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Abstrakt 
 

Detta arbete har ljudproducenten i fokus. Det undersöker och tar fram verktyg som du som 
ljudproducent kan använda dig av för att öppna upp för ett större kreativt utrymme i en 
produktion.  
Undersökningen tar också upp och bearbetar en problematik kring ljudproduktion, nämligen 
den att ljud, generellt sett, ofta underprioriteras och inte ägnas lika stort allvar som övriga 
sektioner i en produktion.  
Arbetet har SVT (Sveriges Television) i fokus och hur ljudproduktionen ser ut där. 
Undersökningen tar fram olika teorier framtagna ur tidigare forskning och tillämpar dem i 
olika produktioner på Sveriges SVT.  
 

Abstract 
 

The focus of this thesis is the sound producer. It examines and produces tools that you, as a 
sound producer, can use to open up for a larger creative space in a production. 

The research also discuss the problem with sound production, namely that sound, generally 
speaking,  is often under prioritized and is not given the same seriousness as the other sections 
in the production.  The thesis has SVT (Sweden's television) in focus and how their sound 
production looks like.  
It uses different theories taken from earlier research and practices them on different 
productions at SVT.  
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1 INLEDNING 
 

Ljud, utifrån min erfarenhet, får ofta allt för lite plats i en produktion vilket kan medföra 

irritation och frustration i produktionslaget. Detta arbete kommer att ha Sveriges Television 

(SVT) i fokus där det redan finns klara rutiner för hur olika projekt och situationer ska 

hanteras. Frågan är om det finns något i dessa rutiner som kan justeras till det bättre för att 

göra produktionen smidigare och på så vis skapa ett större utrymme för ljudproducenten att 

bearbeta ljudet?  

En tv-produktion, som de flesta produktioner, kräver samarbete mellan flera olika disciplinära 

grupper.  Det krävs mycket i en produktion för att få den att fungera smärtfritt för samtliga 

inblandade. Då jag själv har en bakgrund inom ljudteknik och produktioner som innefattar 

många människor och mycket teknik, vet jag att det är lätt att det uppstår problem av olika 

slag, vilket kan medföra onödig stress och resultatet på produktionen kan bli lidande. I SVT:s 

fall kan det då handla om att tiden för ljudbearbetning blir alltför kort.  

Detta är också ett fenomen som Rob Bridgett1 (2013) tar upp i sin bok "Game Audio Culture". 

Fokus i detta arbete är att undersöka ljudets flöde, de olika momenten och tillvägagångssätten 

för ljudproduktionen, genom en TV-produktion på SVT. Framförallt omfattar arbetet att 

belysa möjliga problem och ta fram olika teorier för att stärka flödet och på så vis göra så att 

det bli mer tid över för ljudproducenten att bearbeta ljuden. 

Min erfarenhet säger mig att ju mer tid man ägnar åt att lösa problem av olika slag, desto 

mindre tid lämnas för att använda sig av sin kreativitet och säkerställande av god ljudkvalitet. 

Det är inte bara tekniska problem som kan vara ett hinder i en produktion. Något jag även har 

undersökt är relationerna mellan de olika sektionerna på SVT. Hur väl känner övriga 

sektioner till ljudsektionens förutsättningar för att göra sitt jobb och får ljudet lika stor plats 

och hänsyn som övriga sektioner?  

Genom mitt arbete på spelföretaget Dead Shark Triplepunch och studier där en produktion 

innefattar multidisciplinära kunskaper (ljud-, bild- och ljusproduktion mm) har jag sett en 

tendens till att förståelsen mellan de olika disciplinerna ofta är ganska svag och svagast är 

förståelsen för just ljudproduktion. 

Detta kan medföra att en för-produktion blir lidande då alla inte är medvetna om vilka 

                                                           
1 Producent och ljudansvarig på Clockwork Fox i Canada. 
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förutsättningar de olika "lagen" behöver för att kunna utföra sitt jobb ordentlig 

 

2 PROBLEMOMRÅDE 

  

Detta kapitel kommer att behandla problemets bakgrund. Här kommer jag ge en kort 

beskrivning av problemet i stort samt området som jag har valt att fokusera mig på. Jag 

kommer att nämna tidigare forskning som jag, under arbetets gång, kommer att återkomma till 

för att dra kopplingar till olika teorier och tankar.  

 

2.1 BAKGRUND 

 

Undersökningen grundar sig i att TV produktioner kräver rutiner och breda tekniska 

kunskaper hos de personer som arbetar med produktionen.Ljud, ljus och bild, bara för att 

nämna några områden, måste passa ihop tidsmässigt och designmässigt för att kunna fungera 

tillsammans och lämna ett slutresultat där produktionens mål och ambition för kvalitet uppnås.  

 

Inom ljudet på SVT finns satta riktlinjer för hur ljudet ska produceras och bearbetas för att 

god hörbarhet hos tv-tittaren ska uppnås. Ett exempel på detta är att prat och musik inte får 

överlappas. Det som sägs ska höras och bör inte blandas ihop med andra ljud så som musik 

eller andra störande element. Dessa riktlinjer gås igenom i SVT:s dokument "Handbok för 

god hörbarhet i SVT" 2007. 

 

Enligt Rob Bridgetts bok "Game Audio Culture" är det ofta ett problem att förståelsen för 

varandras profession och hantverk är ganska liten mellan de olika sektionerna (bild, ljud, 

producenter, osv.) Detta, menar Bridgett, kan leda till stress, irritation och frustration vilket 

kan gå ut över projektet. 

Neglecting in almost every (major) discussion is a neglect of the fundamentals of good design 

and, ultimately, of good business   

Bridgett (2013, s.8). 



3 
 

Bridgett menar också att ljud har kommit att bli något man ofta mycket sent under en 

produktion tänker på. 

 "...the real problem is that sound has become an afterthought in the creation process itself" 

Bridgett (2013, s.16) 

Den erfarenhet jag har av SVT och deras produktioner är just att mycket tid läggs på tekniken, 

vilket är förståeligt då det krävs mycket teknik för att få allting att fungera som det ska.  

Under för-produktionen till frågesportsprogrammet "Vi i femman" låg fokus på att få allting 

att fungera ordentligt. Då det egentligen inte var något problem för dem att lösa det, tog det 

ändå en hel del tid.  De hade sina rutiner och de visste vad de skulle göra, men "problemet" 

låg i hur de skulle göra det; hur de skulle ordna upp rätt signalvägar för ljudet, att in och 

utgångar låg rätt och att ljudet fördelades ut till de tekniker som skulle hantera ljudet under 

produktionen. 

 

Nu lämnar inte "Vi i femman" mycket rum för kreativitet och design som andra program gör 

vilket medför att bearbetning och redigering inte behöver kräva lika mycket tid. Men 

problematiken är densamma. 

I grunden är min ambition jag skapa ett större utrymme för ljudproducenten att jobba kreativt 

och med minimerad stress. Jag vill ha tagit fram och testat teorier för att jämt fördela fokus på 

ljudproduktionen då tekniken inte nödvändigtvis behöver ta överhanden. Jag har undersökt 

hur samarbetet mellan de olika sektionerna fungerar då jag tidigare i andra sammanhang sett 

problem på den punkten. En annan fråga som faller under detta är hur de satta riktlinjerna för 

god hörbarhet begränsar möjligheten för ljudproducenten att arbeta kreativt och utifrån en 

designmässig idé. Finns det en kreativ marginal i riktlinjerna eller måste ljudproducenten 

hålla sig inom den satta ramen? 

Min metod för att undersöka det ovan nämnda var att följa ett ljudteam på SVT i Malmö 

under olika TV-produktioner från början till slut, från fältinspelning till dess att materialet var 

klart för sändning i TV.  

Gestaltningen av arbetet är en kvalitativ intervju med ljudteknikern Christian Wetterlin ifrån 

ljudteamet på SVT.  
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2.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet är att försöka skapa mer tid för ljudbearbetning; att göra det möjligt för 

ljudproducenterna att jobba mer med sin kreativitet gällande ljuddesign och ljudbearbetning 

och med minimerad stress. På detta vis möjliggörs att de kan jobba mer utifrån de satta 

riktlinjerna som finns samt att lägga mer tid på att säkerställa god ljudkvalitet. Detta kopplas 

ihop med att jag undersökte och belyste ett problem som ofta finns med i sammanhang där lag 

av människor med olika kunskaper och uppgifter samarbetar mot ett gemensamt mål.  

 

Då jag anser att mina frågor handlar främst om hur de jobbar och hur flödet i en produktion 

ser ut anser jag att ett nyckelord är "rutiner". Min frågeställning lyder: 

"Hur kan rutinerna i en TV-produktion justeras för att lämna ett större kreativt utrymme för 
ljudproducenten?" 
 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Skrifter som jag har kommit i kontakt med som behandlar detta ämnet är taget från lite 

annorlunda världar än den som SVT befinner sig i. Randy Thom, ansvarig för ljuddesign på 

Skywalker Sound i Kalifornien, har skrivit olika artiklar om ljudet rolls i en filmproduktion. 

Han nämner bland annat i en intervju med "designingsound.org" sin teori om vilka 

egenskaper som behövs hos en ljudproducent, nämligen 33 % Art, 33 % Craft, 33 % Social 

Skills.  

I detta fall är Art design, Craft tekniken och Social Skills social kompetens. 

   

                     Figur 1. En visuell representation av Randy Thoms 33% teori. 
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Teorin handlar om att man måste kunna hitta en balans mellan dessa områden, inte just att 

man måste ha "lagom" kompetens på allt. Randy säger att han ofta ser folk som bemästrat 

olika ljudhanteringsprogram men som inte har någon erfarenhet eller kunskap när det kommer 

till samarbete eller som inte kan göra artistiska val.  

 

"I'm always dissapointed when I see 95% of the energy in discussions about sound design 

being to the craft part."- Thom (2011). 

Randy menar på att tekniken är den enklaste delen att prata om samt den enklaste att bemästra 

då teknik är något man fysiskt kan ta på, där det finns regler och manualer. 

Design och relationer däremot är inte lätt att ta på. Det finns inga direkt fasta regler och det är 

därför svårt att jobba med detta i det dagliga arbetet Thom (2011). Under arbetets gång har jag 

försökt hitta sätt att tillämpa denna teori i praktiken för att se om den kan appliceras i SVT:s 

rutiner och produktioner.   

En annan text jag har använt mig av under min tid på SVT är "Game Audio Culture", Bridgett 

(2013). Denna bok behandlar ljudets roll i spelsammanhang och en stor del av boken handlar 

om vikten av kollaboration mellan de olika disciplinerna i en produktion, "Cross-Discipline-

Collaboration". Med detta menas att om de olika sektionerna i en produktion samarbetar och 

blandas med varandra ökar även den ömsesidiga förståelsen för varandras arbete vilket 

medför att alla kan hjälpas åt att nå fram till ett önskat slutresultat med så lite hinder på vägen 

som möjligt.  

Bridgett menar att genom ökad förståelse av varandras sektioner ökar även den ömsesidiga 

respekten och "Du och Dom" tankesättet som annars kan dyka upp, försvagas och försvinner 

på sikt. 

I "Game Audio Culture" delar Bridgett upp vikten av samarbete i en pyramid uppdelad i fyra 

delar. Den översta delen tar upp vikten av att kommunicera och dela information med den 

absolut närmsta gruppen. I SVT:s fall kan detta vara ljudteamet, kameraoperatörerna och 

scenbyggare, alltså folk i sin absoluta närhet, som man jobbar med på en daglig basis. Andra 

steget i pyramiden, som då enligt Bridgett inte är lika viktigt som det översta är grupper som 

inte är i ens direkt närhet under projektet. På SVT kan det då vara programproducenter, 

programledare osv. Längst ner har vi grupper som de träffar mer sällan, som kanske jobbar 

inom samma koncern men på annan ort, ledningen, administratörer osv. Pyramiden togs fram 
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av Bridgett för att han såg en problematik med att ljuddesigners inte var en i laget. Han 

nämner att vi som ljuddesigners måste ta oss ut ifrån den instängda och låsta studion för att 

göra oss synliga och vara med aktivt på möten och hålla oss uppdaterad.   

 

Att jobba som ljuddesigner/tekniker på SVT tvingar dig mer eller mindre att jobba 

tillsammans tätt i en grupp. Det faller sig därför ofta naturligt och är inget du direkt behöver 

jobba lika aktivt med då det ingår i dina arbetsuppgifter. 

Så här beskriver Bridgett sin pyramid. 

 

It all starts with the team, which is the closest point of contact and from there grows outwards, 

yet priority is always to the most immediate and closest to the top of the pyramid. 

- Bridgett (2013, s. 31) 

2.4 PYRAMIDENS FYRA LAGER 

 

I det översta lagret placerar du de som är dig närmst under det givna tillfället. Dessa personer 

eller grupper ska du hela tiden hålla en löpande dialog med och hela tiden hålla dig själv 

synlig för, för att bli en naturlig del i just det laget. 

I det andra lagret kan du placera personer som du inte behöver ha samma löpande 

kommunikation med, exempelvis producenter. Här kan du även placera andra grupper som 

inte arbetar med samma produktion men som ingår i din "familj" på arbetsplatsen.   

Det tredje lagret handlar om att kommunicera med personer som inte just är placerade där du 

befinner dig. SVT finns i flera städer i Sverige och varje TV-hus är mer eller mindre stöpt 

efter samma form. Tjänsterna och uppgifterna skiljer alltså inte sig speciellt. Det tredje lagret 

handlar om att ha kontakt med dessa personer i de andra grupperna.  

Då det är vanligt att SVT hyr in produktionsbolag och frilandsljudtekniker för att göra vissa 

jobb, kan man även placera dessa i det tredje lagret.  

Det fjärde lagret handlar om att man ska delta och hålla dig uppdaterad inom branschen. Detta 

kan innebära att medverka i olika konvent, nätverksträffar, föreläsningar eller andra events. 

Att arbeta aktivt med detta bidrar till att branschen kan ändras och/eller växa och bli något 

bättre.  
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Pyramiden som är beskriven här är mer eller mindre så som Bridgett har förklarat den men 

applicerad och ändrad utifrån den miljö och förutsättningar som finns på SVT. 

Senare i mitt arbete kommer jag gå in mer på denna pyramid och diskutera den i en intervju. 

Här kommer den då vara en koncentrerad version och jag ska ta reda på hur den kanske skulle 

se ut under en produktion här i Malmö.                                  

                               

                           Figur 2. Rob Bridgetts kommunikationspyramid. 

3En annan person som tar upp problematiken med att det brister i förståelsen mellan sektioner 

är Alexander Brandon1. Han tar upp vikten att förstå varandras "språk" och på så vis kunna 

anpassa kommunikationen utifrån den sektion man kommunicerar med.  

Knowing the technology and speaking the coders' language...- Brandon (2005, s. 49) 

Boken "Audio for games - Planning, Process and Production"(2005) är skriven utifrån ett 

spelindustriperspektiv, men principen kan lika gärna appliceras på TV-industrin. Coders eller 

programmerare kan lika gärna vara ljussättare eller kameraoperatörer i SVT:s fall. Dessa 

texter och teorier grundar sig i miljöer som på sätt och vis är ganska skild ifrån den på SVT 

men där man ändå kan hitta likheter. 

Randy Thom arbetar med ljud och musik i filmproduktions sammanhang medan Rob Bridgett 

och Alexander Brandon jobbar inom spelindustrin. Det intressanta här är att undersöka vilka 

teorier och hur dessa kan appliceras i SVT:s produktioner.   

Då SVT tidigare haft problem med folk som ringde in och klagade på att de inte kunde höra 

vad som sades i olika tv-program, startade de 2007 upp ett projekt för god hörbarhet. Detta 

                                                           
1 President på Funky Rustic, Texas. 
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handlade om att ta fram riktlinjer och direktiv för hur ljudet skulle behandlas i TV-program.  

Riktlinjerna är formade utifrån policyn att även människor med begränsad hörsel ska kunna 

höra vad som sägs i programmen.  

Riktlinjerna tar upp bland annat hur mikrofoner ska placeras för att på bästa möjliga sätt 

utesluta oönskad ambience (rumsljud) och hur starka olika ljud får vara och hur länge de får  

låta med en viss Db (decibel).  

Direktiven kan ibland verka begränsande för ljudproducenterna och jag kommer ha med mig 

dessa riktlinjer i syfte att undersöka hur pass begränsande de är och om det möjligtvis finns 

undantagsfall där de kan bortse från dessa. 

 

3 PROCESSEN 

 

I detta stycke går jag igenom de metoder jag har jobbat utefter samt hur jag har gått tillväga 

för att nå fram till mitt resultat. Jag kommer även göra en kort presentation av de personer jag 

har följt under min tid på SVT.  

Jag kommer presentera infallsvinklar jag har haft under de olika faserna och hur jag har tänkt 

när jag har följt ljudproduktionen på SVT. 

 

3.1 INTRODUKTION 

 

Undersökningens gestaltning är en inspelad intervju med en person från ljudlaget på SVT i 

Malmö. Intervjun kommer vara filmad och bearbetad ljudmässigt och bildmässigt.  

Intervjun är kvalitativ och kretsar kring den frågeställning undersökningen har. Intervjun ska 

spegla ljudproducentens vardag på SVT och vilka problem som ofta uppstår, hur de går 

tillväga för att lösa dessa och vad de tror kan göras för att minimera dessa problem.  

Ett annat syfte med intervjun är också att få svar på några av de frågor kring bland annat Rob 

Bridgetts teori om kommunikationspyramiden som beskrivs i boken "Game Audio Culture" 

Bridgett (2013) samt Randy Thoms 33procent teori, designingsound.org (2011), och hur väl 

dessa passar in på SVT.  
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3.2 PRODUKTIONEN 

  

Under den första halvan av produktionstiden hade jag mer eller mindre ingen aning om på hur 

den här gestaltningen skulle se ut. Då min undersökning och frågeställning är mer teoretisk än 

praktisk har det varit väldigt svårt att ta fram något rent fysiskt att spegla mitt arbete och min 

undersökning på.  

Undersökningen handlar om kommunikation och rutin under produktion på SVT och att 

belysa problemområden där dessa brister och går ut över speciellt ljudteamet. Arbetets syfte 

är att utöka rummet för kreativitet hos ljudproducenten, att lämna mer rum för ljudbearbetning 

i slutskedet av en produktion. Under de första veckorna på SVT funderade jag på hur jag 

skulle gestalta detta, hur jag skulle kunna skapa en produktion kring frågan. I början var 

tanken att jag skulle få fria händer och ljudbearbeta ett program men då tiden inte fanns 

märkte jag efter ett tag att detta inte skulle gå och fick därför tänka om.  

Jag hade från början tänkt att jag skulle utföra en intervju med ett par av personerna i 

ljudteamet och nämnde detta på ett handledarmöte. Då kom idén om att ha detta som en 

produktion, att filma och bearbeta intervjun. Detta var ca 6 veckor in i produktionen och det 

var svårt att få tid för detta då de personer som skulle medverka hade fullt upp i sina kalendrar.  

Intervjun är då tänkt att spegla min frågeställning och ge svar på frågor framtagna ur tidigare 

forskning på ämnet samt att ge en inblick i läget för ljudteamet på SVT, Malmö.  

Ljudteamet i Malmö består av fyra personer som alla delar på de uppgifter som jobbet innebär. 

Jag hade som ambition att intervjua två av dessa personer för att få två unika versioner av 

intervjun men pågrund av brist av tid hos dessa hann jag bara med en. Även om jag tycker det 

är synd att det blev så, tycker jag ändå att den intervjun jag fick blev väldigt innehållsrik och 

sammanfattande för ljudteamet i Malmö. Jag känner att jag fick tillräckligt med material för 

att kunna dra slutsatser utifrån det som sades. 

Det som sägs under intervjun sägs av en person med flera års professionell erfarenhet och 

betraktas därför som giltig och legitim information till min undersökning. Intervjun är då 

något jag kommer att kunna referera och återkomma till för att ge trovärdighet till texten.  
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3.3 PROCESS OCH METOD 

 

Under tiden jag har varit på SVT har jag följt ljudteamet i deras olika arbete. För att få en så 

stor bild som möjligt av SVT och ljudteamets arbete har jag följt mer eller mindre alla olika 

arbetsområden som en ljudproducent på SVT har. Det har varit allt ifrån för-produktion där 

man riggar, testar och ställer in allt inför ett kommande program, till själva produktionsfasen 

då programmet spelas in och till programmets slutfas där det ljudbearbetas.  

Min roll i det hela har först och främst varit att vara med och iaktta men också att så mycket 

som möjligt försöka delta i arbetet och på så vis komma i närkontakt med jobbet som 

ljudtekniker på SVT.  

Den största produktionen som var igång och började mer eller mindre samtidigt som jag 

började på SVT var "Robins", så här beskriver SVT programmet: Robin Paulsson bjuder på 

humor med prominenta gäster, sketcher och betraktelser. - (www.svt.se/robins). 

 

Programmet har en sändningstid på 28 minuter och spelas in inför en publik. Ett program tar 

ca 2 timmar att spela in och gjordes denna säsong på "Slagthuset" i Malmö. 

Denna produktion kunde jag följa på tre olika sätt. Det ena var att följa Jesper Gunge på 

inspelningsplats. Hans jobb här är, bland annat, att hålla kolla på ljudtekniken, se till att 

kommunikationen mellan alla i produktionsteamet funkar som den ska och ställa in och sätta 

myggor2 på gästerna. Jesper bär ett ganska tungt lass då han är ensam på golvet om något 

skulle gå snett. Då är det hans uppgift och ansvar att se till att lösa eventuella problem som 

dyker upp. Arbetsförhållandet för Jesper under produktionen var inte den bästa, då samtlig 

ljudutrustning var intryckt i en liten loge, vari den enda toaletten på platsen var, vilket 

medförde att det blev mycket springande i detta rum.  

Då ventilationen i detta rum inte var skapt för att kyla ner en sådan värmealstrande utrustning 

skedde det en gång under inspelning att det ena ljudracket4 blev överhettat, vilket gjorde att 

allt ljud slocknade och produktionen låg nere i ca 10 minuter innan Jesper fick igång 

utrustningen igen.  

 

                                                           
4 En anordning med oftast flera hyllplan där man placerar in olika sorters ljudkomponenter. 



11 
 

                      

                                                             Figur 3. Bild från Ljudteknikrummet på Robins 

Ett annat sätt att följa denna produktion var att sitta i TV-huset som är beläget ca 1 km ifrån 

inspelningsplatsen. Här sitter Christian Wetterlin i ett ljudkontrollrum och har full överblick 

på alla kameror i produktionen.  

Från inspelningsplats skickas alla ljudsignaler vidare till TV-huset där Christian mixar 

samtligt programljud. Det han mixar där är det som vi, i TV-soffan, hör när programmet sänds. 

Förutom att mixa programmet ska han även se till att rätt ljud spelas vid rätt tillfälle. Till 

exempel när Robin Paulsson går på scen ska en vinjett spelas, närmare bestämt "Crasy in 

love" av Beyonce och Jay Z, då är det Chistians uppgift att se till att den spelas upp ordentligt 

och på rätt tidpunkt. Likaså gäller ljudet ifrån sketcher, då är det han som startar det.  

Christian är också ansvarig för ljudbearbetningen på sketcherna som ska spelas i programmet, 

dessa bearbetar han oftast kvällen innan. 

                                    

      Figur 4. Bild tagen från kontrollrummet i TV-huset 
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Tredje sättet att följa ljudet under denna produktion är från PA plats (Public Adress). Här 

sitter Alexander Thörnqvist. Hans uppgift är att sköta PA ljudet, alltså det ljud som publiken 

ska höra.  

            

                             Figur 5. Bild tagen från PA-plats under inspelning av på Robins 

                                            

Under ca 6 veckor, 6 program, följde jag med ljudet på dessa olika platser. Jag undersökte hur 

deras arbete fortgick under produktionen och hur kommunikationen och samtalet med de 

andra i gruppen såg ut.  

Jag valde att under just denna undersökning hela tiden utgå från Randy Thoms teori om 33% 

Design, 33% Teknik och 33% Social kompetens för att se om den stämmer överens och är 

relevant för SVT.  

 

Då kärnan i min frågeställning handlar om ljudbearbetningsfasen som kan ses som den mest 

kreativa fasen i produktionen, för ljudteknikern i alla fall, valde jag också att följa Alexander 

Thörnqvist i hans jobb med att bearbeta barnprogrammet "Amigo Grande" som går på SVT:s 

"Barnkanalen". Så här beskriver SVT programmet: Amigo är en helgalen, frågvis, och 

musikalisk lek-show för barn i alla åldrar. Programledaren Ola tillsammans med det inte så 

sega Amigobandet ror oss genom detta stormiga hav av tokigheter. 

(http://www.svt.se/barnkanalen/amigo/). 

 

Programmet är 28 min långt och Alexander får en dag på sig att bearbeta materialet.  

Här undersökte jag hur han jobbade och hur pass kreativt och/eller styrt hans arbete var och 
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vilka faktorer det är som styr detta. Jag försökte även se hur pass han kunde tänja gränserna 

för att öppna upp för mer kreativitet.  

Jag blev tillfrågad av Sydnytt redaktion om att följa med dem ut och sköta ljudet live på en 

innebandy turnering som skulle hållas söndagen den 13/4 i Helsingborg. Här fick jag ensamt 

ansvar för ljudutrustning så som fältmixer, mikrofoner och kommentator utrustning. Detta såg 

jag som ett ypperligt tillfälle att sätta mig in i rollen som ljudtekniker.  

Här skulle jag mixa ljudet från 2 stycken kommentatorer samt effektljudet ifrån arenan, jag 

skulle också se till att kommentatorerna hörde varandra ordentligt.  

Detta sändes direkt på SVT:s Webb-TV tjänst "SVT Play".  

 

"Min kompis Dudo" är ett kommande barnprogram som kommer sändas i SVT:s Barnkanalen.  

Denna produktion började under den sjunde veckan i min produktion, därför har jag inte 

kunnat följa den så pass mycket som jag hade velat. Men här bestod ljudproduktionen av 

Jesper Gunge.  

Jespers uppgift här var "bomma" ljudet på inspelningsplats samt att sätta myggmikrofoner på 

skådespelarna. 

Produktionslaget är ganska litet men sammansatt. Samtliga måste jobba tätt inpå varandra och 

allt ska gå väldigt snabbt då ekonomin inte är den största. 
 

            

                                                Figur 6. Jesper Gunge under inspelning på "Min kompis Dudo" 
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3.4 INTERVJUN  

 

Som nämnts tidigare ledde min undersökning till slut fram till en intervju med en utav 

ljudteknikerna, Christian Wetterlin. 

Christian har jobbat på SVT i Malmö sedan 1995 och har en lång och gedigen bakgrund inom 

ljudteknik. Han har varit ansvarig ljudtekniker flera olika produktioner, stora som små, 

däribland Melodifestivalen.  

Intervjun är inspelad på SVT och till hjälp bakom kameran hade jag Samir Hassan. 

Då de som jobbar på SVT ofta har ganska ont om tid, var det ganska svårt att få till ett tillfälle 

då både Samir och Christian kunde vara med. Jag hade egentligen velat göra intervjun tidigare 

för att ha mer tid att bearbeta den, men då det var svårt att hitta tiden fick det bli som det blev.  

Intervjun är kvalitativ och frågorna är formade utifrån en semistruktur 

(http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm), för att få så åsiktsbaserade svar som möjligt.  

Frågorna är utformade för att försöka få svar på min frågeställning och för att möjligen få 

bekräftelse på egna iakttagelser. Jag ville också hitta kopplingar mellan tidigare forskning 

inom ämnet och läget på SVT.  

Intervjun är bearbetad både bild och ljudmässigt och fungerar även som underlag och ger stöd 

till min text. Då intervjun i dagsläget är ca 20 minuter har jag gjort två versioner av intervjun; 

en full version och en kortare version där jag är med och sammanfattar det Christian säger 

som även är min slutliga gestaltning utav min undersökning. 

 

 

3.5 BEARBETNING OCH VAL AV MJUKVARA 

 

I början av redigeringen av intervjun satt jag och arbetade i ett av SVT:s redigeringsrum. Jag 

jobbade då med att klippa ljud och bild i Avid Media Composer (Avid Technology, 2014). Då 

min tid på SVT inte räckte till för att klippa klart allt material fick jag ta med mig materialet 

och fortsätta hemma. Då jag själv inte äger Media Composer fick jag leta upp ett annat 

program. Efter lite letande hittade jag det fria 3D programmet Blender (Blender Foundation, 

2014). Inbyggt i detta program är även en video editor. Programmet var nytt för mig vilket 

gjorde att det tog lite tid att komma igång ordentligt men efter ett tag så lärde jag mig 

huvudfunktionerna och jag kunde fortsätta klippa i materialet.  

Då mitt huvudverktyg för ljudbearbetning är Avid Pro Tools (Avid Technology, 2014), var 

det ett självklart val för mig då jag direkt kunde börja med bearbetningen av ljudet och slippa 
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en inlärningskurva och på så sätt spara tid. 

 

4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer jag presentera resultatet av mitt arbete samt redogöra för hur jag nådde 

fram till min slutsats. Jag kommer utifrån mina egna iakttagelser samt en intervju diskutera 

och belysa områden som jag anser vara svagare än andra när det handlar om hur ljudets roll i 

en produktion.  

4.1 RESULTAT 
 

Hur kan rutiner i en TV-produktion justeras för att skapa ett större kreativt utrymme för 

ljudproducenten? 

 

Som jag misstänkte från början finns det inget enkelt svar på denna fråga, men om problemet 

ligger i att det råder i viss okunskap gentemot ljudproduktion och det arbete som krävs för att 

nå en viss kvalitet, mynnar svaret ut i kommunikation. Om jag som ljudtekniker är medveten 

om detta problem så måste jag aktivt göra min röst hörd och blanda mig in i diskussioner så 

tidigt som möjligt i en produktion.  De rutiner som kanske borde justeras är de som 

ljudteknikern har tagit fram för sitt eget arbete, att man i sina rådande rutiner blandar in och 

ger mer tid för kommunikation. Då kan det vara en idé att använda sig av de verktyg jag har 

nämnt i arbetet. Om man står inför starten av en ny produktion kan det vara bra att ta en titt på 

pyramiden och försöka placera in folk och sektioner i de olika produktionsfaserna. Detta leder 

till att man ska vara med på så många diskussioner och möten som möjligt och lyfta frågor 

som rör ljud gentemot den övergripande designen för produktionen. 

Trots att den här integreringen kanske ibland är jobbig och svår, anser jag att det är viktigt att 

kontinuerligt arbeta med denna fråga, att det blir en naturlig del i rutinerna. Till slut, 

förhoppningsvis, förbättras attityden gentemot ljudproduktion och den generella okunskapen 

kring den byts ut mot förståelse. 

Först när detta mål är nått kan en produktion lämna mer kreativt rum och inflytande till 

ljudproducenten. 
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4.2 REKAPITULERING   

 

Hur kan rutiner i en TV-produktion justeras för att skapa ett större kreativt utrymme för 

ljudproducenten? 
 

Jag ville göra denna undersökning pågrund av att jag, då som nu, upplever att 

ljudproduktion/design/teknik ofta inte tas på allvar. Ljud är något som många gånger kommer 

i andra hand och som till och med ibland inte är med i diskussionen kring design och artistiska 

val i en produktion. Som Christian säger i intervjun: Vi lever i en bildvärld.  

Detta, anser jag, tyder på att den generella bilden på ljud är att det bara är en biprodukt av det 

visuella och inte har någon roll i design utan finns där bara för att förstärka det visuella. I 

många fall är det precis så ljudets roll ser ut; att ljudet bara ska representera det visuella, dvs. 

ser man en revolver avfyras, ska man också höra den.  

Men problemet uppstår när den generella synen på ljud grundar sig i oförståelse och 

nonchalans, så pass att det ibland inte heller räknas in i en budget, eller ens är med i 

diskussionen kring en produktion.  

Med denna undersökning vill jag öka förståelsen för ljudproduktion och vad som krävs av en 

ljudtekniker/designer och på så vis förhoppningsvis bryta ner barriären och öka det kreativa 

utrymmet.  

 

4.3 EKONOMIN 

 

En återkommande faktor i diskussionen kring ljudproduktion och dess inflytande på SVT är 

pengar. Många gånger då ljudproduktionen inte får så stor plats, är det pågrund av att det helt 

enkelt inte finns ekonomi för det. Detta påverkar inte bara ljudproduktion utan även andra 

sektioner. Som det verkar anses det vara så att ljudet är lättare att hitta lösningar till. Ett 

exempel på detta är att en kameraman kan få ta hand om ljudupptagning på inspelningsplats 

och på så vis spara in på personal. Även om detta är förståeligt så betyder det merarbete för 

kameramannen samtidigt som det blir mindre jobb för ljudproducenten. 

Det finns en viss ironi i detta; pågrund av att det är såhär så händer det ibland att ljudkvalitén 

inte uppnår det måttet och standard som den givna produktionen har satt. Detta innebär att 

ljudbearbetningen i slutet tar mer tid än vad som var räknat med i budgeten och kostar därför 

mer pengar i alla fall.  
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4.4 KREATIVITET 

 
Som jag nämnt tidigare i mitt arbete så betyder kreativitet i detta fall slutfasen av en 

produktion, där du som ljuddesigner får använda dig av din artistiska sida. 

Oftast när SVT har ett större projekt, som kräver mycket tid gällande ljudbearbetning och 

ljudläggning hyr de in externt folk, frilansdesigners. Även detta är en ekonomisk fråga. De är 

fyra ljudtekniker på SVT Malmö och tiden och pengarna räcker helt enkelt inte till för att de 

ska göra det jobbet utan då behövs externt folk.   

I intervjun med Christian kom det fram att det är många som inte vet att de som jobbar på 

ljudproduktionen är väldigt kreativa människor som oftast kommer ifrån sådana bakgrunder. 

Enligt Christian är det vissa produktioner som inte förstår att de kan använda sig av den 

kreativa ådran som ljudteknikerna sitter inne med. Han tycker att de borde använda deras 

yrkeskunnande mer.  

 

4.5 KOMMUNIKATION 

  

Som jag har sett och som jag har förstått det funkar kommunikationen bra mellan de olika 

sektionerna. Christian säger att god kommunikation är en förutsättning för att produktionen 

ska fungera.  

Christian säger också likt Brandon att det är viktigt att kunna språket hos den man 

kommunicerar med. Att kunna anpassa ditt språk efter den du talar med är en klar fördel för 

att kunna få fram ditt budskap samt för att du ordentligt ska förstå vad den andre menar.  

Jag och Christian diskuterade Rob Bridgetts kommunikationspyramid och hur den såg ut på 

SVT. Något som jag inte tänkt på tidigare men som kom upp under intervjun var att 

pyramiden ändrar sig under produktionens gång. Till exempel under en inspelning är 

ljudtekniker, ljussättare kameramän och tekniker kanske högst upp då de är i din omedelbara 

närhet. Däremot under en utvärderingsfas i en produktion är det inte intressant att diskutera 

med dessa utan då kanske producenter och chefer är högst upp i pyramiden i stället.   
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         Figur 7. Inplacering av olika sektioner i Rob Bridgett kommunikationspyramid.  

 

Här är två exempel på hur pyramiden kan se ut under två olika faser under en produktion. Till 

vänster är pyramiden för inspelningsfasen. Här är den viktigaste kommunikationen mellan de 

som är dig närmst under en produktion.  I detta fall är det de andra ljudtekniker, ljussättare, 

kameramän samt bildproducenter. Det är främst dessa olika sektioner som ser till att själva 

produktionen blir av.  

I pyramiden till höger har vi utvärderingsfasen. Här är det som sagt inte lika viktigt att ha 

kommunikation med ljudtekniker, kameramän eller ljussättare. Utan den viktigaste 

kommunikationen här sker mellan dig och chefer och producenter i detta fall. Det är chefernas 

och producenternas jobb att ta till sig den information de andra i gruppen har att delge och 

omsätta den i nästkommande produktion.  

Pyramiden kan användas på flera olika sätt och man kan ha flera olika pyramider för olika 

områden. Just denna är för två faser i en produktion, men man kan lika gärna ha en pyramid 

för det vardagliga arbetet. Det viktiga är att man har någon form av struktur på hur man ser 

kommunikationskedjan. Bridgett menar på att det är viktigt att inte bara se sig som en 

ljudtekniker, utan en likvärdig medlem i ett lag som strävar mot samma mål. Ser man sig 

"bara" som en ljudtekniker, eller "bara" en kameraman är det lätt att det blir ett "vi och dom"- 

tänkande.  

 

 



19 
 

4.6 TRETTIOTRE PROCENT 

 

Under produktionen av nöjesprogrammet Robins undersökte jag ljudteknikernas arbete utifrån 

Randy Thoms' teori om kunskapsfördelning. Som nämnt tidigare i arbetet, krävdes det tre 

stycken ljudtekniker för att sköta ljudproduktionen på Robins.  

En som sköter tekniken på plats samt ser till att samtliga mickar sitter där de ska, en som 

sköter det ljud som publiken ska höra och en som sitter i TV-huset och mixar sändningsljudet. 

Det jag kom underfund med var att kunskapen var fördelad på olika sätt hos de tre 

ljudteknikerna, detta för att de olika positionerna och jobben krävde olika kunskaper hos 

teknikern.  

Jesper Gunges jobb är att sköta tekniken på plats, se till att allting fungerar som det ska, men 

samtidigt arbeta tätt tillsammans med många andra människor, att även det sociala elementet 

är närvarande. Däremot är kanske design inte något han direkt behöver tänka på.  

Hans kunskapsfördelning under denna produktion skulle kunna vara 40%Teknik, 40%Social 

kompetens och 20%Design.  

Alexander Thörnqvists  som sitter vid PA plats och sköter ljudet publiken ska höra. Han har 

en kunskapsfördelning inte helt olik Jespers men skillnaden är att det väger över lite på 

designdelen då han sätter volymen och använder sig av design- och ljudtekniska verktyg i 

mixerbordet så som Eq (Equalizer) och kompressorer.  

Fördelning skulle här då vara 40 % Teknik, 40 % Design och 20 % Social Kompetens.  

Till sist har vi Christian Wetterlin. Han sitter själv i Tv-huset och mixar produktionsljudet. 

Den kontakten Christian har med de andra i produktionen sker egentligen bara över radio, den 

sociala kompetensen kanske inte behöver vara så pass hög här utan det krävs en hel del  

designkunskap samt en del teknik. 50%Design, 40%Teknik samt 10%Social kompetens skulle 

nog passa Christian här. 

               

Figur 8. Visualisering av ljudlagets kunskapsfördelning utifrån Randy Thoms 33% teori. 
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Christian säger i intervjun, likt Thom, att han ofta ser att den här fördelningen inte riktigt 

finns när det kommer till vissa kollegor. Ofta är de som jobbar med ljud väldigt duktiga på 

den tekniska delen men har inte någon större koll när det kommer till den sociala eller 

konstnärliga biten.  

Han säger också att alla som jobbar inom TV-branschen har mer eller mindre har samma 

teknik, alltså samma mixerbord och samma mickar osv. men ändå låter resultatet väldigt olika, 

detta pågrund av att den som sitter bakom mixerbordet inte har den artistiska delen av cirkeln.  

 

4.7 PRODUKTION 

 

Den slutliga produkten av mitt arbete, det som på något sätt ska rama in min undersökning, är 

en intervju med Christian Wetterlin, som har varit på SVT sedan 1995.  

Min tanke från början var att intervjua både Christian och Jesper Gunge, detta för att få två 

versioner av två personer med ganska olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Christian jobbar 

som A-ljud, vilket innebär att han är ansvarig för ljudet, tekniskt och designmässigt under en 

given produktion. Han jobbar också mycket med ljudbearbetning. 

Jespers, som har varit på SVT sedan 2012, arbetar främst med tekniken på ljudavdelningen 

men är även ute på fältet och "bommar" ljud när det är en produktion som kräver det. Han 

arbetar dock inte inom ljudbearbetningen.  

Anledningen till att få två skilda intervjuer skulle vara att få ett mer trovärdigt utfall. Inte för 

att det Christian säger inte är trovärdigt, men att ha två personer som mer eller tycker samma 

sak om någonting väger ofta tyngre än om det bara är en.  

 

Under de diskussioner jag haft med Jesper har det kommit fram en del saker som jag skulle 

vilja ha inspelat och som även kan kopplas ihop med det som Christian nämner i intervjun. 

Detta handlar främst inom prioriteringen på ljud och den generella synen på ljudproduktion.  

 

Pågrund av brist på tid hos både Jesper och Samir Hassan, som hjälpte mig med kameran, 

hann jag bara med att göra intervjun med Christian. 

Så här i efterhand tycker jag det är bra att det blev som det blev, jag hade inte hunnit sätta 

samman intervjuerna i min gestaltning. Jag anser även att intervjun med Christian väger tungt 

då han är en erkänd ljudtekniker i landet samt att han har en gedigen bakgrund på SVT, hans 
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ord väger tungt.  

Jag känner också att jag fick tillräckligt med information för att kunna täcka de områden jag 

har i min undersökning. 

Den färdiga gestaltningen blev en intervju på ca 16 minuter där jag emellanåt sammanfattar 

och kommenterar Christians svar. 

Tekniken jag använde för att spela in min del i arbetet var en Canon EOS 5D Mark II och en 

Neumann TLM 103 kondensatormikrofon för ljudupptagning. Ljudet spelades och 

bearbetades i Avid Pro Tools (Avid Technology, 2014). Till min hjälp under inspelning hade 

jag Christoffer Moe Ditlevsen samt Jacob Westberg. 

 

5 SAMMANFATTNING 

 

Något som är återkommande i min undersökning är att förståelsen för ljudproduktionen som 

ett sätt att stärka budskapet i det visuella ofta är ganska låg.  

 

Jag kan tycka ibland att vissa produktioner kanske inte riktigt förstår att vi kan hjälpa till. 

   -Wetterlin (2014).  

 

Detta tycker jag sammanfattar problemet ganska bra.  

Pågrund av att produktioner ibland har ganska svag förståelse för ljudets roll, får det mindre 

plats och inflytande på en produktion och vad många inte förstår är att en ljudtekniker inte 

bara är en tekniker, hon är även en person som oftast kommer från en kreativ bakgrund.  

 

Även om många inte tror det då så, så är vi ju väldigt kreativa människor.   

  -Wetterlin (2014).  

 

Detta problem är något som flera har skrivit om bland annat Rob Bridgett, Randy Thom samt 

Alexander Brandon. 

Samtliga av dessa personer skriver också om hur man kan lösa problemet och allt mynnar ut i 

kommunikation.  
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Bridgett säger att man måste synas och vara en i laget, att integrera sig själv och sin 

profession i det vardagliga arbetet.  Ljudet ska inte bara höras, det måste synas också.  

Hur väl ljud, bild och den övergripande designen fungerar tillsammans beror på hur väl 

relationen mellan dessa olika sektioner ser ut. 

 

The relationship between sound, art and design is only as good as the relationship between t

  he Sound Designer, Artist and Designer. 

  

             - Bridgett (2013, s.9)  

 

Som ett hjälpmedel har Bridgett tagit fram kommunikationspyramiden som är till för att ge en 

visuell representation över kommunikationsledet vid det givna tillfället och som du kan 

anpassa utefter den fas du befinner dig i, om det är en produktion eller om det är det 

vardagliga arbetet. 

 

En förutsättning för att du ska kunna integrera din profession som ljudtekniker är att du har 

den sociala kompetensen som detta kräver. Här kommer Thoms 33% teori in. I syftet att 

blanda in ljudproduktionen i den vardagliga kommunikation kräver då kanske att du får lägga 

över lite extra på den sociala delen av cirkeln.  

 

Alexander Brandon pratar om ditt sätt att föra dig i en kommunikation, alltså att anpassa 

språket efter den du kommunicerar med. Detta kräver då att du har någon form av kunskap 

inom det givna området. 

Om vi ljudtekniker behärskar dessa verktyg, justerar in dem i dina arbetsrutiner och använder 

oss av dem i vårt vardagliga arbete ökar det chansen till att du kan ge inflytande över 

produktioner och på så vis göra det kreativa spelrummet större för dig som kreativ person och 

ljud designer.     
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7 ORDLISTA   

 

Ambiens - Ett samlingsord på atmosfärljud så som rumsljud, miljöljud osv.  
 

Bomma - Att använda sig av en bom, eller spö med en mikrofon fastsatt längst ut för att lätt 

kunna fånga upp ljud.  

 

Decibel - En måttenhet som visar på ett ljuds styrka utifrån en referensnivå där 0Db= 

Referensnivån 

 

Disciplin/Sektion - Yrkesgrupp på SVT. Ljudproducent, Bildproducent osv 

 

Equalizer - Ett ljudtekniskt verktyg som är till för att höja eller sänka volymen på ett valt 

frekvensområde på ett ljud. 

 

Flöde/Produktionsflöde - Moment och tillvägagångssätt för, i detta fall, ljudets väg från 

början till slut i en produktion. 

 

För-Produktion - Den produktion då exempelvis scen byggs, ljud, ljus och kameror riggas 

och ställs in inför inspelande av ett TV-program. 

 

Kompressor - Ett ljudbearbetningsverktyg som är till för att sätta dynamiken för ljudsignalen 

 

Mygga - En mincre mikrofon som fästs på en person. Myggan fästs med klämma på klädesplagget. 

 

Post-Produktion - Den fasen i en produktion man arbetar med att bearbeta det inspelade 

materialet.  

 

PA - Public Adress. Den utrustning som strömmar ut ljud. I sin enklaste form består den av en 

signalupptagning (mikrofon) någon form av förstärkning och utljud (högtalare). 

 

SVT (Sveriges Television) - Ett aktiebolag som ansvarar för att den allmännyttiga (Public 

Service) produktionen och utsändningen av television i Sverige. 
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Bilaga #1 Intervjufrågor 

 

Hur ser en “normal” produktion ut för er på ljud? 

Hur kreativt får du på jobba på SVT? 

Finns det något återkommande problem som stör flödet? 

Hur kreativt känner du att du får jobba? 

Hur upplever du kommunikationen mellan sektionerna på SVT? 

Hur skulle du säga Rob Bridgetts kommunikationspyramid skulle passa in på SVT?  

Kan du känna att ljudet ofta kommer i andra hand? Inte prioriteras. 

Vad anser du om Randy Thoms teori om 33%art, 33%craft och 33%social skills? 

 


