyfikenhet på ljudläggningsskillnader mellan 

reklam och film. Jag arbetade med ett kort reklaminslag för att testa hur det var. Min bedömning 

blev att ljuden man lägger måste kunna höras tydligt och träda fram på ett annat sätt än i en biofilm. 

Eftersom den måste anpassas till just en tv och dess högtalarkapacitet gäller det att t.ex. en 

explosion måste upplevas som kraftig trots att man inte har någon subwoofer att skicka vissa ljud 

till. Ett test att använda en dörrstängning kombinerat med en rad andra anslagskraftiga ljud kunde 

tillsammans fungera som en mindre explosion. Det fungerade ganska bra, det är den här typen av 

tankegång som kan vara bra att ha med sig och genom att komprimera ljuden mer blir inte 

dynamiken lika stor vilket leder till att man upplever helheten av ljuden ungefär lika starka även om 

lyssningen är lägre. När man mixar en biofilm har man dessutom en högre lyssning, referensen är 

85db medans man vid reklam/tv har en lyssning som är betydligt lägre mellan 63-75db (varierar), på 

så sätt får man en bättre uppfattning om hur det faktiskt kommer låta i en tv när det sedan skall 

sändas. Dessutom sitter man i en helt annan lokal vid biomix. Lokalen liknar en riktig biograf, det 

här för att man ska få en mer objektiv uppfattning hur det faktiskt kommer låta i biograferna. Om 

man skulle spela upp en reklammix på samma ljudnivå som en biomix i en biograf skulle man 

troligtvis få väldigt ont i öronen med tanke på reklammixens betydligt större kompression. 

Martin Mighetto jobbar med ljudläggning av reklam och har 7 års erfarenhet av 

ljudläggning/mixning, han berättar följande: 

 
”Vid reklammixning brukar man mixa hela tiden, medan man lägger ljuden. Det har oftast att göra med att man 

har kort tid på sig och att det inte finns andra ljudläggare med i projektet. Det är även lättare att hitta ”rätt” i 

mixen och snabbare känna hur det kommer att bli i slutändan om man satt dynamiska begränsningar och 

arbetar mot dem. När allt är godkänt av slutkund brukar jag gå tillbaka och ”städa upp” och skruva lite extra på 

detaljer så att mixen håller ihop bättre.”      

 

Det här skiljer sig från ljudläggning/mixning av film, då man har olika stadier där mixning är 

slutdelen och regissören (kunden) är som mest delaktig i slutmixen. Min uppfattning av 

reklamljudläggning är att tempot är mycket högre än vid en långfilm men det är något jag absolut 

kan tänka mig att arbeta med i framtiden. Det gäller dock att man kan hantera den stress som råder 

och eftersom inslagen är korta måste man hitta ett bra arbetssätt så att allt som ska berättas kommer 

med. 
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Dialog 

Dess uppgift är att förmedla storyn genom tal och även karaktärernas personlighet kan spelglas 

genom deras sätt att prata på. Dialogen är ett bidragande element som bl.a. gör en film förståelig. I 

och med det här är det viktigt att den är tydlig och att man faktiskt kan höra vad som sägs, därför 

krävs ett ingående arbete med att lyfta fram tydligheten. Dialogläggning/redigering är inget jag 

arbetat med under min praktik men jag har delvis suttit med vid utförandet samt intervjuat Jens 

Johansson angående dialogläggningen. Han förklarar följande: 

 
”Det man gör vid dialogläggning är att välja den inspelning från de olika mikrofoner som använts vid 

filmningen, ibland kan man behöva kombinera både bomm och mygga för att få bästa resultat. Man ser också 

till att övergångar mellan repliker blir jämna och inte klipper d.v.s. hackar till. Myggor låter generellt sett sämre 

med tanke på att de ofta placeras under kläder, för att inte vara synliga i bild. Det här leder till att det ofta 

kommer med klädprassel som stör ut tydligheten. Man måste se till att ingen störningsfaktor finns med. 

Kamerapip, brus eller andra element som kan bidra till försämrad hörbarhet eller kvalité. Dessa störningar kan 

man eliminera genom att använda en eq eller ett ”noicereduction-verktyg” som fungerar på så sätt att man kan 

välja ut delar (frekvenser) i ett ljud som ska reduceras, ibland fungerar det och ibland inte. I vissa fall kan man 

behöva göra en eftersynkning, vilket innebär att man kallar in skådespelaren till studion och spelar in repliken 

på nytt, ofta gör man då inte bara om den specifika replik utan istället en hel tagning, för att ”soundet” ska bli 

samma och inte lika stor kontrast. Det är en del i arbetet att också bedöma vad som kan behövas spelas in på 

nytt. Det ingår också i dialogläggningen att rent volymmässigt göra den så jämn som möjligt för att sedan i 

slutmixen ha någon form av förmix på dialogen.” 

 

Det hade varit bra och lärorikt att få arbeta lite med dialogläggning eftersom det är en del av 

postproduktionen men varken tid eller möjlighet fanns. Eftersom jag har mest erfarenhet av 

ljudläggning sedan tidigare var det naturligt att det var den delen jag arbetade med och det var också 

den delen jag ville utvecklas mer inom. Trots det här har jag ändå kunnat lära mig en del om 

dialogläggning eftersom jag observerat och tagit lärdom när dialogläggningen genomförts. 
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Ordlista 
Atmosfärer: miljön på en viss plats, t.ex. fågelkvitter, vind, rumstoner, hav mm. 

Bomm: En oftast riktad mikrofon som fäst på en bomm och används vid inspelning av dialog, 
bommens räckvid gör att man på avstånd kan komma nära vederbörande person som skall spelas in. 

Dynamik: Skillnaden mellan det svagaste och starkaste upplevda ljudet 

dB: Decibel, mått av ljudtrycksnivå 
195 dB – Maximala ljudtrycksnivån i luft (vid högre tryck blir det chockvågor) 
180 dB – Kanonskott, trumhinnan spricker 
120–130 dB – Smärttröskeln 
105–125 dB – Typiskt högljudd rockkonsert 
90–115 dB – Typiskt disko 
80-90 dB – Ofta rekommenderad lyssningsvolym vid musikmixning 
80–100 dB – Lågmält mindre liveband 
50–70 dB – Konversation, lyssnarens öra 
50–60 dB – Restaurangsorl, bakgrundsmusik 
15–30 dB – Tyst inspelningsstudio, ingen aktivitet 
0 dB – Hörtröskeln; det lägsta ljud en normalhörande person (18-24 år) kan uppfatta vid 1000 Hz. 
−20 dB – Det lägsta ljudtryck som en hund kan höra 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel (2011-05-18) 

Eftersynk: Att spela in dialog i studio och sedan synkronisera med bilden 

Equalizer (Eq): Ett ljudtekniskt verktyg som fungerar som en sorts volymkontroll för utvalda 
frekvenser/frekvensområden 

Foleyartis: Person som spelar in tramp 

Kompressor: Ett ljudtekniskt verktyg som bidrar till att trycka ihop ljudet så att dess dynamik 
minskar 

Ljudeffekter: dörrar som öppnas/stängs, explosioner eller pistolskott mm. 

Limma: Ett uttryck som syftar på att ljudläggningen är övertygande och passar in till det som sker i 
bild 

Mixning: Ett utförande som går ut på att ställa volym, komprimering, dynamik, eq mm. Den slutfas 
som genererar det slutliga resultatet av hur det kommer att låta. 

Mygga: En väldigt liten mikrofon som kopplas till en trådlös sändare som i sin tur går till en 
mottagare och en inspelnings enhet. Fördelen är dess minimala storlek och att den är lätt att dölja 
samt kommer väldigt nära personen som skall spelas in. Nackdelen är att ljudkvalitén oftast blir lite 
sämre då yttre störningar, som t.ex. ljudet av kläder kommer med vid inspelningen. 

Panorering: Att göra en förlyttnign av ljudet mellan olika högtalare 

Subwoofer: En högtalare som enbart spelar upp ljud med låg frekvens 
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Soundsupervisor: Den person som har direkt kontakt med regissören och som dessutom är 
huvudljudansvarig och oftast står för slutmix 

Tramp/”foley” fotsteg, klädprassel eller bestickskrammel etc., som spelas in i en studio och 
synkroniseras med bilden.  
 

 


