
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magisteruppsats 

Filmmixning i ljudformatet Dolby Atmos 
 
 
Processer inom produktion av objektbaserade filmmixar 
 
Film mixing in the audio format Dolby Atmos: Processes in the 
production of object-based film mixes 
 

 

 

 

 

 

Författare: Ludwig Ronquist 

Handledare: Johnny Wingstedt 

Examinator: Åsa Pettersson 

Ämne/huvudområde: Audiovisuella studier 

Kurskod: AU3001 

Poäng: 15 hp 

Betygsdatum: 25 Maj 2018 

 
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera uppsatsen i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 

ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av uppsatsen. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 

open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden 

Tel 023-77 80 00 



 

 

ABSTRAKT 

Denna studie bygger på en fallstudie där filmen Pool, regisserad av Anders 

Lennberg mixas i bioljudsformatet Dolby Atmos. Syftet är att få fördjupad 

kunskap om de processer och den potential för immersion och filmberättande som 

ingår i filmmixning i det objektbaserade ljudformatet Dolby Atmos. Studien har 

utgått från tre stycken forskningsfrågor: 1) Vilka kreativa och tekniska 

mixningsstrategier används i filmen Pool för att förhöja den potentiella graden av 

immersion? 2) Hur kan olika mixningsstrategier, specifika för det objektbaserade 

ljudformatet Dolby Atmos, utformas för att bidra till filmljudets berättande 

funktioner? Och 3) Hur ser produktionsprocesserna ut vid filmmixning i Dolby 

Atmos? I studien har metodansatsen forskning genom design, tillsammans med 

autoetnografi använts. Undersökningen har alltså varit att mixa filmen i två 

iterationer, studera mixningsprocesserna och valen som görs. Extern värdering har 

sedan gjorts av regissören samt en fokusgruppintervju med personer från ljud- och 

musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna. Resultatet har blivit ett 

antal mixningsstrategier som applicerats för att förhöja immersion i filmen och 

bidra till ljudets berättande funktioner. Med panoreringsmöjligheterna och 

möjligheten att placera ljud i höjdled i Dolby Atmos har studien lyckats visa ett 

större kreativt utrymme för filmmixaren att skapa immersion och bidra till ljudets 

berättande funktioner. 
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1 INLEDNING 

Filmens värld har utvecklats, studerats, upplevts och expanderat sedan filmens 

tillkomst. Ny teknik har implementerats och utvecklats för att göra filmen så bra 

som den kan bli. Allt ifrån kameror, datoranimerad grafik, ljudets kvalitét och 

uppspelning till biografernas teknik har genomgått stora teknikutvecklingar och 

förändringar (Kerins, 2011, s. 54). Både teknikens och estetikens utveckling kring 

filmen har påverkat hur ljudet till filmen har utvecklats (Kerins, 2011, s. 20f). 

Tekniken kring bioljudet har utvecklats från stumfilmen med musiker i biografen 

till ljud i mono som sedan övergick till stereoljud som i sin tur utvecklades till 

surroundljud och mer komplicerade varianter av surroundformat till där vi är idag 

(Dykhoff, 2002, s. 20; Holman, 2008, s. 1f; Buhler et al. 2010, s. 247ff). Den 

senaste stora utvecklingen på bioljudsfronten är objektbaserat ljud, där det i 

nuläget finns tre stora format – Dolby Atmos, DTS:X och AuroMax (Denison, 

2017; AuroMax, u.å.). 

 

1.1 Objektbaserade bioljudsformat 

Med objektbaserade ljudformat menas ett ljudformat som bygger på att 

filmmixaren mixar och placerar ljud i ett virtuellt rum (Fuller, 2015). 

Kanalbaserade ljudformat, som de tidigare bioljudsformaten mono, stereo, 5.1 

surround, 7.1 surround med flera (Fuller, 2015; Denison, 2017), kräver att 

filmmixaren placerar ljud på olika kanaler. I 5.1 surround som har fem stycken 

kanaler och en subbaskanal (som är .1) så kan ljud placeras i någon av de fem 

(eller sex) kanalerna eller någonstans mittemellan. Om ljud placeras i fler kanaler 

kommer det ge känslan av att ljudet kommer mellan vissa kanaler, eller högtalare 

(Holman, 2008, s. 182). Om mixaren då placerar ett ljud i kanalen Ls, vänster 

surroundkanal, kommer ljudet att spelas upp av alla högtalare som får sitt ljud av 

den kanalen, vilket i en biograf skulle vara alla högtalare längs den vänstra väggen. 

Beroende på biografens storlek, mängden högtalare i biografen och publikens 

position kommer ljudet att upplevas komma från lite olika ställen. I en 

objektbaserad filmmix kan mixaren placera ljudet i en viss punkt i det virtuella 

rummet. Metadata skickas då med filmen som tolkas av biografens 

uppspelningsutrustning. Utrustningen vet hur biografen ser ut, hur många 

högtalare som finns och vart dem sitter så att ljudet placeras i biografen på 
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motsvarande punkt som mixaren placerat ljudet i det virtuella rummet (Blake, 

2014). Ljudet spelas alltså då bara upp av den eller de högtalare som sitter närmast 

den positionen och publiken får en mer exakt upplevelse av var ljudet befinner sig 

någonstans. 

 

I det kanalbaserade surroundformatet 5.1 surround består en filmmix av sex 

separata ljudströmmar. Dessa sex separata ljudströmmar går, lite förenklat, till sex 

stycken högtalare i biografen. En högtalare sitter på vänster vägg, lite bakåt i 

rummet och en motsvarande på höger sida. En högtalare sitter vid biografdukens 

vänstra kant och en motsvarande på högra kanten. Sedan har vi en högtalare 

bakom mitten på duken, centerhögtalaren. Sist har vi subbashögtalaren, som oftast 

sitter nedanför centerhögtalaren, lite åt vänster eller höger (lågfrekvent information 

har vi svårt att placera så placering av subbasen är inte vital). En 5.1 mix består då 

av de sex ljudströmmarna som går till förbestämd högtalare. 

 

Objektljud däremot, består av en monoljudström, alltså en kanal ljud, men med 

metadata, det vill säga information om var i rummet ljudet ska upplevas komma 

ifrån. Biografens uppspelningsenhet placerar ljudobjektet i den högtalare systemet 

bedömer bäst representerar objektets virtuella rumsplacering. Objektbaserade 

ljudformat består oftast av både kanalbaserat och objektbaserat ljud. Detta görs 

genom att man använder formatets första kanaler för att skapa en så kallad bed1, en 

kanalbaserad grund, likt 5.1 (i Atmos är bed 7.1.2). Utöver det använder man ljud 

som objekt när man vill ha större frihet att positionera ljudet. Objektbaserade 

ljudformat har även högtalare i olika höjdledsposition för att kunna återspegla 

skillnader i höjdledsposition hos ljud, likt vad vi upplever i verkligheten. 5.1 

surround kan endast spela upp ljud på det horisontella planet runt om i 

biografrummet. 

 

Objektbaserat bioljudsformat är en relativt ny teknik. Dolby Laboratories 

lanserade Dolby Atmos 2012 (Dolby, 2014) och DTS lanserade DTS:X 2015 

(Pendlebury, 2016), samma år som Auro lanserade sitt objektbaserade ljudformat 

AuroMax, som är en utbyggnad av deras 3D-ljudsformat Auro 11.1 (AuroMax, 

                                                           
1 Bed är ljudformatets kanalbaserade spår (se bilaga 1). 
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u.å.). Det har dock inte undgått filmbranschen att implementera denna teknik. Vid 

en snabb sökning via IMDb visar det sig att fem av de tio högst intäktsgenererande 

amerikanska filmerna för första helgen i februari 2018 (IMDb, 2018) är mixade i 

Dolby Atmos. Tre filmer är mixade i kanalbaserade ljudformat och två filmer var 

odefinierade. En av filmerna som är mixade i Dolby Atmos är även mixad i 

DTS:X. Om vi tar ett lite längre spann och kollar för hela 2017 (Box Office, 2018) 

så är 19 av de 20 högst intäktsgenererande filmerna mixade i Dolby Atmos, varav 

14 av dessa titlar även är mixade i DTS:X (nio filmer mixade i Auro 11.1). Endast 

en film är (enbart) mixad i ett kanalbaserat bioljudsformat. Detta kan motivera 

många aspirerande filmmixare (och filmljudstekniker och ljudläggare) att lära sig 

hur objektbaserade ljudformat fungerar och hur processerna inom mixningen ser 

ut. 

 

2 PROBLEMOMRÅDE 

För att lära sig om mixning i 5.1 surround kan man hitta information på flera 

ställen. Youtube kan användas för att hitta informationsvideos, videor med 

tekniska förklaringar, videor med förklaringar för hur man kan sätta upp en DAW-

session för 5.1 mixning och så vidare. Man kan även söka på Google och få upp ett 

flertal sidor med tips, tekniker och hjälpmedel för att mixa i 5.1 surround. Flertal 

böcker där information om mixning i 5.1 surround finns även att läsa (se avsnitt 

Mixning i 5.1 surround). Ljudformatet 5.1 surround har dock funnits och använts i 

över 30 år men tekniken har som sagt gått framåt. Det senaste inom bioljud är mer 

immersiva ljudformat. Ljudformat som har ännu större förmåga att placera 

publiken i filmens värld, omringa dem av ljudet av händelseförloppet på bioduken 

och skapa en enormt detaljrik ljudbild av en fiktiv värld. Tack vare högtalare i 

taket kan Dolby Atmos ge ljud som kommer ovanifrån en. Med ljud som objekt, 

kan man i Atmos få väldigt exakta positioner utan att man som mixare behöver 

oroa sig för att det inte kommer att låta bra i större eller mindre rum. Men hur gör 

man ljudet i filmen mer immersivt? Hur använder man denna teknik för att skapa 

den ökade immersion som ljudformaten påstår sig kunna ge? Det finns inte så 

mycket information att hämta kring hur man mixar i ett objektbaserat format. 

Sreejesh Nair (The mastering project, 2015) har en Youtube video där han går 

igenom hur han har tänkt och gått tillväga när han har mixat en musikvideo i 
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Dolby Atmos. I en annan videoserie (Westlake Pro, 2017a) går filmmixaren Chris 

M. Jacobsen igenom de verktyg han använt för en filmmix i det objektbaserade 

ljudformatet DTS:X. Det finns några artiklar och även några intervjuer med 

filmmixare som behandlar mixning i Atmos, men ingen som går in på djupet kring 

de val som filmmixaren gör vid mixning i ett objektbaserat ljudformat. Antalet 

filmer som mixas i objektbaserade ljudformat visar på att en tydlig andel av de 

största filmerna mixas i ett eller flera objektbaserade ljudformat. Men det har även 

börjat bli tillgängligt för hemmakonsumenten att uppleva objektbaserade 

ljudformat. Tekniken för att lyssna på Atmos hemma blir allt mer utbredd och 

även streamingtjänster börjar erbjuda filmer i ett objektbaserat ljudformat. Netflix 

släppte sin första film tillgänglig att upplevas i Atmos 2017, Okja (Bhaskar, 2017). 

Fler titlar har lagts till sedan dess och på grund av att Netflix kan kräva Atmos 

mixar av produktions och postproduktionsföretag blir det allt viktigare för en 

filmmixare i branschen att behärska formatet. Men frågan kvarstår, hur gör man 

för att utnyttja dessa immersiva ljudformat för att skapa en mer immersiv 

upplevelse? Denna studie har undersökt detta i en autentisk situation med hjälp av 

ett skarpt projekt, mixningen av filmen Pool i ljudformatet Dolby Atmos. 

Författaren av denna uppsats, som även haft roller som ljudläggare, ljuddesigner 

och ljudmixare i filmen, har genomfört studien med den metodiska ansatsen 

forskning genom design med autoetnografiska element. 

 

3 SYFTE & FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med undersökningen är att få fördjupad kunskap om de processer och den 

potential för inlevelse och filmberättande som ingår i filmmixning i det 

objektbaserade bioljudsformatet Dolby Atmos. De tre forskningsfrågorna som jag 

kommer att arbeta utifrån är: 

• Vilka kreativa och tekniska mixningsstrategier används i filmen Pool med 

syfte att förhöja den potentiella graden av immersion i bioljudsformatet 

Dolby Atmos? 

• Hur kan olika mixningsstrategier, specifika för det objektbaserade 

ljudformatet Dolby Atmos, utformas för att bidra till filmljudets berättande 

funktioner? 

• Hur ser produktionsprocesserna ut vid filmmixning i Dolby Atmos? 
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3.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas dels av att just filmen Pool mixas, det vill säga, likt en fallstudie 

avgränsas resultatet till att gälla just det här fallet, denna film. Studien avgränsas 

även av att enbart vissa aspekter av Dolby Atmos potential studeras i specifika 

situationer. Till exempel tas inte Dolby Atmos potential för att skapa binaurala2 

mixar upp, då biofilmer sällan mixas för binaural upplevelse.  

 

4 TEORI & TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas i 

uppsatsen samt tidigare forskning inom ämnet. Ett centralt begrepp i denna studie 

är immersion.  

 

4.1 Immersion 

Det engelska begreppet immersion används med olika betydelser inom så pass 

skilda områden som matematik, journalistik, kemi, psykologi, VR-teknologi och 

narrativitet. Inom film och videospel används det ofta med syfte att beskriva i 

vilken grad en berättelse fångar in en publik eller spelare, hur trovärdig bilden eller 

grafiken är, eller huruvida konsolen eller formatet lyckas suga in publiken eller 

användarna i filmens eller spelets värld. Inom film och videospel brukar begreppet 

ofta associeras med uppslukande, indragande, förtrollning. Nationalencyklopedin 

anger synonymer som nedsänkning, neddoppning, upptagenhet, försjunkenhet 

(Nationalencyklopedin, 2018). Immersion är alltså ett komplext begrepp som kan 

syfta på flera olika saker. 

 

Företaget Dolby beskriver sitt ljudformat Atmos som ”A new sensation of height 

immerses you in the action, creating a full audio atmosphere and realistically 

depicting objects moving overhead” (Dolby, 2018). Konkurrenten DTS nämner 

även det begreppet i en beskrivning av deras motsvarande objektbaserade 

bioljudsformat DTS:X: 

 

                                                           
2 Binaural teknik är ett sätt att genom tvåkanaligt ljud få en 3D-ljudskänsla av att faktiskt vara i 

rummet. Binauralt ljud kan spelas in med en mikrofon som ser ut som ett huvud (Wikipedia, u.å.b). 
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IMMERSIVE - DTS:X places sound where it would occur naturally in space, 

creating the most lifelike, multi-dimensional audio experience ever. Be prepared 

— this improved immersion and heightened realism makes horror movies scarier, 

comedies more laugh-out-loud, and car chase scenes even more intense. (DTS, 

2018).  

Andra bioljudsföretag använder också begreppet immersion. Auro 3D, som var ett 

av de första bioljudsformaten att lägga till höjdkanaler, benämns som immersivt 

(Wikipedia, u.å.a). Företaget Barco beskriver själva sitt ljudformat Auro 3D för 

”det första formatet att använda immersivt ljud” (barcoTV, 2015). Låt oss jämföra 

dessa nya bioljudsformat med äldre format. Med stereoljud kan ljudets placering 

beskrivas med hjälp av en axel, mellan vänster och höger. I 5.1 surroundljud kan 

ljudets positionering beskrivas med två axlar, från vänster till höger och dessutom i 

djupled (fram och bak i rummet). Med de nya ljudformaten, med höjdkanaler, kan 

ljud beskrivas, placeras och kontrolleras i ytterligare en axel – höjdled. 

Biofilmsmixaren Marti D. Humphrey (Westlake Pro, 2017b) anger fyra ljudformat 

som immersiva: Auro 3D, Dolby Atmos, DTS:X och även IMAX. Med det menar 

Humphrey att immersiva bioljudsformat är format där ljud kan placeras i de tre 

axlarna: höger-vänster, fram-bak, upp-ned. Detta är alltså just vad objektbaserade 

ljudformat, som Dolby Atmos och DTS:X gör3.  

 

Kerins (2011, s. 130) introducerar begreppet diegetisk immersion (diegetic 

immersion). Med det avser han filmens (inklusive ljudets) förmåga att placera 

publiken mitt i filmberättelsens dramatiska värld (diegesen). Vid hög grad av 

diegetisk immersion upplever publikdeltagaren inte sig själv som passivt 

studerande av en skärm utan som en deltagare och upplever filmens fiktiva värld 

som sin egen. Publikdeltagaren hör det karaktärerna hör, känner det karaktärerna 

känner och upplever filmens fiktiva värld som faktiskt existerande. Kerins (2011, 

s. 129f) beskriver fyra audiovisuella funktioner där flerkanaligt ljud (5.1 surround) 

kan bidra till att förhöja upplevelsen av (diegetisk) immersion: 1) det främjar 

narrativet, 2) det använder samspelet mellan ljud och bild för att bilda en 

kontinuerlig närvaro, 3) det använder det flerkanaliga ljudet för att gömma 

biografens rum och ersätta det med ett fiktivt eller, av producenterna och mixarna, 

                                                           
3 Även ljudformaten Auro 3D och IMAX innefattar möjligheten att kontrollera ljud i höjdled, även om 

de inte rent tekniskt är objektbaserade ljudformat. 
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skapat rum samt 4) det förlitar sig på synkronisering mellan ljud och bild. Med 

punkt ett menar Kerins att ljudet stöttar narrativet. Ljudet hjälper till att berätta 

narrativet i filmen. Punkt två betyder att ljud och bild blir en sammanhängande 

enhet som tydligt hör ihop. Med punkt tre menar Kerins att ljudet får publiken att 

uppleva en värld som existerar bortom biografens rum. Det får publiken att 

uppleva mer av platserna, miljöerna och de fiktiva rum som representeras i bild. 

Sista punkten, punkt 4, handlar om hur ljudet och bilden synkroniserar. Ser vi att 

någon i bild går åt höger så åker även ljudet ut till höger. Kommer det in något 

från sidan i bild så hör vi också ljudet av det.  

 

Vi kan redan se att immersion kopplat till film kan ha lite olika tyngdpunkter eller 

betydelser. Humphrey pratar om immersion som en teknisk kvalité medan Kerins 

pratar om immersion som en estetisk kvalité av 5.1 surround, nästan som en 

upplevd inlevelse. Begreppet immersion återfinns inte i Svenska Akademiens 

ordlista (SAOL), även om några äldre användningar av ordet finns angivna i 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB). I brist på ett svenskt begrepp som 

motsvarar engelskans ”immersion” i den bemärkelse kopplat till film som här 

beskrivits, kommer jag i denna uppsats att ”försvenska” begreppet och använda 

immersion som en del av den svenska texten på ett sätt som motsvarar Kerins 

begrepp ”diegetic immersion”: alltså innefattande hur väl ljudet lyckas placera 

publiken mitt i filmens dramatik, hur väl det bidrar till att berätta narrativet, hur 

väl det lyckas göra biografens rum osynligt samtidigt som det skapar ett eget rum 

och hur det synkroniserar med bilden.  

 

4.2 Socialsemiotisk teori 

Film kan ses som kommunikation av en berättelse, ett narrativ. Filmen använder 

en kombination av olika sätt att kommunicera, till exempel gestaltningsformer som 

rörlig bild, dialog, musik och ljuddesign. Bilden gestaltas genom meningsbärande 

resurser som exempelvis bildutsnitt, färg, kontrast och skärpedjup. På ljudspåret 

artikuleras berättelsen, förutom via språkliga resurser, även genom (semiotiska) 

resurser som klangfärg (timbre), tonhöjd, amplitud (ljudstyrka) och rytm. Genom 

de teoretiska verktyg som socialsemiotiken erbjuder kan vi studera hur olika val 
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som görs inom exempelvis filmproduktion och ljudmixning kan påverka det som 

slutligen kommuniceras av filmen.  

 

Socialsemiotisk teori handlar om hur man skapar och tolkar mening, 

kommunikation, alltså hur människor använder sig av kommunikativa medel och 

gör sig själva förstådda samt hur människor tolkar vad andra försöker 

kommunicera (Kress, 2010, s. 2). Ett centralt begrepp inom socialsemiotisk teori är 

det engelska ordet ”mode”, som betyder ungefär sätt, som i kommunikationssätt 

(mode of communication) (Kress, 2010). Som svensk översättning föreslår 

Björkvall (2009) semiotisk modalitet medan Wingstedt (2012, s. 163) använder 

gestaltningsform. Exempel på gestaltningsformer som tillsammans utgör filmisk 

kommunikation har beskrivits ovan, och andra vanliga exempel är skrift, tal och 

gestik. En gestaltningsform i socialsemiotisk bemärkelse kan beskrivas som 

resultatet av hur material kontinuerligt formas genom kulturellt arbete till resurser 

för representation och kommunikation. Dessa resurser utvecklar mönster 

(regelbundenheter) som formas genom ”konvention” (se exempelvis Kress, 2010; 

van Leeuwen, 2005). Varje ”mode” kan ses som individuellt betydelsebärande 

men i kommunikationsprocessen skapas mening utifrån interaktioner mellan 

gestaltningsformer i komplexa multimodala system (multimodala ensembler) 

(Bezemer & Kress, 2016).   

 

Ett relaterat viktigt begrepp är semiotisk resurs, resurser för meningsskapande, 

som är relaterade till olika gestaltningsformer. Exempel på semiotiska resurser 

knutna till rörlig bild och ljud har givits ovan. Socialsemiotik kan, något förenklat, 

beskrivas som studier av semiotiska resurser och deras användning (Kress, 2010, s. 

5), alltså om hur man använder sig av olika semiotiska resurser för att 

kommunicera. Genom detta perspektiv läggs ett avgörande fokus på 

handlingsutrymmet hos socialt situerade deltagare i den kommunikativa akten. 

Som meningsskapare (eller teckenskapare) avses både ”producent” och 

”uttolkare”.  

 

Med begreppet tecken avses kommunikativa representationer som skapas inom 

specifika gestaltningsformer, genom användande av semiotiska resurser. Som 
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meningsskapare skapar man ett socialt och kulturellt motiverat tecken som i 

stunden ses som lämpligt (apt) för att gestalta meningen som man försöker 

kommunicera (Bezemer & Kress, 2016, s. 9). En representation, alltså ett tecken 

eller teckenkomplex, anses alltid vara partiellt, fokuserat på det som i stunden det 

skapades ansågs vara nödvändigt för att få fram sin mening (Wingstedt, 2008, s. 

30). Kress och van Leeuwen (2004, s. 7) ger ett exempel där en treåring ritar ett 

antal runda ringar och konstaterar att det är en bil. De menar att från en treårings 

perspektiv framstår däcken som den viktigaste aspekten för att gestalta meningen 

bil. Enligt socialsemiotiken skapas tecken av människor i ett socialt och kulturellt 

sammanhang (Bezemer & Kress, 2016, s. 16). Ett och samma tecken betyder 

därför inte alltid samma sak (Bezemer & Kress, 2016, s. 9f). Människor skapar och 

tolkar tecken utifrån sina egna sociala, och kulturella erfarenheter och behov 

(Wingstedt, 2012, s. 163). Det betyder också att teckens betydelse förändras, dels 

kontinuerligt över tid, men även beroende på plats och kulturell kontext (Kress, 

2010, s. 8).  

 

4.2.1 Betydelsepotential och affordance 

Ett tecken har inte en fast, bestämd betydelse, utan förnyas konstant beroende på 

tidigare användning och meningsskaparens användning i specifika kontexter (van 

Leeuwen, 2005, s. 5; Kress, 2010, s. 8).  Begreppet betydelsepotential används för 

att beskriva ett teckens potentiella mening. 

 

Ett besläktat begrepp är affordance (Gibson, 2015, s. 119ff), som på svenska kan 

ses motsvara begreppen handlingserbjudande eller meningspotential. Med 

begreppet menar Gibson att fysiska företeelser kan ha en inbyggd potential för 

handling, ett handlingserbjudande eller meningserbjudande. En stol erbjuder 

vanligen handlingspotentialen att sitta. Men för en treåring kan stolen erbjuda 

handlingen klättra, då dennes perspektiv är ett annat än hos en vuxen. På samma 

sätt kan olika ljud ge olika handlings- eller meningserbjudanden. Wingstedt (2008, 

s. 30) diskuterar vikten av materialiteten hos teckenkomplex, inte minst när det 

gäller ljud. Ljudets materialitet kan manifesteras på olika sätt. Dels är ljudet i sig 

en materialitet, som kan beskrivas utifrån grundläggande fysiska egenskaper, som 

frekvens, amplitud och tid. Men ljud associeras också vanligen med sin fysiska 
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källa – med vad, och hur, det skapades. Ljud har alltid en källa. För att göra ljud så 

krävs en fysisk handling och någon typ av artefakt eller mekanism som kan sätta 

luft i rörelse och skapa ljudvågor. Vi tolkar ofta ett ljud utifrån egenskaper som 

associeras med dess fysiska källa. Ett ljud med lågt register (tonhöjd), kan 

exempelvis associeras med ett stort föremål, eftersom vår erfarenhet lärt oss att 

stora föremål vanligen krävs för att producera denna typ av ljud. Men ljud kan 

även tolkas ifrån vilket tidigare sammanhang liknande ljud har upplevts av 

personen. Sammanfattningsvis kan sägas att ett teckens betydelsepotential eller 

affordance formas utifrån såväl dess materiella egenskaper som av sociala och 

kulturella kontexter.  

 

4.2.2 Kommunikativa metafunktioner 

Michael Halliday (1978, s. 45f) beskriver kommunikation och meningsskapande 

utifrån tre övergripande metafunktioner: de ideationella, interpersonella och 

textuella metafunktionerna. Den ideationella metafunktionen är kommunikationens 

innehållsfunktion. I denna metafunktion beskrivs aspekter av hur världen ser ut, 

vilka som ingår i den, vad som händer och så vidare. Genom den interpersonella 

metafunktionen beskrivs, etableras och definieras relationer, kommunikationens 

interaktivitet. Den positionerar oss i relation till någon eller något. Den textuella 

metafunktionen handlar om hur kommunikationen struktureras och organiseras till 

ett sammanhängande meddelande. Den textuella funktionen möjliggör de två 

övriga metafunktionerna. Endast i kombination med denna funktion kan de 

ideationella och interpersonella funktionerna realiseras. Enligt Halliday (1978, s. 

45) kan alla former av kommunikation beskrivas utifrån dessa tre metafunktioner.  

 

4.2.3 Multimodal kommunikation 

En film förmedlar ett narrativ, en berättelse. Filmen kommunicerar denna 

berättelse till publiken med hjälp av semiotiska resurser och tecken i olika 

gestaltningsformer, det vill säga det finns tecken i bilden, i musiken, i det talade 

språket (Wingstedt, 2012, s. 161). Filmens ljudspår är en del av filmens 

kommunikation av narrativet. Bilderna fungerar också på ett kommunicerande sätt 

och tillsammans med ljudspåret bildar de en multimodal kombination eller 

ensemble (Wingstedt, 2012, s. 163; Kress & van Leeuwen, 2001, s. 2). Filmen är 
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som sagt i hög grad en multimodal kommunikationsform, den kommunicerar med 

flera olika gestaltningsformer, bild, ljud, musik, text. I en sådan multimodal 

kommunikationsform ses den ofta som mer än summan av de enskilda 

gestaltningsformerna (van Leeuwen, 2005, s. 259; Bezemer & Kress, 2016, s. 23). 

I den multimodala kommunikationen påverkar de olika gestaltningsformerna 

varandra. Walter Murch, i förordet till Michel Chions bok Audio-vision, (1994, s. 

XXIII) beskriver vad han kallar för conceptual resonance, det vill säga att bilden 

kommer få publiken att lyssna lite annorlunda, kanske försöka urskilja saker i 

ljudspåret att koppla ihop med bilden, och ljudet kommer sedan i sin tur få 

publiken att se på bilden lite annorlunda och så vidare. Publiken ser inte bilderna 

eller hör musiken enskilt, utan de ”hör/ser” filmen, som Walter Murch kallar det 

(Chion, 1994, s. XXI).  

 

4.2.4 Berättarfunktioner i musik och ljuddesign 

Wingstedt (2008, s. 91) skriver om musikaliska berättarfunktioner. Funktioner som 

musik i media kan ha och använda sig av för att berätta något. Wingstedt (2008, s. 

91; 2012, s. 165) listar sex övergripande berättarfunktioner: 

Emotiv funktion – kommunikation som gestaltar känslor och stämning och kan 

vara upplevd och/eller beskriven/observerad. 

Informativ funktion – kommunikation som informerar om exempelvis tidsepok, 

kultur, filmgenre, men kan även informera om social status eller direkt 

representera en person eller annan företeelse i berättelsen. 

Deskriptiv funktion – kommunikation som beskriver exempelvis fysisk plats, 

person, rörelse eller aktiv handling och så vidare. 

Vägledande funktion – kommunikation som är menad att vägleda deltagarens 

uppmärksamhet, ’utpekande’, ’stingers’, eller för att uppmana eller framkalla 

reaktion eller handling (vanligt i spel eller reklam). 

Retorisk funktion – kommunikation som kommenterar, ibland komiskt och ofta 

med välkänt kulturellt material. 

Temporal funktion – kommunikation som etablerar en form, kontinuitet och/eller 

framåtrörelse samt även organisering av tid. 
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Wingstedts funktioner kan relateras till Hallidays tre metafunktioner, ideationell, 

interpersonell och textuell metafunktion (Wingstedt, 2008, s. 92ff). Musik med 

emotiv funktion kan till exempel få publiken att faktiskt uppleva känslan som 

musiken gestaltar. Då är den emotiva funktionen interpersonell, den fungerar på ett 

interaktivt sätt med publiken och etablerar och definierar en relation. Är den 

emotiva funktionen däremot observerad, det vill säga publiken förstår att musiken 

förmedlar att denna scen ska vara sorglig utan att känna känslan sorg är funktionen 

ideationellt beskrivande. Musiken beskriver då något i filmens värld.  

 

4.2.5 Ljudets placering i berättelsen 

Dykhoff (2012a, s. 23) förklarar ljudets möjliga placeringar, i berättelsens värld 

(diegesen) eller utanför. Diegetiska ljud är de ljud som karaktärerna i filmen kan 

höra; dialogen, alla synkade ljudeffekter så som bilar, dörrar, fotsteg och så vidare. 

Musik kan även vara diegetisk om den tydligt härstammar från en källa i bilden, 

till exempel att den spelas upp genom en radio synlig i bild. Men mycket av 

musiken i en film är icke-diegetisk, den hörs alltså inte av karaktärerna i filmen 

utan finns utanför filmens värld, i ungefär samma plats som berättarrösten befinner 

sig. Dykhoff (2012a, s. 29) nämner även Wingstedts berättarfunktioner och pekar 

på att även ljuddesign i film kan beskrivas utifrån dessa funktioner. Dykhoff 

nämner att ljud i film kan vara inom dikotomin diegetiska eller icke-diegetiska 

samt ha Wingstedts berättarfunktioner. Dykhoff (2012a, s. 31) skriver även om 

ambivalensen kring så kallade subjektiva ljud, det vill säga ljud som upplevs 

finnas i en karaktärs huvud. Dessa är ju per definition inom diegesen, men de kan 

inte höras eller upplevas av de andra karaktärerna inom diegesen. Vad Dykhoff här 

föreslår är att kalla dessa ljud för subjektivt diegetiska. Ett annat begrepp som kan 

förklara vilket perspektiv ljudet hörs från är Rick Altmans (1992, s. 60) point-of-

audition, som är Altmans ljudbaserade motsvarighet till bildens point-of-view. 

Detta begrepp kan alltså klargöra från vilket perspektiv eller varifrån vi är tänkta 

att uppleva ljudet.  
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4.2.6 Ljudbaserade resurser 

Wingstedt (2012, s. 169) pekar på vikten av att identifiera de parametrar, eller 

semiotiska resurser, i musiken som är aktivt meningsskapande och kan anses skapa 

förutsättningar för musikens betydelsepotentialer. Som exempel på sådana 

musikaliska resurser nämns tempo, artikulation, frasering, tonalitet, register, 

rytmiska förhållanden, klangliga egenskaper och melodiska aspekter. Dessa 

resurser kan relateras till de sex semiotiska ljudresurser som van Leeuwen (1999, 

s. 9) diskuterar; (1) ljudets perspektiv, (2) ljudets tidsaspekt och rytm, (3) 

interaktionen mellan olika ljud, (4) melodi, (5) ljudkvalité och timbre samt (6) 

modalitet (diskuteras närmare i 4.2.9). Wingstedt (2012, s. 176) påpekar att alla 

sådana parametrar och semiotiska resurser relaterade till ljud och musik i grunden 

är baserade på de tre grundläggande attributen frekvens (tonhöjd), amplitud 

(ljudstyrka) och tid. 

 

4.2.7 Perspektiv 

Van Leeuwen (1999, s. 12) diskuterar gestaltning av ljudets perspektiv och möjliga 

indelningar av ljudets upplevda avstånd i relation till lyssnaren i film. Van 

Leeuwen, liksom filmmixare Walter Murch och kompositören Murray Schafer, 

delar in ljudet i tre avståndsetapper (van Leeuwen, 1999, s. 16). Van Leeuwen 

benämner de olika avstånden som figure, ground och field. I figure finns de ljud 

som ska vara i fokus eller förgrund, i positionen ground finns de ljud som ska vara 

själva kontexten eller omgivningen och i den sista kategorin, field, finns de ljud 

som beskriver i vilken värld som observationen sker. Något som van Leeuwen 

dock inte diskuterar är hur man kan beskriva ljudets position i en 

surroundsituation, genom mixningen i objektbaserat ljudformat, och hur det kan 

påverka ljudets betydelsepotential.  

 

4.2.8 Synchresis 

Kress och van Leeuwen (2006, s. 261) beskriver hur synkroniseringen mellan 

läpprörelse och dialogljudet skapar en vektor för att koppla ihop de olika 

gestaltningarna. Chion (1994, s. 63) kallar detta för synchresis – sammansatt från 

orden synchronism (samtidighet) och synthesis (sammansmältning). När en 



 

 14 

bildhändelse och en ljudhändelse synkroniseras uppfattas resultatet som en 

gemensam audiovisuell händelse. Chion menar att det är fenomenet synchresis 

som får publiken att faktiskt övertygas om att ett visst ljud resulterar från en 

visuell händelse i bild – även om ljudet är hämtat ifrån ett annat sammanhang. 

Denna synkronisering mellan ljudet och bilden kan dock påverkas om ljudets 

positionering ändras, förflyttas eller dynamiskt ändras under ljudets uppspelning, 

vilket påverkar vektorn, eller bandet, mellan ljudet och dess tillhörande föremål i 

bild.  

 

4.2.9 Modalitet 

Begreppet modalitet används av Björkvall (2009, s. 113), van Leeuwen (1999, s. 

156) med flera. Med begreppet menas vilken grad och vilken typ av 

sanningsanspråk som gestaltas, exempelvis i bild eller genom ljud (Björkvall, 

2009, s. 113f; van Leeuwen, 1999, s. 156f). Björkvall förklarar begreppet med 

hjälp av bilder (Björkvall, 2009, s. 114). Om en fotograferad bild kan anses se ut 

precis som det som fotograferades ser ut i verkligheten så har bilden hög 

naturalistisk modalitet. Den ser verklighetstrogen ut. Denna verklighet, den 

naturalistiska verkligheten som vi lever i, är dock bara en av flera möjliga 

verkligheter som kan användas. Van Leeuwen (1999, s. 177ff) nämner tre typer av 

modaliteter som kan gestaltas genom ljud. Dessa är naturalistisk modalitet, 

abstrakt modalitet samt sinnlig modalitet. Van Leeuwen använder sig av ett 

exempel av hur ett tåg som kommer in till stationen kan gestaltas på olika sätt 

genom ljud. Om ljudet låter så verkligt som möjligt, att det låter precis som det 

hade gjort om man hade stått på perrongen och hört tåget rulla in på stationen, 

genom en välgjord ljudinspelning av ett befintligt tåg – kan man säga att ljudet har 

hög naturalistisk modalitet. Om tåget istället låter mer skrämmande och otäckt 

med öronbedövande tjut och näst intill övernaturligt ljud, som berör starkt 

känslomässigt, så finns anledning att beskriva den ljudmässiga gestaltningen som 

ett exempel på sinnlig (eng: sensory) modalitet. Ett tåg som däremot gestaltas 

genom enbart musik, inga ljudeffekter eller verkliga tågljud, utan har istället musik 

som representerar dessa ljud, ljusa stråkar som låter som tågvisslande, mörka 

stråkar och brass som rytmiskt symboliserar tågets framfart på rälsen, då är ljudet 

mer kopplat till abstrakt modalitet.  
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4.2.10 Sammanfattning 

Om vi återvänder till hur alla dessa begrepp relaterar till mixning av filmljud i ett 

objektbaserat ljudformat så finns det några av ljudets semiotiska resurser som är 

särskilt intressanta för denna uppsats, framförallt ljudets perspektiv, interaktionen 

mellan olika ljud och med bilden samt modalitet. Dessa semiotiska resurser kan 

nämligen direkt förändras genom ljudets placering i en biograf. Dels så kommer 

olika ljud påverka uppfattningen av varandra, masking som Chion (1994, s. 190) 

kallar det när ett svagt ljud är efterföljt av ett starkt ljud som får oss att inte lägga 

märke till det första ljudet. Ljudets rumsliga position i biografen kommer påverka 

vad vi i bild kan koppla ljudet till. Om ljud panoreras runt i biografen och inte 

knyter an till den naturalistiska platsen dit ljudet kanske hör kan ljudet få en mer 

sinnlig eller abstrakt modalitet, då det bryter mot den naturalistiska känslan av att 

ljudet faktiskt kommer från det objekt, eller den händelse i bilden som skapar 

ljudet. Som ljudproducent eller filmmixare (eller någon annan 

producerande/omformande roll inom filmproduktion) kan man använda sig av 

socialsemiotiken för att belysa vad och hur olika kreativa val i processen att 

producera och mixa en film påverkar de potentiella kommunikativa betydelserna 

för filmen. Panorering av ljudet av en helikopter i en scen där den flyger in i bilden 

från vänster sida så kan man som mixare välja att panorera ljudet av helikoptern 

från vänster högtalare till centerhögtalaren, eller från vänster surroundhögtalare i 

en båge över vänster högtalare till centerhögtalaren. Den senare panoreringen 

kommer möjligtvis få publiken att lägga större fokus på ljudet av helikoptern, de 

kanske även urskiljer ljudet tidigare och på så sätt är mer beredda på att en 

helikopter är på väg in i bild. Det kan även ge känslan av att helikoptern kommer 

bakifrån, från publikens håll, kanske signalerar detta att helikoptern tillhör vad 

som ligger bakom, vilket möjligtvis skulle kunna vara ens egna ”trupper” och på 

så sätt kan man uppfatta helikoptern som tillhörande ”publikens sida”. Om 

helikoptern istället hade panorerats och mixats som att den kom långt bort ifrån 

vänster sida kanske publiken uppfattar helikoptern som främmande, tillhörande 

”motståndarnas sida”. 
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4.3 Design- och processteori 

Kress och van Leeuwen (2001, s. 4) diskuterar vad de kallar för strata och menar 

med det olika fält där kommunikation framför allt skapas. De beskriver fyra olika 

strata; diskurs, design, produktion samt distribution. Kommunikation kan alltså 

skapas i diskursfältet, designfältet, produktionsfältet eller distributionsfältet. I 

designstratan, som finns mellan innehåll och uttryck (Kress & van Leeuwen, 2001, 

s. 5) sker designen av kommunikationen. Designen är användandet av semiotiska 

resurser ur en diskurs i kontexten av en kommunikationssituation. I 

Produktionsstratan ingår själva producerandet av det kommunikativa tecknet, vare 

sig det är musiken, talet, bilden eller gestiken. Inom producerandet av en 

multimodal medieproduktion, till exempel en film, kan designstratan och 

produktionsstratan ligga varandra väldigt nära (Kress & van Leeuwen, 2001, s. 

5ff). Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 13) skriver om design som 

komplexa problem. Design är alltså problem som inte har ett rätt svar, utan beror 

på ett flertal faktorer där olika val ger olika effekter. Designprocesser har alltså 

inte en fast mall som ger ett perfekt resultat, utan valen som görs längs vägen 

påverkar slutresultatet på ett eller annat sätt. De beskriver även ordet designar som 

att ”förändra en given situation till något bättre” (Wikberg Nilsson et. al, 2015, s. 

28). De förklarar en grundläggande designprocess som något som beror på 

projektets utformning, mål och önskvärt resultat eller användningsområde 

(Wikberg Nilsson et. al, 2015, s. 13, 16f, 30f). Designprocesser sker i en iterativ 

process, det vill säga man gör om stegen i processen tills man har nått fram till 

slutleveransen (Wikberg Nilsson et. al, 2015, s. 30f). De beskriver stegen som 

planera, utforska, skapa och prototypa. Sedan iterera, alltså gör om processen, då 

med något ökad förståelse av användningsområdet, målresultatet, bättre insikt och 

översikt av problem. De går vidare med att förklara en av dem viktigaste 

aspekterna med att vara designer: att vara processorienterad, till skillnad från 

lösningsorienterad (Wikberg Nilsson, et al. 2015, s. 31). Man ska som designer 

inte sluta när man nått fram till ett mål, utan fortsätta leta alternativa lösningar som 

kanske fungerar bättre, att sedan mot slutet bestämma vilken lösning som hittats 

som passar bäst in på den givna kontexten för just den produkten eller projektet.  

Kroll och Koskela (2015, s. 2) presenterar deras tre-stegs modell för arbete med 

design. De beskriver hur man kan bryta ned tankeprocessen i de tre steg. I det 
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första steget PI, eller parameter identification, identifierar man en parameter som 

man som designer vill ändra. Steg två, CS, creative synthesis, arbetar designern 

rent praktiskt med att forma (eller omforma) den kreativa designen med hjälp av 

den utvalda parametern. Sista steget E, evaluation, står för utvärdering av resultat 

och här värderar designern förändringen som skett. Det första steget sker i ett sorts 

konceptområde, det andra steget sker i ett konfigurationsområde och det sista sker 

utanför och värderar. Processen görs om igen, iterativt för att nå önskat resultat. 

 

4.4 Mixning i 5.1 surround 

För att undersöka hur processen att mixa i ett objektbaserat ljudformat ser ut finns 

det även stor nytta av att undersöka processen att mixa i surroundformatet 5.1, som 

idag är ett av de mest förekommande surroundljudsformaten (Holman, 2008, s. 1). 

Holman (2008, s. 107) tipsar om att surroundformatet tillåter ljudet att inte enbart 

erbjuda känslan av rymd och omgivande rumsklang, utan även att ljudet helt 

omger lyssnaren. Holman (2008, s. 115) skriver om de två huvudkategorierna som 

finns för mixning i 5.1; direktljud/ambiens och direktljud-överallt (egen 

översättning av direct-sound all around). Med det menas att man kan använda de 

fem högtalarna som man kan panorera ut ljud i på så sätt att man antingen placerar 

allt direktljud i de tre främre högtalarna L, C och R, och endast placerar 

rumsmikrofoner, rumsklang, eko och ambiens i surroundkanalerna Ls och Rs 

(direktljud/ambiens) eller att man panorerar direktljud till vilken kanal man vill 

(direktljud-överallt). En annan uppdelning som Holman (2008, s. 115) nämner är 

statisk panorering, som innebär att ljudet placeras på ett ställe och stannar där 

genom hela programmet (filmen, låten eller liknande) eller dynamisk panorering, 

som innebär att automation görs på panoreringen för att flytta placeringen av ljudet 

över tid genom programmet. Holman (2008, s. 115) nämner panoreringsvalen, 

”vad som ska placeras var”, som förmodligen det största estetiska valet som görs 

inom surroundmixning. Vad som även nämns som estetiska idéer som kommit 

fram för surroundmixning är att försöka använda surroundkanalerna främst för 

rumsklang och ambiens samt undvika att lägga så kallade ”hårda effekter” i 

surroundhögtalare då de drar åt sig uppmärksamhet. Man vill undvika ”the exit 

sign effect”, alltså att publiken vänder sig om och kollar på nödutgångsskylten i 

biografen, därmed bryter filmens ”hypnos” och får publiken att lägga märke till 
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deras fysiska miljö (Holman, 2008, s. 115). Den andra estetiska idéen är att vissa 

hårda effekter kan bryta mot den tidigare, förutsatt att de är övergående och knyter 

an till bilden, så kallad ”fly by” när ett objekt flyger in eller ut ur bild. Kerins 

(2011, s. 130) går in lite djupare i vad som är estetiskt möjligt och diskuterar även 

begreppet immersion som använts tidigare i denna text. Kerins (2011, s. 68) 

nämner människors förmåga att enbart utskilja ett fåtal ljud som spelas upp 

samtidigt och filmmixares medvetenhet om detta genom att mixa på sådant sätt för 

att fokusera publiken på endast två eller tre ljud åt gången. Kerins (2011, s. 70f) 

pekar på publikens och filmmixarnas allt mer tillåtande av mer ljud ur 

surroundkanalerna. Men samtidigt menar han att man inte ska lägga ljud i 

surroundkanalerna bara för att man kan, utan det ska ha koppling till filmen i sig. 

”Bra flerkanalsdesign involverar att välja rätt ljud att panorera och rätt tidpunkt att 

använda surroundkanalerna aggressivt” (Kerins, 2011, s. 71, egen översättning). 

Kerins (2011, s. 72) nämner även ”exit sign effect” som något att undvika när man 

mixar i 5.1. Vidare förklarar Kerins (2011, s. 74) dialogens något ökade frihet att 

panoreras ut i ljudbilden till skillnad från den äldre estetiken att alltid ha dialog i 

centerkanalen, men pekar även på vikten att vara försiktig med det då publiken 

även kan vara ovan vid detta. 

 

4.5 Tidigare forskning 

Ämnesområdet objektbaserad filmljudsmixning har det inte forskats om så mycket 

än. De objektbaserade ljudformaten som finns är fortfarande nya. Det finns dock 

ett par exempel på kreativa versioner av komplicerade surroundformat ända från 

1930-talets Fantasound (Aldred, u.å.). Men just objektbaserat bioljudsformat fick 

sin start 2012, då Dolby lanserade Dolby Atmos (Dolby, 2014). Den tidigare 

forskning som finns och som jag kommer gå in på handlar mer om tekniska 

möjligheter, begränsningar och metoder kring objektbaserade ljudformat. Det som 

inte har forskats om tidigare är just de processer, tankar, idéer, kreativa 

val/svårigheter/lösningar som görs vid mixning i ett objektbaserat ljudformat. 

Detta kan vara för att de flesta av de tankar och processer som funnits för tidigare 

surroundformats mixning, till exempel 5.1, är applicerbara, eller så är det för att 

just det är så pass nytt att de som mixar fortfarande försöker utforska hur det ser ut, 

fungerar och kan göras med de nya immersiva ljudformaten. 
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Ben Loftis (2014) skriver om arbetet med implementering av objektbaserad 

mixning med en Harrison konsoll (mixerbord) för ett filmmixnings-workflow. 

Loftis påpekar en viktig funktion som de implementerade, nämligen att kunna ha 

en objektknapp för att sätta kanaler tillfälligt i objektläge och då inte skicka ljudet 

till bed-bussen4, det vill säga den buss som har det traditionella kanalbaserade 

formatet, utan istället skicka ljudet som ett objekt och panorera det. Detta tillåter 

ett arbetssätt som smidigt kan skifta kanalers ljudutgång och som mixare slipper 

man då att bestämma i förväg vilka kanaler som ska vara objekt och vara låst vid 

det valet. Loftis går vidare med att förklara hur de löst problem mellan dynamiskt 

och statiskt objekt-ID, huruvida en kanal kan ha ett bestämt objekt-ID för när 

kanalen används i objektläge eller en dynamisk som automatiskt tar det ”nästa 

lediga” objekt-ID:et. Dynamiskt objekt-ID underlättar vid enbart en nedmixning 

till Atmos då det antal objekt som kan användas blir mer flexibelt. Maximalt antal 

i Atmos är 118 objekt, med statiskt objekt-ID kan man då endast ha 118 spår som 

kan gå in i objektläge, då varje spår har ett förbestämt ID. Statiskt objekt-ID 

används med fördel då mixningen förlitar sig på förmixar. De valde att ha tre 

lägen, dynamiskt, statiskt och ”pick-and-stick”, där den sistnämnda är en 

kombination av de tidigare. Dock nämner Loftis inte något specifikt kring 

mixningsprocessen och de kreativa val som görs. 

 

Connor Sexton (2017) presenterar vad han kallar för best practices, det vill säga 

rekommenderade tillvägagångs- och arbetssätt, kring arbete med immersiva 

ljudformat, och främst objektbaserade ljudformat. Sexton påpekar att det är 

fördelaktigt att välja ett immersivt ljudformat att utgå ifrån, trots att allt fler projekt 

kräver leverans i multipla format. Att välja ett primärt format och acceptera att 

andra leveransformat som behövs kommer konverteras/göras om från det primära 

formatet. Dolby Atmos har där en fördel då det är smidigt att få nedmixar och få ut 

andra leveransformat ur en Atmos master (Sexton, 2017, s. 2), till exempel stöder 

Atmos hårdvaran, RMU-enheten, nedmixning till traditionell 7.1, 5.1 samt stereo 

mixar. Digitala arbetsstationers och mixkonsolers stöd och integrering för mixning 

i immersiva och objekt-baserade ljudformat ökar ständigt. Integreringen med 
                                                           
4 En buss är en samlingskanal som enskilda spår skickar sitt ljud till innan det går vidare. Bed-bussen 

samlar ihop de ljud som ska vara mixens ”grund”, det ljud som inte är objekt (se bilaga 1). 
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renderingssystem ökar också. Sexton (2017, s. 3) påpekar även Pro Tools senaste 

integrering av Dolby Atmos support som tillåter just Pro Tools integrerade 

panoreringplugin att kommunicera korrekt med Atmos RMU5, samt 

mjukaruversionen RMA6, vilket tillåter smidigare native mixing i Pro Tools. 

Vidare tar Sexton (2017, s. 4) även upp den ökade smidigheten med just 

användning av mjukvaruversionen av renderingsenheten som tillåter tidigt 

ljudarbete, i form av redigering, ljuddesign med mera, redan i en session med 

Atmos. Detta minskar arbetet i slutmixen och förmixarna kan vara väldigt 

detaljerade och förberedda för att kontrolleras, finjusteras och anpassas när väl 

slutmixen sker i en stor Atmos-dubbstudio (Sexton, 2017, s. 4f).  

 

Dr. Robert J. Ellis-Geiger (2016) skriver om musikproduktion för Dolby Atmos 

och Auro 3D. Även han påpekar för det mesta just tekniska lösningar, fördelar och 

råd kring mixning och produktion i objektbaserade ljudformat. Bland annat 

nämner Dr. Ellis Geiger (2016, s. 2f) nyttan av att sätta upp och påbörja ett projekt 

i 7.1 om det ska bli till en Atmos mix. Även fullt frekvensomfång på 

surroundkanalerna påpekas som en stor påverkan på Atmos, då även låga ljud kan 

panoreras runt i en biograf utan att förlora bas i surroundhögtalare. Dr. Ellis Geiger 

(2016, s. 2) utvecklar och säger att i och med att surroundhögtalare spelar upp fullt 

frekvensomfång kan fler element panoreras ut i rummet utan att förlora botten, 

vilket i sin tur kan ge mer plats åt dialog och tramp i en filmmix. 

 

5 METOD 

För att förstå hur processer, tankegångar, kreativa och tekniska lösningar kan se ut 

vid mixningen av en film i ett objektbaserat ljudformat behövs en inblick i en 

filmmixares processer, tankegångar och val. För att svara på forskningsfrågorna 

behövs alltså information som ligger hos filmmixaren själv. Filmmixaren skapar, 

eller designar, filmmixen med de ljud som skapats, spelats in och designats av 

dialogläggare, ljudläggare, ljuddesigner, kompositör och så vidare. Sättet som en 

mix utförs på och de tekniska och kreativa val som görs under mixningen faller på 

filmmixaren. Filmmixarens arbete utförs dock i nära dialog med framförallt 

                                                           
5 Rendering and Mastering Unit (se bilaga 1). 
6 Rendering and Mastering Application (se bilaga 1). 
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filmens regissör, och ofta även med producenten och andra personer involverade i 

filmarbetet (Rose, 2015, s. 481f). Filmmixaren är dock den som ansvarar för att 

tekniskt och kreativt se till att ljudmixen av filmen fungerar och låter bra. De 

metodiska ansatserna som använts i denna fallstudie är en kombination av 

forskning genom design (RtD, Research through Design) och autoetnografisk 

studie. Det innebär att jag själv, i rollen som både designer och forskare har sökt 

förslag till svar på mina forskningsfrågor genom det praktiska arbetet med att 

genomföra en ljudmix av en film i ljudformatet Dolby Atmos. Jag ska alltså forska 

genom att designa, söka vetenskaplig kunskap med design som bärande aktivitet 

(Löwgren, 2015 s. 7). Men jag ska även göra en studie där jag själv i hög grad är 

”informanten”. En studie där jag undersöker hur jag själv gått vidare och 

presenterar det på ett sätt som får läsaren att kliva in i mitt huvud under mixningen 

av en film, därav inspirationen från autoetnografisk studie. Jag kommer studera 

hur jag hittar lösningar och designar en filmmix. Vad som påverkar min process, 

mina kreativa och tekniska val i filmmixen är min värdering av de 

betydelsepotentialer som skapas, adderas och (om)formas, enligt social semiotisk 

teori. Det är just detta som autoetnografisk studie är till för att undersöka; hur en 

enskild person påverkar och påverkas. Autoetnografi är en forskningsmetod och ett 

sätt att skriva som kan systematisera och beskriva en persons erfarenhet för att 

förstå den kulturella erfarenheten (Ellis, Adams & Bochner, 2011). Crouch och 

Pearce (2012, s. 53f) skriver om att dela upp de metodologiska delarna av 

forskning i tre delar; den första är forskarpositionen, det vill säga vilken värld 

forskaren i sig befinner sig i, hur hens habitus och ideologi ser ut och vad som 

påverkar hen. Den andra delen är vilket perspektiv forskaren studerar fenomenet 

genom (eng. theoretical lens). Crouch och Pearce (2012, s. 59ff) nämner tolkande 

perspektiv och kritiskt perspektiv. Den avslutande delen av 

metodologibeskrivningen är att bestämma de specifika metoder som används för 

att samla empiri. Vidare nämner Crouch och Pearce (2012, s. 54) att 

forskapositionen är något som påverkar alla val som görs i studien bör därför 

presenteras först. 
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5.1 Forskarposition 

Min habitus, som Crouch och Pearce (2012, s. 54) påpekar, är hur min egen värld 

ser ut och hur de ideologiska filtren påverkar min egen syn på världen. Detta kan 

även knytas an till hur mina kulturella och sociala erfarenheter och kunskaper 

påverkar mitt meningsskapande ur ett social semiotiskt perspektiv (Kress, 2010, s. 

136f). I denna studie, där en autoetnografisk metodansats använts, blir jag även en 

informant i studien, vilket adderar ytterligare vikt till att beskriva mig själv och 

min bakgrund. Jag är född och uppväxt i Sverige, ett välutvecklat land i 

västvärlden. Jag är van vid att se amerikanska filmer och TV-serier samt även 

svenska och skandinaviska filmer och TV-serier, vilka har både likheter och 

skillnader (Dykhoff, 2012, s. 142). Jag har inte stor erfarenhet av europeiska 

medier och är till exempel väldigt ovan med dubbade filmer och serier (bortsett 

från tecknat/animerat). Jag är även en aktiv musiker och lägger därmed stort 

anseende och vikt till musiken i audiovisuell media. 

 

Som utbildad ljud- och musikproducent är jag van vid att arbeta med digitala 

verktyg så som den digitala programvaran Pro Tools. Jag har en kandidatexamen 

inom ljud- och musikproduktion från Högskolan Dalarna och har arbetat med ett 

flertal större projekt. Jag har jobbat med ljudläggning, ljuddesign och filmmixning 

av två tidigare långfilmer, Arvet (ej släppt) av David Berron och Same Same 

(2017) av Anders Lennberg. Jag har även gjort ljudläggning, ljuddesign och 

filmmixning av kortfilmen Fredagen den 24 av Daniel Niklasson. Utöver det har 

jag även jobbat en del med musik. Jag har producerat en EP i 5.1 surround, 

producerat, mixat och mastrat två stycken EP:s där jag själv varit artist eller en del 

av ett band, samt producerat, mixat och mastrat tre stycken EP:s åt andra band och 

artister samt mixat en rad enstaka låtar. Min egen fascination för objektbaserade 

ljudformat har växt fram i och med mitt arbete med filmljud och surroundljud, 

samt tillsammans med tankar om hur Wingstedts musikaliska berättarfunktioner 

kan tänkas gälla även för ljud. Mina initiala tankar var bland annat att ett 

objektbaserat ljudformat förmodligen, och förhoppningsvis från min sida, ger 

ytterligare möjligheter åt ljudets berättande funktioner i film. Under mixningen av 

en rocklåt i surround blev jag mycket fascinerad av att jag kunde placera lyssnaren 

mitt i trumsetet genom att lyssnaren blir omringad av de olika 
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trumkomponenterna. Tillsammans med intresset och fördjupningen inom 

surroundformat började förväntningarna byggas upp kring vad man skulle kunna 

berätta med Dolby Atmos. Ytterligare en axel att kunna förflytta ljud på kändes 

som en oerhört stor potential för ljudets berättande och möjligheten att placera en 

lyssnare i en sorts alternativ värld, bokstavligen talat omringad av ljud. 

 

5.2 Forskning genom design 

Begreppen forskning och design har historiskt sett inte använts ihop särskilt ofta 

(Stappers & Giaccardi, 2013). Forskning har hört till akademin och design har hört 

till industrin (ibid). Men på senare tid har denna trend luckrats upp och de två 

termerna börjar allt oftare användas tillsammans. Forskning har blivit en allt mer 

erkänd del av att designa produkter och tjänster (ibid). Designaktiviteter (och 

produkter) har även blivit erkända som stora grunder när det kommer till skapande 

och kommunicerande av ny kunskap (ibid). Forskare har alltså börjat att forska allt 

mer i samband med design (ibid). Bezemer och Kress (2016, s. 2) skriver om hur 

man som meningsskapare designar tecken, alltså kommunikation. De menar att 

man har inre och yttre tecken till sitt förfogande (ibid, s. 56). Som meningsskapare 

(och meningstolkare) uppfattar du ett yttre tecken som någon skapat för att 

förmedla en mening. Detta tecken blir till, eller kopplas ihop med, ett inre tecken 

som skapas av meningstolkaren för att förstå innebörden, eller den egna tolkningen 

av vad innebörden är. Ska man sedan förmedla vidare denna mening så skapar 

meningsskaparen ett nytt yttre tecken, som för meningsskaparen uppfattas som 

lämpligt (apt) för att representera det inre tecknet. När man som producent sitter 

och producerar något, exempelvis en filmmixare som gör en filmmix, så är 

designen ett konstant bollande av inre och yttre tecken för att (om)forma 

ljudbilden till filmen så den förmedlar det som meningskaparen (och regissören 

och producenten) vill. Stappers och Giaccardi (2013) beskriver begreppen ”Doing 

Research” som att arbeta med intentionen att producera kunskap tillgänglig för 

andra och ”Doing Design” som att arbeta med intentionen att producera en 

fungerande lösning för att förbättra en given situation. När dessa kombineras till 

Research through Design, RtD, likt vad som görs i denna studie med forskning 

genom design, blir intentionen att studera hur arbetet med att ”producera en 

fungerande lösning för en given situation” kan upptäcka och synliggöra kunskap 
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om det som blir tillgängligt för andra (Löwgren, 2015, s. 7). Löwgren (2015, s. 

10f) påpekar även vikten av att visa sin designprocess som lett fram till 

designförslaget för att den ska kunna följas av utomstående. Detta görs med ett 

autoetnografiskt sätt att skriva, i designiterationerna, för att ge läsaren en inblick i 

min process. 

 

5.3 Autoetnografisk studie 

Den autoetnografiska delen av studien kommer i denna uppsats främst fram i 

presentationen av den data och empiri som samlats in samt i presentationen av 

resultatet. Autoetnografen använder sig av tekniker från autobiografi och etnografi 

för att både genomföra och skriva, autoetnografi som metod är alltså både 

processen och resultatet (Ellis et al. 2011). Autoetnografi är en förhållandevis 

nytillkommen metod under den traditionella metodformen etnografi (Anderson & 

Austin, 2012). Etnografi handlar om att studera människor i deras vardag för att se 

vad och hur saker och kultur påverkar människor (Ellis et al. 2011). Autoetnografi 

är fokuserat kring forskaren själv och avser att belysa hur forskaren påverkas av 

kultur och samhälle. Enligt Adams, Holman Jones och Ellis (2015, s. 1ff) är 

autoetnografisk metod en metod för att reflexivt undersöka sig själv i ett kulturellt, 

socialt fält och få insikt om vilka processer och tankebanor som uppstår när 

människor försöker ta reda på hur man gör. Just detta kommer jag att göra när jag 

gör en undersökning av hur jag själv går till väga när jag gör en filmmix i Dolby 

Atmos. I autoetnografin, påpekar Adams et al. (2015, s. 46), att forskaren vill 

försöka förmedla inre tankar och känslor till läsaren. Därför är det av stor vikt just 

hur data och resultat presenteras. Adams et al. (2015, s. 68f) argumenterar för att 

autoetnografi är, förutom en forskningsmetod, även ett sätt att skriva. Crouch och 

Pearce (2012, s. 91) nämner att inom autoetnografi blir forskarens egna 

upplevelser den huvudsakliga källan för data. Som forskare med autoetnografisk 

metodansats vill man presentera resultaten på ett sätt som får läsaren att kliva in i 

forskarens huvud och försöka förmedla vad som faktiskt försiggick vid 

undersökningen (Adams et al. 2015, s. 78). Detta kommer att prägla design- och 

resultatframläggningen. Simpson och Archer (2017) diskuterar fördelar med att 

kombinera multimodal socialsemiotisk teori med just autoetnografisk metod. De 

påpekar att genom att kombinera dessa metodologier kan man få en unik tillgång 
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till just de interna processer och tankar som påverkar val som en meningskapare 

gör vid design av multimodala meningar (Simpson & Archer, 2017, s. 659; 664). 

Autoetnografins möjliga fallgropar, att riskera ett subjektivt vinklat resultat, 

bemöts genom att lägga de meningsskapande processerna i fokus. 

 

5.4 Verktyg och hjälpmedel 

För att kunna mixa i det objektbaserade ljudformatet Dolby Atmos har en stor 

föreläsningssal, med existerande 7.1 surroundljudanläggning modifierats för att så 

nära som möjligt möta de tekniska specifikationer som Dolby satt upp för formatet 

Atmos (Dolby, 2014). Två stycken takhögtalare har monterats i lokalen enligt 

Dolby Atmos specifikationer (ibid). Rummet är 5,9 meter brett vid skärmen (6,65 

meter brett längst bak), 9 meter långt och har en takhöjd mellan 3,05 meter längst 

fram och 2,45 meter längst bak. Rummet har gjorts till en 7.1.2 setup, antalet 

högtalare i rummet motsvarar alltså antalet utgångar från de kanalbaserade bed-

spåren. Högtalarna har (minst) ett frekvensomfång på 40 Hz – 16 kHz, vilket 

möter Dolbys specifikationer (Dolby, 2014). Enligt Dolbys specifikationer (ibid) 

är takhögtalarna för få för att möta de exakta specifikationerna för en Dolby Atmos 

mix. Även Netflix kräver att Dolby Atmos produktioner har blivit mixade i minst 

en 7.1.4 setup (Netflix, 2018). Dock fanns det inte möjlighet att sätta upp en 7.1.4 

setup utan en 7.1.2 setup (alltså två färre takhögtalare) har fått användas. För att 

göra en levererbar biofilmsmix i formatet Dolby Atmos krävs även den fysiska 

hårdvaruenheten RMU7, Rendering and Mastering Unit. Programvarupaketet 

Dolby Atmos Production Suite, har köpts in för att kunna genomföra och lyssna på 

en filmmix i Atmos. Denna programvara tillåter ett internt renderingsprogram, 

RMA8, att spela upp själva Atmosmixen utan tillgång till den externa hårdvaran, 

RMUn. En del begränsningar finns inom programvaran, bland annat antalet 

utgångar som beräknas, och därmed antalet högtalare som kan användas fullt ut. 

Dock räcker de 16 utgångar som programmet ger för att täcka de tio högtalare som 

använts i ljudanläggningen. 

 

                                                           
7 Rendering and Mastering Unit, är Atmos-renderaren i hårdvaruformat (se bilaga 1) 
8 Rendering and Mastering Application, är Atmos-renderaren i mjukvaruformat (se bilaga 1) 
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Jag har arbetat med programmet Pro Tools, som är en branschstandard inom 

ljudarbete för TV och Filmproduktion. Pro Tools har nyligen (2017) släppt en 

integration med Dolby Atmos-verktyg (Thornton, 2017) och har nu stöd för att 

internt arbeta genom ett smidigt workflow med den integrerade objektpanorering 

och signalvägar som möjliggör att spår kan sättas i objektläge. Spår som skickar 

sitt ljud till en buss som går till bed9 kan alltså med en automatiserbar funktion 

försättas i objektläge och då skicka ljudet till objektingångarna i det lokala 

renderingsprogrammet RMA (eller till objektingångarna i RMU) istället. 

 

För att kunna samla in den data jag behöver för att studera min egna process har 

jag spelat in skärmen med programmet Quicktimes ”skärminspelnings”-funktion 

samt spelat in ljudet i lokalen med en binaural mikrofon, Neumann KU100, en 

mikrofon som är utformad som ett mänskligt huvud och ger ett 2-kanaligt 

stereoljud som möjliggör ungefärlig audiell positionering av ljuden i rummet. 

Mikrofonen har placerats precis bakom mixningspositionen då det bedömts som 

den lämpligaste placeringen för att ta upp ungefärlig positionering av ljudet i 

rummet. Vad som upptäcktes under mixning och analys av video dock var att på 

grund av mikrofonenens placering bakom mixningspositionen, det vill säga bakom 

mig själv, påverkades frekvenskurvan på mikrofonens inspelade ljud och fick allt 

ljud som låg rakt framifrån att bli dovare. Det bedömdes ändå som den mest 

lämpade positionen där minst andel yttre problem påverkade. Detta möjliggör 

granskning av min process i efterhand, med hörlurar, där jag kan se vad jag gjort 

på skärmen, samt få en ungefärlig känsla för hur det lät i rummet. Mixningen 

delades upp på flera tillfällen och efter varje mixningssession så har jag även fört 

anteckningar kring tankar, idéer, svårigheter och känslor kring den genomförda 

mixningssessionen.  

 

5.5 Gestaltningen – Filmen 

Filmen som har mixats heter Pool och är regisserad av Anders Lennberg. Den är 

baserad på en roman skriven av Per Hagman och ljudläggning och ljuddesignen 

står Sandra Windahl, Axel Lindboom och jag själv för. Musiken är komponerad av 

Mikael Gryberg (det ingår även en del andra låtar ”populärmusiks-låtar”). Filmen 

                                                           
9 Bed benämns de tio första kanalerna i Dolby Atmos som är kanalbaserade (ej objekt, se bilaga 1). 



 

 27 

är i genren drama och handlar om en svensk man som bor i Nice, Frankrike, där 

han träffar en äldre dam och inleder ett förhållande. Samtidigt som berättelsen 

utspelar sig får man tillbakablickar från ett tidigare förhållande som mannen hade i 

Sverige fem år tidigare. Eftersom filmen är i genren drama, en genre som 

vanligtvis inte innehåller särskilt mycket action, ljuddesign eller bombastiska 

ljudbilder, utan istället fokuserar ganska mycket på dialogen för att berätta 

historien, blir studien intressant på så sätt att den kan öppna upp för en diskussion 

om just denna filmgenre har något att vinna genom att använda objektbaserade 

ljudformat. Dock, på grund av studiens och gestaltningens storlek, har ett urval 

scener valts ut för att fokuseras på. Vad dessa scener har gemensamt är att de är 

dem scenerna som innehåller mest ljuddesign i filmen.  

 

5.6 Extern värdering 

För att ytterligare kunna testa och värdera mitt designarbete har jag använt mig av 

extern värdering av studiens två iterationer (upprepade ”varv” i designprocessen). 

Resultatet av designarbetets första iteration värderas i form av kritik och åsikter 

kring mixen från regissören av filmen, Anders Lennberg. Den andra iterationens 

värdering genomförs i form av en fokusgruppintervju genomförd med studenter 

från Högskolan Dalarnas utbildningar Ljud- och musikproduktionsprogrammet 

samt Audiovisuell produktion. Inom forskning genom design genomförs ofta en 

extern värdering för att bedöma och testa en designlösning. Löwgren (2015, s. 10) 

menar att värdering i denna bemärkelse är att se som en empirisk aktivitet. 

Värderingens testmetod väljs utifrån vilka egenskaper man vill undersöka. För att 

få data om hur människor förstår världen runt omkring sig med gemensamma 

erfarenheter och hur man påverkas av andra i sin omkrets är fokusgruppintervju en 

lämplig metod (Ahrne & Svensson, 2015, s. 82). Fokusgruppintervjun liknar även 

upplevelsen att gå och se en film med vänner och sedan diskutera den med 

gruppen. En värdering utförd av filmens regissör är vanligt i filmarbetet då man 

antingen under hela mixningen eller i mixens slutskede bjuder in regissör, 

producent och eventuellt fler folk som varit delaktiga, till att komma med just 

kommentarer (Rose, 2015, s. 481f). Som filmmixare behöver man kunna ta hänsyn 

till denna kritik då man arbetar med att uppfylla en vision av filmen som kommer 

från manusförfattare, regissör, producent med flera. Det höjer studiens ekologiska 



 

 28 

validitet (Brunswik, 2001, s. 67). Studien har alltså stora likheter med hur 

ljudarbetet inom branschen, med ett skarpt projekt, ser ut.  

 

Den externa värderingen, från regissör och fokusgrupp, har genomförts genom att 

visa scenerna i det Atmosrum där även mixen har skett. Sedan har det förts en 

öppen diskussion kring scenerna inriktat mot inlevelsen (för att undersöka 

upplevelsen av immersion) och mot ljudets berättande. Deltagarna i 

fokusgruppintervjun fick först enskilt skriftligt svara på korta frågor om scenerna 

som sedan efterföljande diskussion tog upp (se bilaga 2). Genom att göra det kan 

forskaren kolla om svaren som deltagarna skrivit ned motsvarar det som 

diskuterats. På så sätt kan risken att en stark persons åsikter påverkar de andra 

deltagarna i gruppen åskådliggöras för forskaren och därmed minskas. Det 

möjliggör även för deltagarna i fokusgruppen att tänka och reflektera kort om vad 

de tyckte om scenen innan diskussionen tar vid. Deltagandet i studien har varit 

frivilligt, deltagarna har blivit informerade om studiens avsikt och haft möjlighet 

att avbryta när som helst. De har även fått möjligheten att vara anonyma 

(regissören Anders Lennberg har dock valt att inte vara det) och studien har i 

övrigt följt de råd kring etik som existerar kring vetenskaplig forskning, enligt 

Vetenskapsrådets anvisningar inom området (Vetenskapsrådet, 2009). Även 

Högskolan Dalarnas egna etiska kodex för uppsatsarbeten har följts (FEN, u.å.). 

 

5.7 Metodkritik 

Svagheter med autoetnografisk metodansats kan kopplas till forskarens behov av 

att analysera sig själv. Det finns en risk för att en autoetnografisk studies resultat 

blir vinklat utifrån en enskild person, nämligen forskaren själv. Det finns även en 

risk för självuppfyllande resultat där forskaren ser det resultat som forskaren 

önskat se. Men det unika inifrånperspektiv som en autoetnografisk studie ger är 

även dess styrka. Få metoder har samma möjlighet att få en sådan inblick i 

tankeprocesser. Den metodologiska designen för denna studie syftar till att 

reducera de potentiella autoetnografiska riskerna med hjälp av extern värdering av 

regissör och fokusgruppintervju. Dessutom är studien uppbyggd på ett sätt som 

motsvarar autentiska arbetssätt och kommunikationsprocesser för ljudmixning av 
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film, det vill säga, det är ett så kallat ”skarpt projekt” som har hög ekologisk 

validitet.  

 

6 DESIGN & RESULTAT 

I avsnittet för design och resultat kommer jag att gå igenom min process vid 

mixningen, regissörens värdering samt fokusgruppens värdering av resultatet från 

designen. Först tar jag upp lite djupare teknisk beskrivning av ljudformatet Dolby 

Atmos, min egna projektuppsättning och beskrivningar av scenerna som mixats. I 

slutet av kapitlet görs en analys och resultatsammanfattning för att summera vad 

som studien har kommit fram till, där jag även knyter an till teorin.  

 

6.1 Dolby Atmos – Teknisk specifikation 

Dolby Atmos är ett objektbaserat ljudformat som stöder 128 kanaler med ljud. De 

första tio kanalerna är avsedda för så kallade bed10 kanaler och de andra 118 

kanaler är avsedda för objekt. Vad som menas med det är att det finns tio 

traditionella kanalbaserade ljudkanaler. Bed:s tio kanaler, utformat som 7.1.2 

(ibland nämnt som 9.1) är sju kanaler på det horisontella planet, två kanaler i taket 

och en lågfrekvens-effekt kanal (LFE). De tio kanalerna i Dolby Atmos Bed är 

alltså, i ordningsföljd samt benämnt vid deras engelska begrepp: Left (L), Right 

(R), Center (C), Low Frequency Effects (LFE), Left Surround Side (Lss), Right 

Surround Side (Rss), Left Surround Rear (Lsr), Right Surround Rear (Rsr), Left 

Top Surround (Lts) och Right Top Surround (Rts). På detta sätt har ljudformatet 

plats för 118 kanaler för objektljud. Objektljuden kommer som separata ljudström 

med tillhörande metadata som utgörs av panoreringsinformationen och tolkas av 

renderingsenheten eller programvaran. Renderingsenheten eller programvaran, 

som är inställd för hur många högtalare som används i rummet som det spelas upp 

i, räknar ut vart ur vilken/vilka högtalare objekten ska spelas upp ur, beroende på 

dess panorering i det ”virtuellt skapade rummet” (panoreringen utförd i antingen 

Dolbys pan-plugin, eller det numera integrerade panoreringsverktyget i Pro Tools). 

De ljud som skickas till bed kanalerna spelas upp som en 7.1.2 mix i rummet och 

där det finns flertal högtalare spelas vissa områden upp som en array11. Om ett 

                                                           
10 Se begreppslista i bilaga 1. 
11 Array menas att alla högtalare i ”array-gruppen” agerar som en enhet och spelar upp samma ljudspår. 
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biografrum har fyra stycken högtalare på rummets vardera sida vänster och höger, 

fyra högtalare på rummets vardera bakre del, samt fyra takhögtalare på vardera 

vänster och höger sida om taket så kommer dessa högtalare agera som en array för 

bed kanalerna, det vill säga att alla högtalare inom en array spelar upp samma 

ljudspår. Ljud som panorerats till Lss i bed spelas då upp av samtliga fyra 

högtalare på vänster sida i rummet. Panoreras ett objekt på samma sätt spelas det 

endast upp av den/de högtalare som ligger närmast den position som objektet har, 

vilket Atmos renderaren räknar ut (RMU eller RMA). Det gör att till exempel ljud 

som skickas till bed som panoreras högst upp i taket, bara kommer kunna skilja på 

vänster och höger sida av taket, även om det går, med Pro Tools integrerade 

panner, att visuellt placera ljud fram eller bak när de är högst upp, detta kommer 

då inte göra någon skillnad då takhögtalarna agerar som array. Om ljudet dock är i 

objektläge kan man positionerna ljudet i en enskild högtalare, alltså få ljud att bara 

spelas upp i den vänstra högtalaren längst fram, till exempel. Vidare kan man 

också göra objektet större med den så kallade size-funktionen. Då ökar objektets 

storlek och spelas upp av fler högtalare. Ljudet upplevs då som mindre 

positionerat, mer utspritt i rummet och större. 

 

Dolbys specifikationer för Atmos visar att minsta tillåtna högtalarsetup för en 

Atmosbiograf är 19.1.8; 19 högtalare runt om det horisontella planet, 4 

takhögtalare på vardera sida samt LFE. För att mixa film i Atmos, påstår en video 

från Yamaha Corporation, att en mix för hemmabiosystem kräver en 

högtalarkonfiguration på 7.1.4 och en mix för biodistribution kräver en 

konfiguration på 9.1.4 (Yamaha Corporation, 2017). Netflix kräver även dem att 

Dolby Atmos mixar som de distribuerar (för hemmabiosystem) kräver är mixat på 

en 7.1.4 setup (Netflix, 2018). Dolby specificerar vidare även att samtliga 

högtalare ska ha fullt frekvensomfång, det vill säga kunna spela upp ljud mellan 40 

Hz-16 kHz. De tillåter dock bashantering för surroundhögtalare som inte klarar av 

fullt frekvensomfång, det vill säga, en subbashögtalare monteras på var sida i 

biografen som spelar upp de lägre frekvensområdet. 
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6.2 Mixning hos Dolby 

Under studiens gång har jag haft kontakt med Erik Björkman på Dolby Sverige för 

att få svar på en del, främst tekniska frågor kring formatet Dolby Atmos. Jag har 

även varit på ett besök hos Dolby i Stockholm. Det gjordes för att få mer 

information kring Dolby Atmos samt även för att testa deras Atmos-rum, som 

dock inte är menat för mixning utan för mer kritisk lyssning vid evaluering av till 

exempel olika kodekar. Under mitt besök hos Dolby kom jag främst fram till 

tekniska begränsningar och svårigheter kring att arbeta med Atmos samt 

uppfattningar om vad högtalaruppställning gör för synkronisering med bild, vilket 

tas upp senare i resultatsammanfattningen. 

 

6.3 Beskrivning av scener som mixats 

Fyra scener har valts ut att mixa. I de scenerna används mycket ljudberättande, och 

relativt lite dialog. 

Scen 1, hädanefter nämnd som S1, är den första scenen i hela filmen. I scenen ser 

vi först exteriöra bilder på ett hus, sedan ser vi huvudkaraktären Johan gå runt i 

huset och sedan går han ned i poolen. Det klipps mellan bilder på Johan som ligger 

på rygg och flyter i poolen, till en bild på månen sen tillbaka till Johan i Poolen 

som nu dyker ned under vattnet och sätter sig på botten. Denna bild hålls kvar ett 

tag för att sedan klippa till svart. Där är den scenen slut. 

Scen 2, S2, börjar med att man ser Johan komma in i en hotellobby. Johan går och 

sätter sig på en bänk, ser Celeste och kollar på när hon går ned för en trappa i 

hotellet. Bilder klipps in på Celeste och hennes make Jules poserande framför en 

fotograf samt bilder av Jules och Johans kompis Kurt. Vi ser Celeste igen gå 

nedför trappan och sedan klipps bilder in på en lägenhet där vi ser Kurt ge Johans 

andra kompis Baltazar pengar. Sedan klipps det än en gång tillbaka till Celeste och 

bilden börjar gå i slowmotion när hon tar de sista stegen nedför trappan. Celeste 

går förbi Johan och ut ur hotellet. Bilden går i slowmotion igen när Celeste är 

utanför hotellet och går nedför trappan till trottoaren. Över dessa scener ligger en 

hel del berättarröst som introducerar en del karaktärer, förklarar relationer emellan 

karaktärerna och ger lite bakgrundsfakta till berättelsen. 

Scen 3, S3, börjar vid en tillbakablick på Johans flickvän för fem år sedan, Anneli, 

och sedan ser vi Johan komma hem till sig (och hem till Celeste) i nutid. Det 
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utspelar sig under 14 juli i Frankrike, det vill säga deras nationaldag, så mycket 

fyrverkerier smäller runt omkring (även i scenen innan tillbakablicken). När Johan 

kommer in i huset så ser vi hur Johan och Celeste börjar kyssas, sedan klipps det 

parallellt hur Johan och Anneli börjar kyssas och sedan har sex, samtidigt som 

Johan och Celeste går in i sovrummet och har sex. 

Scen 4, S4, är egentligen samma scen som introscenen fast här lite mer förklarad 

och utvecklad. Man har innan sett hur Johan hittat Celeste förmodad död i hennes 

säng. Sedan ser vi Johan gå ned i poolen och sedan dyka ned och sätta sig på 

botten. Sedan klipps det in en tillbakablick på Johans tid med Anneli. När vi sedan 

kommer tillbaka till Johan i poolen bestämmer han sig för att hoppa upp ur poolen. 

 

6.4 Dolby Atmos – Projektuppsättning 

Eftersom jag har varit med i filmprojektet från början av ljudets postproduktion 

har jag bra koll på projektet och ljuden samt även jobbat med vissa delar av ljudet 

och ljuddesignen själv. Ljudet har arbetats med i uppdelade Pro Tools-sessioner 

för vad som kallas för olika kategorier, alltså en session för all dialog, en session 

för all ljuddesign och alla ljudeffekter (SFX) samt en session för alla atmosfärer. 

De olika sessionerna har sedan även förmixats så att när allt ljud lades in i det som 

kallades Master sessionen fanns en del automation, EQ-justering, volym och 

panorering redan inställt.  

 

För att underlätta läsning av texten kring designen av filmmixningen kommer jag 

använda följande förkortningar; DX = Dialogspåren, FoX = Trampspåren, SFX = 

Ljudeffektsspåren, SDeX = Ljuddesignsspåren, BGX = Atmosfärspåren, pov = 

point-of-view, samt förkortningar för vart ljudet är positionerat mot högtalare: 

L = vänster högtalare, R = höger högtalare, C = centerhögtalaren, LFE = subbas, 

Lss = vänstra sidosurroundhögtalare, Rss = högra sidosurroundhögtalare,  

Lsr = vänstra bakre surroundhögtalare, Rsr = högra bakre surroundhögtalare,  

Lts = vänster takhögtalare och Rts = höger takhögtalare, vilket även demonstreras 

av bilden nedan (förutom LFE och takhögtalarna). 
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Bild 1. Visuella panoreringsfönstret i Pro Tools med högtalarna utskrivna (utom Lts/Rts och LFE) 

 

6.5 Design av Iteration 1 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom mixningen som gjorts med en 

autoetnografiskt inspirerad datapresentation. Därför har jag valt att skriva 

mixningsprocessen i tempus presens, det vill säga det är skrivet som att det sker i 

nutid. Detta görs för att läsaren ska få en intressant och omedelbar inblick i 

tankeprocesserna och valen som sker under mixningen. 

 

6.5.1 Inledande förutsättningar 

Hur de olika scenerna ska låta har diskuterats med Regissören Anders. 

Tillsammans har vi kollat på filmen och diskuterat, främst berättelsen i sig. Under 

arbetet med ljuddesign och ljudläggning har även versioner skickats till Anders för 

kommentarer på ljudet. Generellt har vi fått relativt fria tyglar med ljudet. Anders 

har heller inte påpekat särskilda ljud som han vill ha med (förutom möjligen att det 

ska vara syrsor i Nice). Vad han däremot pratat om är berättelsen i sig, djupare 

beskrivningar av karaktärerna och platserna som påverkar hur ljudet blir. I början 

pratades det mycket om att scen 2, S2, skulle berätta väldigt mycket ljudmässigt 

med ljud av isbitar som snurrar runt i glas, kristallkronor som klirrar, att man 

skulle ”känna huvudvärken” som Johan känner, en hel del av vad som faktiskt står 

i boken (Hagman, 2017, s. 169ff). Något annat som Anders varit väldigt noga med 

att ofta ta upp är att man måste hitta balansen mellan ”b-skräckis och pretto”, med 
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vilket han menar att tar man i för mycket i vare sig ljudet eller klippning (eller 

någon annan del), så kan det bli så kallad ”b-skräckis” och tar man i för lite så kan 

det bli för ”pretto”, det vill säga pretentiöst. Någon linje eller riktmärke vart 

gränsen går har dock inte framlagts. Vad som även använts som en instruktion är 

temptracket, det vill säga den temporära mixen som klipparen har gjort och de ljud 

han har lagt in som tagits som inspiration. 

 

6.5.2 Mixning S1 Iteration 1 

Jag börjar med scen 1. Först lyssnar jag på hur BGX låter. Jag vill veta vad det är 

för ljud som ligger där och hur de är panorerade och ihopsatta. Jag lyssnar på de 

andra ljuden som finns och testar att panorera en av de enskilda ljuden av syrsor i 

SFX upp i höjdled mot taket. Det låter dock konstigt och knyter inte an till bild bra 

så jag väljer att lägga ned den ena syrsan mellan C och R och den andra lite längre 

in i rummet åt vänster. Sedan går jag över till sirenerna. Dem sitter i objektläge 

och jag lyssnar på den panorering som gjordes hos Dolby och väljer sedan att 

skriva över den då jag inte tycker att den passar. Jag låter sirenerna få gå från 

bakre Rsr mot L och när Johan dyker ned under vattnet låter jag sirenerna komma 

till mitten/bakre delen av rummet samt upp i taket för att sedan gå nedåt och mot C 

i crescendot. Då kommer sirenerna från husets framsida ungefär hela tiden, höger 

sida i första delen av scenen och från vänster sida i andra delen av scenen med nytt 

pov, samtidigt som de får rörelse hela tiden för att skapa lite frågetecken kring vart 

sirenerna egentligen är någonstans. Sedan förstorar jag även storleken på objektet 

under crescendot så objektet i slutet nästan fyller rummet. Tanken med att 

sirenerna, tillsammans med de flesta andra ljuden, går upp när Johan dyker ned är 

för att skapa större koppling till honom och få publiken att känna att de själva är 

med och dyker ned med Johan. I sirenerna skär jag bort diskant samt pitchar ned 

ljudet när Johan dyker under, för att simulera att vi är under vattnet med Johan. 

När de sedan blir större och går mot C vill jag att sirenerna ska kännas som att de 

kommer närmre, och därmed fyller upp nästan hela rummet, samt att de knyts an 

mer till bild genom att närma sig C. Jag går vidare med att panorera det reverb som 

jag skickat sirenerna till. Samtidigt som jag spelar upp och kollar på sirenernas 

panorering gör jag reverbets panorering och följer sirenerna. Storleken på reverbet 

är större än sirenobjektet och därför kan de inte ligga på samma objekt (som de två 
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olika sirenljuden gör). Efter det går jag vidare med SDeX ljuden för att de ska 

passa in runt sirenerna, som är vad jag skulle kalla huvudljudet i scenen. Basig 

ljuddesign har lagts för att bygga upp på crescendot och förstärka olustkänslan, 

men även det olustiga med att vara under vattnet. Det ena basljudet (som är i 

stereo) ligger panorerat mellan L/R och Lss/Rss och det andra ligger nästan helt i 

Lsr/Rsr, på det sättet blir man som publik verkligen omringad av basljuden. En 

subbaston som endast är skickad till LFE börjar jag göra volymautomation på 

under crescendot. Denna hörs inte så mycket men känns desto mer. Sedan förstorar 

jag storleken på undervattensljudet. Jag testar att förstora det jättemycket men då 

förloras stereokänslan av att det hörs olika saker i olika högtalare, det blir för 

odefinierat, vilket gör att jag drar ned storleken till 28 %. Hjärtslagen hade tidigare 

lagts i mitten av rummet vilket jag tyckte knöt an för lite till Johan, därför 

panorerar jag det helt till C och skickar lite till LFE för att få lite mer baseffekt på 

ljudet. Bastonen i LFEn märker jag nu ligger för högt i volym och tar över 

hjärtslagen så jag gör om automationen på den för att göra den lägre i volym och 

höjer den bara i slutet av crescendot. Sedan gör jag lite finjusteringar av basljuden 

i SDeX, bastonen i LFE samt hjärtslagen så ljuden går ihop men går att urskilja 

någorlunda. Efter det börjar jag med ljudet av bubblor när Johan dyker ned under 

vattnet. Först gör jag panorering av dem, jag testar att lägga dem i taket, då för att 

simulera att bubblorna är direkt ovanför en och att man själv är med Johan under 

vattnet. Det känns dock konstigt och bryter lite mot synk mellan bild och ljud, då 

bubblorna är tydliga i bild. Då lägger jag istället ljudet mer mot C, men lite uppåt 

mot taket och inåt i rummet, vilket känns bättre. Först testar jag att skicka 

bubblorna till ett 7.0.2 reverb, men jag blir inte nöjd då jag ville ha mer reverb ute 

i rummet. Istället skickar jag då till ett stereoreverb som panoreras till taket och ett 

fyrkanaligt reverb panorerat till surroundkanalerna (Lss/Rss & Lsr/Rsr) vilket gör 

att jag får lite av den känsla som jag ville åt med att placera ljudet i taket. 

Reverben på bubblorna vill jag få till frekvenskurvan på så de känns som att det 

ekar i poolen. Jag skär därför lite diskant med EQ på reverben men tar ett reverb 

som låter ganska hårt, metalliskt och inte för stort. Samtidigt ville jag få ljudet att 

kännas ganska så ”drömmigt”, detta hjälper det lite längre fyrkanaliga reverbet 

med. Jag kollar sedan volymen på det när allt spelar samtidigt då det lätt drunknar 

i allt ljud. Jag märker nu att jag skickat för låg nivå till reverben när allt spelade så 
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jag ökar lite på sendnivåerna12. Sedan kollar jag igenom hela scenen för att ta reda 

på vad jag nu märker och behöver jobba med. Nu känner jag att andningen och 

vattenplasket (trampet) inte låter riktigt som jag vill, det hoppar ut för mycket och 

nära på bryter mot bilden. Dessa ljud finjusteras med främst volym och EQ, 

plaskljud ligger både i FoX och SFX, så dessa matchas mer med varandra. Jag tar 

bort andningen vid bilden på månen då jag tycker det låter konstigt att höra 

andningen när man hade klippt till månen. Ljudet av en ankommande bil ligger i 

slutet av scenen, men det hörs knappt och jag vill inte förstärka dessa ljud, så jag 

tar bort dem då jag inte anser att dem behövs för att berätta att ambulansen 

kommer. Med ljuden blir det tydligare att jag pekar på att ambulansen kommer, 

och då blir det mindre öppet slut på scenen. Utan de ljuden byggs mer anspänning 

och förväntan upp. Jag lyssnar på scenen och gör finjusteringar på sirenerna och på 

andningen. Sen tystar jag alla reverb när scenen klipps till svart. Det bygger också 

upp mer anspänning då både ljud och bild ”klipps till svart”. Crescendot känns då 

lite mäktigare. Jag kollar igenom scenen igen och gör sista volymjustering på 

sirenerna. 

 

6.5.3 Mixning S2 Iteration 1 

Jag börjar med att kolla igenom hela scenen. Det första jag tänker på är att SFX 

ljud är lite för starka, så nästan alla sänker jag volymen på, ljudet av fontänen, 

kamerablixtar, ringsignal inne i hotellet bland annat. Sedan sätter jag de två FoX 

spåren som innehåller ljudet av klackar i objektläge och väljer ett objektnummer 

för dessa. Klackljudet är ett av de främsta huvudljuden i denna scen (berättarröst 

ska ligga i denna scen, men det har inte spelats in av skådespelaren än och jag har 

inte fått den temprösten som ligger i temptracket så jag bortser från denna för 

tillfället). Jag börjar göra panoreringen av klackarna. I början av scenen vill jag att 

klackarna ska gå från L till Rsr, men högt upp, och där syns Celeste i bild till höger 

och går mot vänster, då gör jag så att ljudet går från Rsr till Lsr, fortfarande högt 

upp, och sedan framåt och lite nedåt mot L. I första bilden kan man nämligen tolka 

det som att Celeste syns i en spegel och faktiskt går bakom en. Sedan följer 

klackarna Celeste när hon går från vänster i bild ut till höger och börjar sedan gå 

                                                           
12 Sends används för att dela ljudsignalen och t ex skicka den ena signalen för vidare processering (se 

bilaga 1). 
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nedåt i en trappa och kommer mer centrerat i bild. Då lägger jag klackarna mot 

Celeste i bild och när hon kommer mer centrerat låter jag klackarna glida till strax 

höger om C och lite inåt i rummet. Efter det låter jag klackarna följa Celeste i bild 

mellan L, C och R. När scenen ”dyker ned” i ljuddesign låter jag klackarna dock 

komma lite mer in i rummet så de fyller rummet mer. Jag märker att ringsignalen i 

hotellet inte är panorerad så jag lägger ut den nästan helt mot L för att simulera 

receptionens positionering. Nu börjar jag gå igenom SDeX ljuden och panorerar ut 

dem. De flesta ljud läggs antingen mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr eller mellan L/R 

och Lss/Rss. En del basljud gör jag panoreringar på så de åker bakåt i rummet för 

att simulera indragande i scenen. Under de gånger (tre stycken gånger i S2) som 

ljuddesignen tar över försöker jag simulera att vi går in i Johans huvud, en 

”inåtstigande” känsla. Detta knyter an till de ursprungliga tankarna kring scenen, 

samt försöker visa det som Johan själv beskriver i boken, hans huvudvärk, hans 

undrande vart klackarna är och hans ”förtjusning” / ”förvirring”. Av att komma in 

i Johans huvud kan man också känna att inlevelsen ökar och man knyter an till 

filmen, dess värld och karaktärer. Det är även med den här intention som 

ljuddesignen i denna scen har gjorts. Hjärtslag ligger i C och ett lite svagare 

stereohjärtslag ligger mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr. Det gör att man omringas av 

Johans hjärtslag för att få det att kännas som att vi är omringade av hans hjärtslag, 

ännu tydligare att vi är i Johans huvud och kropp. De trumljud som ligger i SDeX 

lägger jag i L/R och skickas till delay som panoreras mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr. 

Det simulerar att ljudet snurrar runt då första ekot kommer från vänster sida av 

rummet och andra från höger sida, och sedan kommer originalljudet framifrån 

igen. Det skapar en lite förvirrande/snurrande känsla. Dock är jag försiktig med att 

ha dessa ljud för högt, utan väljer att ha dem ganska subtilt. Ljudet av isbitar som 

klinkar runt i glas gör jag också till objekt och följer panoreringen på klackarna 

med lite utsvängningar då och då. Detta ska simulera kopplingen mellan att Johan 

inte först vet vad det är som låter, då klackarna och isbitarna kommer från ungefär 

samma ställe. Jag kollar igenom scenen och justerar panoreringen på klackarna 

lite. Sedan gör jag reverbet till klackarna. Jag skickar klackarna till ett 7.0.2 reverb 

där jag låter reverbsenden13 följa spårpanorering. Det gör att reverbet känns som 

att det också härstammar från klackarnas panposition. Jag skickar även klackarna 
                                                           
13 Sends kan innehålla panoreringsinformation om den kanalen som senden skickar till är större än en 

monokanal, t ex stereo, quad (4 kanaler), 5.1, 7.1, 7.1.2 osv (se bilaga 1). 
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till ett fyrkanaligt reverb som ligger i Lss/Rss och Lsr/Rsr och ett stereoreverb som 

ligger i taket. Det ger ännu mer rymd åt klackarna och förstärker den lite 

sinnesförvirrande känslan av att försöka lokalisera klackarna. Jag jämförde den 

temporära mixen av scenen (en 5.1 mix av scenen) för att känna hur reverbet och 

klackarna låg där, reverbets storlek efterliknades då jag ansåg att det ekade ut 

väldigt bra och samstämmigt med hur stort rummet i bilden såg ut att vara. 

Isbitarna skickar jag till samma reverb som klackarna då jag vill att de verkligen 

ska kännas samstämmiga och nästan ”gå ihop”. Jag lyssnar igenom scenen och 

känner att den basiga ljuddesignen tar upp för stort utrymme så den sänks överlag 

ganska mycket, mest på dess andra stycke. Jag gör volymautomatisering för att få 

precis rätt volym och lite rörelse på SDeX ljuden. Jag lyssnar igenom scenen igen 

och tycker att jag hör/ser något osynk mellan en klack och bilden, detta försöks 

letas upp men jag kan inte hitta det så jag går vidare. Jag sänker nu alla ljud av 

bilar i slutet när Celeste går ut mot gatan då de hördes lite för mycket över 

musiken som ligger där. Vissa av ljuden panorerar jag ut lite för att stämma med 

bilden och tutor panoreras för att ligga ihop med de bilar jag vill att de ska 

korrespondera mot. Pianotonerna i SDeX tycker jag nu ligger lite högt så de sänker 

jag, jag vill knappt att de ska höras, de ska bara ge lite tonal information till 

klackarna på sina ställen. Jag skickar en del basljud till LFE och märker att det är 

ganska svårt att höra skillnad när högtalarna också har så kallad ”bass 

management”, det vill säga att lågbasinformation från alla högtalare ändå spelas 

upp av subbashögtalarna. Jag gör lite volymautomation på FoX ljud, reverbet på 

klackarna, kollar igenom scenen och gör små finjusteringar av volymen på 

klackarna.  

 

6.5.4 Mixning S3 Iteration 1 

Det första jag gör är att sätta de spåren som jag vill använda som objekt i scenen i 

objektläge (detta inkluderar att tilldela objektnummer till dessa spår). Nu kollar jag 

igenom hela scenen och märker att inga fyrverkeriljud är panorerade så jag börjar 

med det. Jag sänker volymen på de första fyrverkerierna för att kunna känna att jag 

har utrymme att höja fyrverkerierna när jag vill att de ska bli mer ljuddesign och 

icke-diegetiska under de intima bilderna. Fyrverkerierna som ligger när Johan 

vänder sig om mot kameran och kollar uppåt panorerar jag upp och bak i rummet. 
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Det ligger fyrverkerier både i SFX, BGX och SDeX i början av scenen, där 

egentligen alla fyrverkerier är diegetiska, så dessa matchar jag mot varandra i 

volym och panorering för att positionera dem ungefär där man kan förvänta sig att 

de är om man kollar på bilden, det vill säga bakåt och uppåt när Johan är vänd mot 

kameran och framåt och uppåt när bilden klipper till andra sidan av Johan. En del 

fyrverkerier, främst de som ligger i BGX, är tänkta att vara smällar långt borta, så 

dessa skär jag bort en del diskant på med EQ och sänker ganska mycket. En del 

fyrverkerier tystar jag då jag tycker det blir för mycket smällar, främst 

monofyrverkerierna i BGX som även de är tänkta att läggas som objekt och 

panoreras runt. Sedan börjar jag arbeta med panoreringen på ljuddesigns-

fyrverkerierna. För att få känslan av att man verkligen är omringad av fyrverkerier 

och att det smäller på alla ställen i rummet försöker jag alternera med att lägga 

fyrverkerier på motsatta ställen. Jag börjar lägga den första smällen bakåt och utåt 

vänster sida i rummet. Nästa lägger jag lite mer framåt mot höger. Sedan lägger 

jag en smäll bakåt i mitten av rummet och nästa läggs framåt ut mot vänster sida. 

Smällarna läggs ut så att inga två efterföljande smällar kommer från samma ställe 

utan att positionen ofta hoppar till motsatt sida, antingen både fram/bak och 

vänster/höger axel eller bara den ena av dessa axlar. Höjden varieras också, även 

om de flesta smällarna läggs ganska långt upp mot taket. Dock får jag inte så stor 

positionsvariation om jag lägger smällarna helt upp i taket då jag bara har två 

takhögtalare och därmed bara hör stereopositionering i taket. Det skulle såklart låta 

betydligt mer varierande i en biograf med fler takhögtalare, men jag väljer nu 

istället att inte lägga smällarna högst upp så jag kan höra större variation i 

panoreringen. Vissa av smällarna lägger jag så de ska låta närmre och fylla mer yta 

i rummet. Det gör jag genom att arbeta med positionen samt storleken på objektet. 

Fyrverkerierna är stereoljud så panorerar jag de mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr och 

ökar storleken så upplevs de fylla hela rummet. Nu är alla smällar klara och då 

börjar jag panorera de tjut-ljud av att fyrverkerier skjuts upp. Dessa panoreras så 

att de börjar långt ned i höjdled och panoreras mot den position som 

nästkommande smäll har. Vissa av tjutljuden automatiseras alltså bara så att de 

åker uppåt, medan de flesta även glider i fram/bak och vänster/höger axel då jag 

väljer att lägga deras startposition någon annanstans än rakt under smällen. Först 

panorerar jag tjutljuden enbart på min egna positioneringsförmåga, men när jag 
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sedan lyssnar igenom scenen och kollar på Atmos monitorn för objektplaceringar 

märker jag att många av tjutljuden ligger ganska fel. Därför gör jag om dessa 

panoreringar med hjälp av att noggrannare kolla på själva smällarnas position i 

deras visuella panoreringsfönster. Jag lyssnar igenom scenen och börjar nu göra 

panorering av extra smatterljud som är tänkta att låta efter själva smällen. Vissa av 

dessa ljud läggs på samma position som sin förekommande smäll, vissa ljud läggs 

lite under smällen och vissa låter jag glida nedåt från smällens position. Jag gör på 

olika sätt för att få stor variation i ljuden då jag av erfarenhet har gjort om 

fyrverkeriscenen några gånger för att jag upplevt för upprepande mönster och 

statisk känsla. Nu lyssnar jag igenom scenen igen och märker att fyrverkerierna är 

lite låga i volym, så jag höjer upp volymen på dem en aning. I BGX ligger även 

fyrverkerier skickade till LFE, dessa tystar jag då jag upplever för bumliga smällar 

som inte går ihop med de smällar som låter. Istället, på grund av att man inte kan 

skicka objekt till LFE, kopierar jag smällarna som jag panorerat till LFE-spår i 

SDeX så alla ljuddesignsfyrverkerier får en liten extra skjuts i lågbasregistret. Nu 

börjar jag skruva till ett reverb till fyrverkerierna. Jag väljer att skicka dem till ett 

7.0.2 reverb som följer objektpanoreringen. Jag skickar även dem till stereoreverb 

panorerat mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr. Jag ville få ett ganska stort och ”drömmigt” 

reverbljud utan att få känslan av ett faktiskt rum. Det löser jag genom ett 2,5 

sekunders reverb för 7.0.2 reverbet och ett 3,4 sekunders långt hallreverb för 

stereoreverbet. Jag känner nu att själva LFE smällarna kan vara lite basigare, så jag 

pitchar ned LFE smällarna en oktav och får den lågbasen jag vill ha på smällarna. 

Nu automatiserar jag ned volymen på atmosfärerna under de bilder vi är med 

Johan och Anneli, som inte är nutid. Eftersom atmosfärerna i scenen är lagda för 

atmosfären i Nice så fungerade detta bra. Det låter konstigt när ljud av syrsor 

ligger på bilderna av Johan och Anneli (som förmodat är i Sverige). Det får också 

en annan funktion som jag gillar, det bryter av mot nutiden och signalerar att de 

bilderna är ”någonting annat”. Jag finjusterar början av ljuddesigns-fyrverkerierna 

genom att låta de första smällarna vara diegetiska och skär diskant och sänker dem 

(då Johan är inomhus i Nice). Den första smällen där jag låter fyrverkerierna bli 

”mer än diegetiska” lägger jag på första bilden av Johan och Anneli, och låter 

sedan alla fyrverkerier efter det ligga i samma stil. Detta knyter an till bilderna 

utan att ljudet bryter för snabbt, för konstigt eller okänsligt mot att vara diegetiska. 
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Strax innan Johan och Celeste avslutar samlaget låter jag fyrverkerierna åka ned i 

volym så de är borta när Johan lägger sig på sidan av Celeste och ber om ursäkt för 

att han inte kunde fortsätta. Jag kollar nu igenom scenen och känner mig nöjd. 

 

6.5.5 Mixning S4 Iteration 1 

Jag lyssnar igenom scen 4 och hör direkt att syrsorna måste sänkas. Jag sätter 

SDeX spåren med sirenljuden i objektläge, de har dock redan objekt ID då ljuden 

ligger på samma spår som sirenljuden i början. Jag gör en del panorering för att 

efterlikna introscenen, det vill säga, jag placerar hjärtslagen mer i C. Jag sätter 

sedan ljuden med bubblor i objektläge och börjar nu panorera ut den basiga 

ljudesignen på liknande sätt som den låg i introt. Den låter lite högt så jag sänker 

den en aning. Jag lyssnar igenom och panorerar ut undervattensljudet. Även nu vill 

jag få undervattensljudet att omsluta publiken då jag vill att de ska känna som om 

de är med Johan under vattnet. Jag gör volymautomation på bastonen i LFEn som 

ligger lite för starkt. Jag lyssnar sedan igenom scenen och tänker nu mycket på 

plaskljuden, så dessa gör jag EQ-justeringar på för att de inte ska vara så vassa och 

hårda i övre mellanregister och diskant. Jag höjer upp andningen som låg lite väl 

lågt samt tar bort lite diskant på den för att mjuka till ljudet lite. Jag panorerar nu 

själva motorljuden och tillhörande ljud (personal som kliver ur ambulansen, 

bildörrar som öppnas och stängs etc.) av ambulansen som kommer i slutet av 

scenen. Alla de ljuden får ligga på samma objekt och jag panorerar de från Lsr via 

Lss till L och sedan lite inåt mitten mot C och lite inåt i rummet. Det gör jag för att 

jag vill simulera att ambulansen kommer från vänster bak och när den väl är 

framme och ambulanspersonal kliver ur ska de vara mer centralt och ”nära”. Jag 

använder även ett filter för att ta bort diskant när ambulansen är långt borta. Filtret 

öppnar sig långsamt i takt med att ljuden kommer närmre. Efter det börjar jag nu 

panorera själva sirenerna i scenen. Jag låter de gå från R över mitten av rummet 

(något bakåt) till Lsr, och när Johan dyker under vattnet får de gå helt upp i taket. I 

andra stycket av scenen (efter tillbakablicken) panorerar jag sirenerna från Rsr 

(uppe i taket) till Lsr där de åker ned när Johan hoppar upp ur vattnet. Sedan får 

sirenerna följa de andra ljuden av ambulansen från Lsr till L och in mot C. Nu 

fixar jag till filter på syrsorna så de låter som att man är under vattnet när Johan 

dyker under, och så låter jag de öppnas upp när Johan hoppar upp ur vattnet. Jag 
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gör en likadan filtrering på ljuden i BGX och lyssnar igenom. Plaskljuden tycker 

jag fortfarande låter för hårda, så jag jobbar lite mer med EQ för att mjuka upp 

dem lite. Jag gör volymautomatisering på andningen för att passa in med resten av 

ljuden och kopierar sedan över reverbinstälningarna från introscenen till denna 

scen. Dock behöver jag göra om panoreringen av reverbobjektet för att följa den 

nya panoreringen av sirenerna. Jag korrigerar lite höjdpanorering på sirenerna som 

inte gick upp i taket riktigt synkat med bilden. Jag sänker reverbet på sirenerna när 

Johan hoppar upp ur vattnet då jag vill att ljudet av sirenerna här ska bli mer 

diegetiska och förlora sin lite ”drömska” klang som de haft innan. Detta ska även 

visa att nu kommer faktiskt sirenerna till Johan, nu är de utanför. Jag fortsätter 

med att panorera bubbelljudet likt introscenen. Jag kopierar även här 

bubbelreverbet från introscenen. Jag gör volymautomation på hjärtslagen så de 

sänks när tillbakablicken kommer och höjs när vi kommer tillbaka till Johan i 

poolen.  

 

6.6 Värdering & Resultat av Iteration 1 

Värdering av mixiteration 1 gjordes med regissören Anders Lennberg. 

Diskussionen med Anders blev svårtolkad då Anders, vilket han själv även 

påpekar, har svårt för att uttrycka sig kring ljud och musik. Därför nämner Anders 

istället mer om karaktärerna i sig, val som gjorts i klippningen och tankar kring 

berättelsen i sin helhet. Anders verkar dock gilla alla scener, även om han inte 

tycker att allt låter precis så som han vill. Han nämner flera gånger att arbetet nu 

med filmen ligger i ett stadie där de val som görs ligger mellan ”rätt” och ”rätt”, 

istället för mellan ”rätt” och ”fel”. Anders menar alltså att de val som görs låter 

alla bra och det handlar istället om att välja ut vilka kreativa och konstnärliga val 

man vill göra för att försöka förstärka filmen. Det första Anders säger om S1 är att 

han tycker att det är väldigt mäktigt med basen och han tycker att det blir en 

väldigt bra efterklang. Men han påpekar ett ljud i S1 som han tycker ”tar för 

mycket energi” och som han tror är ljudet av en sprinkler. Detta ljud är i själva 

verket en ensam syrsa, men som antagligen låter lite konstigt. Det ljud tycker han 

att vi ska ta bort helt. Anders påpekar vidare att sirenerna i S1 även dränks för 

mycket i musiken. Han tycker att musiken ska tonas ut tidigare, innan Johan går 

ned i vattnet och sirenerna ska bli lite elakare och starkare. Anders menar att det 
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ligger på olika plan, ”handlingsplanet” och ”berättarplanet” och säger att ”jag vill 

att vi ska berätta att nu kommer det en ambulans, det dränks nu i det där”. Anders 

påpekar även att ljuden var väldigt ”maxade” i S1 och säger att det nästan blev lite 

”Jerry Bruckheimer”, det vill säga lite för mycket amerikansk actionfilm i stil med 

Pirates of the Caribbean. Han menar då mycket av den basiga ljuddesignen och 

crescendot som bygger upp och menar att det nog ska tonas ned en del. Dock säger 

Anders också att vi måste passa oss så att det inte blir vad han kallar för ”pretto, gå 

runt och glo”, vilket jag tolkar som för fegt och pretentiöst. På andra änden finns 

vad Anders kallar för ”b-skräckis”, eller ”Jerry Bruckheimer”, och det skulle vi 

också passa oss för. Här påpekar även Anders att han och klipparen jobbade 

mycket med att hitta tonen mellan dessa lägen i arbetet med klippningen av filmen. 

Detta tolkar jag som att även ljudet ska försöka hitta det mellanläge som fungerar. 

Anders säger också, som svar på frågan vad ljudet gör för berättandet, att det sätter 

en stämning i början. Han säger att det signalerar att det är tropiskt (klimat) tack 

vare syrsorna, att musiken signalerar väldigt dramatiska händelser och människor. 

Han säger att det inte handlar om ”vardagsrealism” och påpekar även att de 

distinkta kamerarörelserna visar på det, samt att man upplever ganska stor stress 

med många starka och gälla ljud. 

 

”Fantastiskt fint det där med att han kommer ut från den där stressade 

verkligheten”, påpekar Anders om scen 2 och går vidare med att scenen verkligen 

lyckats fånga det där med att man går runt i hettan i Nice, går in i ett starkt 

luftkonditionerat hotell och får ett blodtrycksfall, att det ekar och nästan svartnar 

för ögonen. Men han påpekar även att han tycker att det är en aning ”too much” 

med den basiga ljuddesignen och alla ljud i vad jag kallar ”nedgångarna i 

ljuddesign” (slowmotionljud osv.). Han påpekar dock att det är lite samma vägg av 

ljud som kommer mot en som i scen 1 och det tycker han är bra. Anders tycker 

även ekot fångas väldigt bra men att han tror att klackarna ska vara borta när 

Celeste går ut ur hotellet. Anders påpekar även vikten av att visa att relationerna 

karaktärerna emellan (mellan Kurt och Celestes man Jules, samt mellan den 

kommande relationen mellan Celeste och Johan) ska kännas som attraktion, både 

fysiskt och till pengar och lyx, samt lite ”giftiga”, vilket Anders menar att 

musikkompositörens musikstycke förmedlar bättre. Anders säger att han verkligen 



 

 44 

gillar klackarna, att ”de är boken”. På frågan vad Anders anser om klackarnas 

panorering svarar han att de är bra. Han förklarar att han gillar att man inte får en 

riktig känsla av var i rummet de befinner sig och att man inte tydligt ”redovisar 

rummet” vilket Anders säger sig vara ”lite allergisk mot”. Anders går vidare och 

förklarar att han vill gärna göra publiken ”förvillad”, men inte ”förvirrad”. 

 

Scen 3 beskriver Anders som ”fantastiskt bra, det där blev ju magiskt”. Anders 

säger att det vart väldigt stark ljudbild. Han gör också en parallell till vad ”mozart 

sade, musiken ligger mellan noterna”. Anders går vidare med att säga att vi nog 

ska ”strypa fyrverkerierna” mot slutet av scenen, så att ”berättarplanet tar kontroll 

över handlingsplanet”. Han påpekar även att han gärna hade hört lite mer ”tjut”-

ljud, alltså ljudet av raketer som skjuts upp samt att den första bilden på 

fyrverkeriojäsen efter tillbakablicken ska vara stum, där ska bara musiken ligga, 

och sedan, säger Anders, ”hör vi det värsta sprakljudet vi någonsin hört”. Anders 

berättar sedan hur han menar att fyrverkerierna ska symbolisera Johans sexlust. 

Fyrverkerier används ofta i film för att symbolisera lust, kärlek, sex och så vidare, 

enligt Anders. Han pekar också på en scen som han tagit inspiration från, en scen 

ur filmen To Catch a Thief av Alfred Hitchcock som dels även utspelar sig på 

franska Rivieran men även innehåller en scen där fyrverkerier används som 

kärlekssymbol, eller symboliserar lust. Anders pekar även på hur det är i boken 

och menar att Johan tappar lusten dels för att han är ganska full, men även för att 

Celeste säger en del konstiga saker under akten, vilket han menar ska försöka 

förmedlas även i scenen, även om de valt att i dialogen inte ha så pass 

grova/perversa yttranden från Celeste. På frågan om det är för mycket fyrverkerier 

runt omkring en svarar Anders att det ska vara så, att huset de befinner sig i ska 

vara uppe på en bergstopp och det ska smälla runt omkring, som om de befann sig 

i en ”kokong”, men att fyrverkerierna kan behöva ”finliras” lite. 

 

I scen 4 tycker Anders att efter tillbakablicken så är det ”klockrent, helt 

fantastiskt”. Han säger även att de innan är bra, dock finns det lite nivågrejer att 

justera med de basljuden och ljuddesignen som ligger där. Anders påpekar att man 

ska vara med Johan, uppleva hur han känner, och drar liknelsen till hur hjärnan 
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uppfattar saker vid traumatiska händelser, att allt upplevs ganska starkt och att 

hjärnan kan nästan upplevas registrera saker i slowmotion.  

 

6.7 Design av Iteration 2 

Förutsättningarna för den andra iterationen av mixningen har dels utgått från mina 

egna tankar kring scenerna men främst från den värdering som regissören Anders 

Lennberg gjort av iteration 1. Från Anders värdering tog jag ut specifika punkter 

för varje scen kring vad som behövde ändras. Dessa var, för scen 1: 1) Tona ut 

musik tidigare 2) elakare sirener 3) Dra ned på basdesign 4) Ta bort störande syrsa. 

För scen 2 var punkterna: 1) Ned med klackar när Celeste går ut 2) Ny musik 3) 

Dra ned basdesign. Scen 3 hade följande punkter: 1) Tysta första fyrverkeripjäsen 

2) mer tjut/fräsande 3) stryp fyrverkerierna tidigare. Punkterna för scen 4: 1) Ta 

bort störande syrsan 2) elakare sirener 3) Dra ned lite på basdesign. Vidare hade 

jag själv även känt, av att ha lyssnat på scenerna igen, att flertal mixningsstrategier 

kunde ha förtydligats och gjorts mer överdrivet, det vill säga, panorera ut ännu mer 

i kanterna och göra en del mixningsdrag tydligare, bland annat Johans neddykning. 

 

6.7.1 Mixning S1 Iteration 2 

Det första jag gör är att tysta syrsan som Anders påpekade lät som en sprinkler. 

Jag fortsätter med att gå igenom de ljud av syrsor som jag har för att se om det är 

något annat syrsljud som jag stör mig på. Jag sänker den ensamma syrsan i SDeX 

men de i BGX tycker jag låter bra. Jag tonar ut musiken tidigare så musiken är 

borta när Johan går ned i poolen. Jag behöver då också korrigera den 

reverbpanorering som ligger för att musiken ska eka ut mer samtidigt som 

volymen glider ned, det vill säga att musiken tonar bort i ekot. Musiken väljer jag 

också att panorera lite mer bakåt när den börjar tonas ut, för att få lite av känslan 

att man går förbi musiken. Jag förlänger sirenljudet i början, då sirenerna ska tonas 

in tidigare, dels för att täcka upp för musiken som tonas ut tidigare och för att göra 

en mjukare övergång från musik till sirener. All automation för sirenerna behöver 

då även korrigeras, panorering, volym, EQ osv. Jag gör om volymautomationen på 

hjärtslagen nu för att låta de verkligen komma upp när sirenerna försvinner i det 

ögonblick som Johan dyker ned under vattnet. Jag sänker volymen på den basiga 

ljuddesignen för att undvika ett för mäktigt ljud som kan uppfattas som lite ”B-
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skräckis”. Jag lyssnar igenom scenen och märker nu att andningen vart för stark på 

sina ställen då musiken försvann. Den sänker jag en hel del. Jag förlänger även 

ljudet av bubblorna från första bilden av bubblorna, så det ljudet ligger kvar lite på 

bilden av Johan när han går ned i poolen. Det gör jag för att mjuka upp övergången 

mellan de klippen. Jag höjer upp panoreringen av bubbelljudet en aning mer mot 

taket och sänker LFE-tonen som jag uppfattar som lite stark. Jag gör om 

volymautomationen på sirenerna för att få en bra övergång från musiken till 

sirenerna men också för att höja sirenerna överlag. Anders påpekade att sirenerna 

var lite för ”snälla” så jag EQar upp dem lite i 1-3 kHz området som kan uppfattas 

lite hårt. Det gör dock att jag i slutcrescendot får sänka sirenerna lite och det blir 

inte lika hög volymökning på dem när jag även höjt dem generellt över scenen. Jag 

lyssnar igenom och stör mig på ett brummande ljud av poolen som ligger i bilden 

på månen så där tystar jag det ljudet. Jag fortsätter med att försöka förstärka 

känslan av att allt åker upp när Johan dyker ned. Det gör jag genom att se till att 

alla ljud som jag kan panorera uppåt gör jag det på, det vill säga 

undervattensljudet, basdesignen och ljuden i BGX. Nu tycker jag det låter bra så 

jag kollar igenom scenen och gör endast små justeringar på volymen på sirenerna 

och reverbet på dem. 

 

6.7.2 Mixning S2 Iteration 2 

Det första jag gör med scen 2 är att jag i projektet lägger in den berättarröst som 

jag nu har fått av klipparen av filmen samt den nya musiken från kompositören. 

Jag passar då även på att lägga in den nya musiken i de andra scenerna, musik i 

scenen innan scen 3, musiken innan scen 4 och under tillbakablicken i scen 4. 

Sedan börjar jag med att korrigera det som Anders inte gillade. Ljudet av 

klackarna när Celeste går utanför hotellet, i slutet av scenen, sänker jag ganska 

mycket. Här får istället den nya musiken ta överhanden. Jag sänker även 

basdesignen och de ”slowmotion”-ljud som ligger i scenen då Anders tyckte att de 

vart för starka. Jag sänker också ringsignalen från hotellet då jag tycker att den 

hoppade fram lite, den ska endast ligga som en del i atmosfären i bakgrunden. Jag 

går vidare och jobbar lite med finjustering av panoreringen på klackarna då jag 

upplever att de inte låg helt rätt på vissa ställen. Nu går klackpanoreringen ihop 

bättre med bild, dels när Celeste syns i någon sorts spegel och ljudet ligger bakom 
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publiken samt när hon är i fokus och går ut ur bild och panoreringen på klackarna 

följer hennes position. Jag kollar igenom hela scenen och gör ytterligare några få 

korrigeringar på klackpanoreringen. Jag går vidare och sänker volymen lite på 

isbitarna då dessa tog överhanden över klackarna på sina ställen, vilket jag inte 

vill, utan mer att de ska ligga bakom klackarna. Jag sänker de ljudet ganska 

mycket när Celeste går utanför hotellet då jag även sänkte klackarna här och vill 

att musiken ska komma fram. Jag sänker basdesignen lite till och rättar till 

panoreringen på klackarna ännu en gång då jag upptäckte några ställen som inte 

synkade helt med bilden. Panoreringen på klackarna har legat i ”dome”-läge på 

vissa ställen, vilket gör att höjden på klackarna sjunker när panoreringen är långt 

ut i kanterna på rummet. Detta skriver jag över med så kallad fritt höjdläge och 

kan då dra ut klackarna mer i kanterna men ändå behålla deras höjdposition. Jag 

ville att klackarna skulle vara högre upp i början på scenen för att simulera Celeste 

som verkligen är ovanför Johan och kommer från toppen av trappan. Jag 

panorerade även klackarna lite mer mot C när Celeste var i närbild då jag upplever 

att på grund av reverbet låter klackarnas position som om de ligger bakom en 

nästan. Jag gör även lite korrigering på klackarna ytterligare en gång när Celeste 

går ut ur bild åt höger. Jag höjer klackreverbet lite under ljuddesignsscenerna då 

jag vill framhäva ännu mer Johans svårighet att placera klackarna och förstå vad 

det är som låter, hans sinnesförvirring. Jag höjer även reverbet lite på 

isbitarna/glasklirret och gör volymautomation för att det ljudet inte ska sticka ut 

för mycket och tonas ut lite tidigare när själva ljuddesignsljuden försvinner. Jag 

märker nu att jag inte gjort något på spåret med ljudet av en kristallkrona som 

klirrar. Så jag panorerar ut det (stereoljud) mellan Lss/Rss och Lsr/Rsr men 

försöker även matcha mot vart klackarna ligger placerade under scenens gång. Jag 

skickar även det ljudet till samma takreverb som klackarna har och gör 

volymautomation på det så att det knappt, då och då, kommer upp i volym och blir 

svagt hörbart bakom klackarna. Nu kollar jag igenom scenen och känner mig nöjd. 

 

6.7.3 Mixning S3 Iteration 2 

Det jag börjar med är att tysta den första fyrverkerismällen när bilden går över från 

tillbakablicken med musik till ”nutid” med Johan i Nice. Jag lägger till lite fler 

fyrverkeriljud precis på klippet när vi sedan ser Johan, och Johan i sin tur vänder 
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sig om och kollar upp på fyrverkerierna. Jag panorerar även dessa bakåt till taket 

då Johan står och kollar mot publiken (mot kameran). Sedan hoppar jag till slutet 

av scenen och drar bort fyrverkerierna när Celeste skriker lite och Johan börjar 

”tappa lusten”. Jag låter dock fyrverkerierna komma in igen på sista 

tillbakablicken på Johan och Anneli för att sedan vara borta när vi åter kommer till 

Johan och Celeste i nutid. Jag sänker också fyrverkerierna en aning överlag, men 

höjer ljudet av ”tjutet” eller ljudet av raketer som skjuts upp. Jag går nu igenom 

scenen och sänker en del smällar, för att skapa lite mer ”andningsutrymme” mellan 

de starkaste smällarna. Jag kollar igenom scenen nu och tycker att den låter bra. 

 

6.7.4 Mixning S4 Iteration 2 

Jag börjar med att förlänga hjärtslagen lite så att de kan komma in när Johan dyker 

ned under vattnet, där vart det lite konstigt när det inte lät som i första scenen att 

hjärtslagen börjar när Johan dyker ned. Jag gör ny volymautomation på hjärtslagen 

och på sirenerna för att passa ihop dessa, höjer upp sirenerna en del samt även 

fixar samma fall på volymen av sirenerna som i introscenen för att kunna göra 

nedpitchningen utan att det hörs för tydligt / sprakar när ljudet pitchas ned. Då 

väljer jag också att inte ha sirenerna nedpitchade någonting i andra stycket, utan 

där får de ha samma pitch rakt igenom. Jag gör ny EQ-filtrering på sirenerna när 

Johan är under vattnet och ger de även likadan ökning vid 1-3 kHz som i 

introscenen för att få sirenerna lite hårdare och elakare. Jag lägger basdesignens 

crescendo lite tidigare i första stycket och jobbar även här mer med att få alla ljud 

att kännas som att de åker upp i taket när Johan dyker ned under vattnet. När första 

styckets crescendo byggs upp och går över till musiken panorerar jag alla ljud 

nedåt och framåt, samtidigt som jag låter musiken komma in bakifrån och 

uppifrån. Jag försöker genom detta få en ”utzoomande” känsla, att vi åker bort från 

Johan i poolen till tillbakablicken med musiken och bilderna på Anneli. För att 

göra denna övergång lite tydligare så panorerar jag alla ljud lite mer bakåt innan 

crescendot så att de ska ha större utrymme att åka framåt på. Musiken som 

kommer bakifrån och uppifrån glider ned mot L/R, men stannar lite innan så 

musiken ligger lite utdraget i surrounderna också. Jag kommer nu även på syrsan 

som låter som en sprinkler, så den tystar jag även i denna scen. Jag förlänger 

sirenerna och hjärtslagen lite i början på andra stycket i scenen så att de ljuden kan 
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tonas in tidigare över musiken i tillbakablicken och få en sorts ”tvingande” känsla 

eller en känsla av att de ljuden drar en från tillbakablicken tillbaka till poolen och 

Johan med sirenerna, till ”nutid”. Jag justerar lite panorering på sirenerna i andra 

stycket samt gör om volymautomationen på sirenerna och hjärtslagen. Jag kollar 

igenom scenen och känner att jag vill ha lite mer eko på sirenerna just när Johan 

dyker ned under vattnet, för att mjuka upp att volymen dras ned. Jag kollar igenom 

igen, tycker att första styckets bascrescendo kommer för tidigt, så jag flyttar 

tillbaka det där det låg tidigare. Jag får en idé att flytta basdesignen i andra 

styckets crescendo lite tidigare så att klimax där kommer precis när Johan 

bestämmer sig för att leva och hoppa upp ur vattnet. Jag flyttar om all ljuddesign, 

gör nya volymcrescendon och kollar igenom. Men det här tycker jag låter för 

konstigt. Crescendot förlorar sin styrka då det inte slutar precis i ögonblicket som 

Johan flyger upp ur vattnet, så ljuden läggs tillbaka och det gamla crescendot görs 

om. Jag tycker att sirenerna i första stycket tonas ut lite tidigt så jag korrigerar den 

volymautomationen. Jag blev inte jättenöjd med ”utzoomningen” till 

tillbakablicken, utan vill ha ett tydligare ”zoom”-ljud, något som svischar. Ett 

sådant hittar jag och kopierar in från den ljuddesign som ligger i scen 2, där 

ljuddesignen låter väldigt ”nedsaktande” som att det går ”ned” i slowmotion och 

”försjunkenhet”. Det svisch-ljud jag hittar lägger jag in i övergången mellan första 

styckets bascrescendo och tillbakablicken. Detta ljud gör jag samma panorering 

som med de andra ljuden, att de går bakifrån och uppifrån till rummets främre och 

nedre del. Poolhummet som jag hör nu i scenen stör jag mig på så det tystar jag när 

Johan är under vattnet. Jag höjer volymen lite på andningen igenom scenen. Nu 

kollar jag igenom alla scener och sänker volymen lite på ljuddesignen i andra 

”nedgången i ljuddesign” i scen 2 samt höjer trumljudet lite den scenen. 

 

6.8 Värdering & Resultat av Iteration 1 & 2 

Informanterna från fokusgruppen kommer benämnas som I1, I2 och I3. Alla 

studerar första året på Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Värderingen med studenterna utfördes som ett lyssningstest med 

efterföljande fokusgruppsdiskussion. Vid ett lyssningstest är deltagarna, lyssnarna, 

det som Jan Berg (2012, s. 203) kallar för vårt mätinstrument. Det är alltså deras 

kunskaper som påverkar hur detaljrik informationen blir. Detta val gör att jag har 
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större chans att få kommentarer, åsikter och en diskussion om ljudets specifika 

egenskaper, då erfarna lyssnare har allmänt större precision i de data som 

genereras (Berg, 2012, s. 203). Lyssningstestet genomfördes i det Atmosrum som 

mixningen gjordes och där även Anders Lennberg fick se scenerna. Fokusgruppen 

fick först se scen 1, iteration 2. Detta för att jag ville ha en första åsikt kring 

iteration 2, den senaste iterationen. Sedan fick fokusgruppen se scen 1, iteration 1 

och diskutera skillnader. Jag nämnde dock inte för fokusgruppen att de såg den 

andra iterationen först då jag inte ville att det skulle påverka deras lyssning. På det 

sättet fick jag data om de båda iterationerna så att jag dels kunde ta reda på vad de 

tyckte om den senaste iterationen men även jämföra vad de sade om iteration 1 

med vad regissören Anders Lennberg tyckte om iteration 1. Mellan scenerna fick 

fokusgruppen först skriva ned korta svar på en enkät som vi utgick ifrån vid 

diskussionen (se frågor i bilaga 2). De skriftliga svaren jämfördes sedan med vad 

informanterna sade under fokusgruppen för att se hur mycket de påverkades av 

varandra, för att undvika att en stark individ påverkar hur alla i gruppen tänker och 

svarar. Det kunde därmed även styrkas att det mesta som informanterna skrev ned 

även kom upp i fokusgruppsdiskussionen. 

 

Scen 1 Iteration 2 

Om Scen 1, iteration 2, säger I1 att han upplever att det var mycket som hände på 

samma gång, ljudmässigt. Han påpekar även stark volym och upprepandet av 

syrsljudet, vilket han fann störande. De andra två instämmer. I2 går vidare med att 

även hon tänkte på ljudnivåer och speciellt plaskljudet när Johan går i vattnet 

upplevdes för starkt och det ”skar” lite. Hon påpekar även ”kanske att allt är lagt 

mycket i centrum, att det skulle kunnat panorerats ut lite, sirenerna kanske”. I3 

påpekar att han inte tycker att det känns som en så realistisk bild och att mycket 

handlar om ”vad man vill skapa”. Han tycker att den är väldigt intensiv och att den 

skapar någon känsla av att någonting är på väg att hända. Han säger att mycket var 

väldigt starkt och att det inte känns trovärdigt, samtidigt som det blir det för att det 

är så berättande. I2 påpekar att inlevelsen var bra men att hon kunde komma ur det 

när hon upplevde vissa ljud som var för starka i volym, att det blev för mycket. 

Hon påpekar dock att på grund av att det var så starkt så kändes man väldigt 

”inringad av det”. Ingen påpekar något ljud som de tyckte bröt mot synk mot 
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bilden. Dock påpekar I1 att han upplevde att han hörde en loop på syrsljudet, det 

vill säga att han hörde att ljudet började om. 

 

Scen 1 Iteration 1 

Om Scen 1, Iteration 1, påpekade alla det ljud som även Anders påpekade. Ljudet 

av en ensam syrsa. De hade svårt att placera och förstå vad det ljudet var för något, 

I3 tyckte det lät som en gurka (instrumentet), I2 benämnde det som ett ”knarrljud” 

och I1 sade alarmljudet. Ljudet störde sig alla på och påverkade inlevelsen på ett 

negativt sätt då de satt och funderade vad det skulle symbolisera/föreställa. I2 

tyckte att ljudnivåerna var bättre i iteration 1, bland annat vattenplasket. I3 tyckte 

att sirenerna kändes lägre i början men att de blev superstarka i slutet, vilket I1 och 

I2 tyckte byggde upp till ett intensivare slut. I3 föredrog iteration 2, I1 och I2 var 

mer tveksamma och bedömde att det fanns bra och dåliga kvalitéer hos båda 

versionerna, men lutade mot att föredra iteration 1 trots det störande ljudet 

(syrsan).  

 

Scen 2 Iteration 2 

I Scen 2, iteration 2, uppfattades klackljudet som för starkt av alla tre. I2 säger att 

hon tyckte att allt kändes för starkt i scenen. I1 påpekar att han upplever osynk 

mellan ljud och bild, som att klackljudet inte riktigt hängde med personens rörelse. 

I3 påpekar att han upplever att scenen saknar riktning och att klackarna är svåra att 

placera. Han tyckte det var svårt att höra vart klackarna var på väg. Han går vidare 

och nämner att trafiken i slutet kändes lite stark och påtvingad, ”en käftsmäll med 

supermycket trafik”. Alla tyckte att klackarna påverkade deras inlevelse. I1 

påpekar att stegen fick väldigt mycket fokus och I3 säger att han gillar idén med 

klackarna men att det inte riktigt fungerade och I2 stämmer då in med att ”det vart 

för mycket liksom”.  

 

Scen 2 Iteration 1 

Iteration 1 för Scen 2 upplevde I1 lät bättre då stegen inte upplevdes lika starka, 

dock fortfarande lite för starka. I3 upplevde en annan efterklang på stegen vilket 

han ansåg passade bättre. I2 påpekar att det kan vara för att inte berättarrösten 

fanns med i denna iteration och att de två ljuden då inte konkurrerade med 
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varandra. I1 instämmer att då får klackarna fokus och behöver inte slåss med 

berättarrösten. Även I3 instämmer och påpekar att man i andra iterationen försökte 

hänga med vad som sades och då störde klackarna. I2 säger att hon reagerade 

mycket mer på slowmotion-effekten i den här iterationen som hon inte gjorde i 

iteration 2. I1 och I2 tyckte att inlevelsen blev bättre i iteration 1 än iteration 2 då 

man kunde behålla fokus som inte bröts av störande ljud eller konkurrens mellan 

dialog och klackar. 

 

Scen 3 Iteration 2 

Scen 3, iteration 2, upplevde I1 att dialogen var lite svår att tyda, att det var 

mycket s-ljud och lite basigt. En del ljud från Johan, när han går förbi en växt, 

öppnar en flaska samt dricker, upplevde också I1 att det inte riktigt kom från 

honom. I2 tyckte att fyrverkerierna i denna scen var lite för starka överlag. I1 

instämde att han tyckte de var för höga i början, men att de fungerade mot slutet. 

I2 höll dock med om att Johans drickljud var lite för starka, och att de borde 

sänkas. I3 tyckte att fyrverkerierna fungerade bra när Johan var utomhus men att 

de borde blivit mer dova när han gick in. I3 påpekade även att han gärna hade hört 

att det blev någon skillnad med fyrverkerierna när man klippte mellan nutid och 

dåtid. Vidare påpekar I3 att fyrverkerierna försvann i slutet, ”helt plötsligt”. I3 

nämner också att han gillade att pianot spelade en ton precis när en fyrverkeripjäs 

exploderade i början av scenen, men att den tonen var för stark och nästan 

upplevdes att dista. I1 tyckte om bakgrundsljuden när Johan är utanför huset och 

sedan går in, att själva växlingen var bra. I2 säger att hon ”förstår poängen kanske 

med fyrverkerierna” men att de borde sänkts lite. I3 instämmer med att de skapar 

en röd tråd genom scenen. I3 svarar på om hur inlevelsen var, att han blev lite trött 

och att dialogen inte var så bra, att den lät lite burkig och att det då inte kändes 

som att man var där.  

 

Scen 3 Iteration 1 

I Scen 3, iteration 1, upplevde I3 att det var större skillnad på fyrverkerierna när 

Johan går in huset i början av scenen, han säger att ”nu märker man att man har 

bytt miljö”. Han säger också att uppbyggandet av fyrverkerierna efter det också 

känns bättre och att ”man inte blev trött på samma sätt”. Han upplevde att man 
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mer var i det rummet. I2 påpekar att hon inte upplevde så stor skillnad på 

fyrverkerierna, att hon fortfarande tyckte de var lite för starka inomhus men att de 

var bra utomhus. I1 påpekar att även han inte upplever så stor skillnad mellan 

iteration 1 och iteration 2. Han påpekar dock att han tyckte raketerna lät som att de 

hade mer bas i iteration 2 än i iteration 1. I1 nämner också att han nu tänkte på att 

det kändes som att fyrverkerierna var panorerade lite överallt, men svarar på 

frågan om han märkte det i iteration 2, att han inte märkte det, att det kan ha varit 

så på den första bara att ha inte tänkte på det. I3 säger att han upplevde bättre 

inlevelse av iteration 1 på grund av att man kändes som att man mer var i rummet, 

dock ansåg inte I1 eller I2 att det var någon nämnvärd skillnad. 

 

Scen 4 Iteration 2 

Scen 4, iteration 2, upplevde I1 att det var enklare att leva sig in i och hänga med i, 

på grund av att den var så lik scen 1. Han tyckte fortfarande att syrsorna var en 

aning starka, men att inget annat som han kände störde eller var för starkt. Vilket 

I3 även instämmer på. I1 tyckte även tillbakablicken blev väldigt passande med 

musiken. I2 tyckte även hon att det mesta fungerade, men störde sig återigen lite 

på plaskandet, och kanske även syrsorna i början. I1 går vidare med att poängtera 

att det fanns vissa saker som kunde höjts och vissa som kunde sänkts men att det 

fungerar och ”gör sin roll”. Vattnet, poängterar han dock, kunde upplevas som lite 

i osynk ibland, men att inget förstörde inlevelsen. I3 säger att han tyckte det 

kändes bättre med hela EQ-grejen när Johan dyker ned under vattnet, att det 

”dränkte ut ljuden” så det blev mer trovärdigt. Han tyckte att det kändes som ”final 

version”. I2 poängterar hur sirenljudet förändrades på ett bra sätt, hur det sedan 

försvann i tillbakablicken men sen kom successivt tillbaka och byggde upp, vilket 

gjorde att ”man kände att man var där”. I3 instämmer här med att han upplevde det 

som att han hörde det Johan hör i scenen, ”man är ju han på något sätt”. Alla tre 

svarar att de tyckte inlevelsen var bra i denna scen. I1 tillägger att det han tror har 

fått honom att ”komma ur inlevelsen lite i de andra scenerna är att många ljud är 

för höga” och säger att i denna scenen så hade allt en bra balans. 
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Scen 4 Iteration 1 

Iteration 1 av scen 4 upplevdes sämre av alla tre. De uppmärksammade det 

konstiga knarrljudet eller ”gurkan” igen och I2 reagerade på att sirenerna inte 

förändrades när Johan dök ned under vattnet. I1 påpekar att han denna gång tänkte 

på att sirenerna panorerades, vilket han föredrog. I3 säger dock att han även 

upplevde det i iteration 2. I2 säger att inlevelsen i denna scen vart sämre då hon 

inte tyckte sirenerna förändrades, vilket gjorde att hon inte ”hängde med honom 

under vattnet”. I3 säger att han uppmärksammade hjärtslagen i denna scen och I2 

fyller i att hon tyckte det kändes som att hjärtslagen var starkare än i iteration 2. I3 

svarar på frågan vad hjärtslagen gjorde för scenen att ”det tog en tillbaka till 

verkligheten”, att man kom tillbaka till den obehagliga miljön när Johan är under 

vattnet.  

 

6.9 Analys och Resultatsammanfattning 

Resultatet från studien kommer här att presenteras och analyseras. Svaret på 

forskningsfrågan ”Hur ser produktionsprocesserna ut vid filmmixning i Dolby 

Atmos?” ligger i hur jag har gått tillväga med min mixning. Resultatet på frågan 

ligger alltså i texten kring designen av iterationerna. De viktigaste punkterna på 

den frågan kommer dock att sammanfattas nedan. Resultaten som besvarar min 

första och andra forskningsfråga påverkas av fråga tre. Därför presenteras och 

analyseras de frågorna efter sammanfattningen av resultatet för fråga tre. 

 

Mycket av den information som samlats under studien relaterar till ganska tekniska 

aspekter kring att arbeta med Dolby Atmos. För att genomföra denna studie har jag 

som forskare och mixare behövt sätta mig in i teknik kring Dolby Atmos och 

upptäckt tekniska svårigheter, möjligheter och arbetssätt. Då just tekniska aspekter 

inte varit fokus för denna uppsats kommer jag endast överskådligt nämna de 

tekniska resultaten. 

 

Vad som jag tydligt märkte under mixningen hos Dolby var hur viktigt det är att 

höger och vänster högtalare ligger tätt intill bildskärmens högra respektive vänstra 

sida. Vid besöket hos Dolby var höger och vänster högtalare relativt långt utanför 

skärmens kanter och det gjorde att panoreringar upplevdes vara i osynk med bild. 
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Dock är detta inte specifikt för Atmos, utan kan även ses gälla så fort ljud ska 

synka med bild, oavsett ljudformat. Vidare upplevde jag tekniska svårigheter med 

att förse Pro Tools med rätt information från RMU, och möjliggöra alla de 

objektutgångar som ska vara tillgängliga. Vad jag även märkte var RMA:s enkla 

och smidiga sätt att kalibrera högtalare. Jag upplevde att vissa högtalare inte gav 

samma frekvensrespons samt volym, men det kunde smidigt justeras och 

kalibreras i RMA. Vad jag också har sett som ett problem är svårigheten att i Pro 

Tools hantera dynamiska objekt-ID (vad jag upptäckt). Då inte objekt-ID går att 

automatisera behöver man som mixare välja vilket objekt-ID ett spår ska ha, ifall 

spåret ska sättas i objektläge. I en mix där man vill använda många objekt 

samtidigt, och på olika platser i sessionen, kan detta skapa ett problem då man i en 

scen kanske vill att två spår ska gå till samma objekt om dessa ska panoreras 

enhetligt, men i nästa scen vill separera objekten. Det går så klart att hantera då 

man kan lägga över den ljudinformationen på ett annat spår, men det kan också ta 

(värdefull) tid att organisera. 

 

6.9.1 Produktionsprocesser i Dolby Atmos 

Hur ser då produktionsprocesserna ut vid filmmixning i Dolby Atmos? Denna 

frågas svar kan såklart varieras beroende på vad för typ av projekt som är aktuellt. 

Vad som kan göra stor skillnad kring arbetet med mixningen i Dolby Atmos är 

dock utformandet av förmixarna. Att redan i dessa projekt använda sig av Atmos 

format, eller åtminstone 7.1 surround, underlättar mixningsarbetet betydligt då 

arbete kring formatomformning minskas, till exempel att göra om 5.1 bussar14 till 

7.1 eller 7.1.2. Det nämner även mixaren Adam Daniel (2015) som en viktig 

aspekt. Vidare kan det även vara bra att ha en kontrollenhet som gör 

automationsarbetet med främst panoreringen smidigare, då det annars krävs mer 

tid för att göra automationen av flera parametrar. Det kan dock avhjälpas något 

med Atmos olika förprogrammerade höjdlägen, som Dolby kallar för elevation 

snap modes och finns i fyra lägen: ceiling elevation, sphere elevation, wedge 

elevation eller off, vilket är ”fritt läge” (Dolby, 2013, s. 90). Höjdlägena placerar 

automatiskt panoreringen olika högt beroende på vilket läge som valts (sphere 

                                                           
14 Bussar är uppsamlingskanaler för enskilda spår. All spår med dialog går t ex till en dialogbuss. (se 

bilaga 1) 
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elevation blir t ex som en kupol i rummet). Som tidigare nämnts kan man sätta 

spår i objektläge, och då skickas ljudet från spåret till det specifika objektets 

ljudutgång, istället för att skickas till bed. Det hjälper att ha objekt-ID dedikerade 

till de olika ljudkategorierna för att inte blanda ihop vilka objekt som hör till vilka 

typer av ljud. Att kunna sätta spår i (och ur) objektläge är dock verkligen en vinst. 

Vad som kan vara svårhanterligt vid mixning i Dolby Atmos är hur specifika 

tekniska funktioner och routing15 kan lösas. Med ett mer komplext format kan det 

uppstå hinder, frågetecken och olika alternativ för att åstadkomma de smidigaste 

lösningarna. Att arbeta med reverb kan till exempel göras på olika sätt och ger 

olika grader av kontroll beroende på hur det utformas. För att till exempel använda 

reverb med objekt kan man använda sig av en reverbplugin på själva spåret och 

justera dry/wet16 för att få mängden efterklang som eftersträvas, detta är ett snabbt 

och smidigt sätt att göra det på. Men det betyder också mindre kontroll över hur 

reverbet panoreras då det läggs ihop med originalljudet och skickas till objektet 

och följer dess panorering. Man kan till exempel då inte göra reverbet lite större än 

själva objektet, eller panorera det olikt originalljudet. Använder man sig av två 

objekt, ett för originalljudet och ett för reverbet krävs lite mer strukturering samt 

panorering av reverbobjektet i sig. Här erhålls dock större kontroll över reverbet 

som inte behöver följa originalljudets objektpanorering och kan göras större med 

”size” funktionen. Man kan även välja att skicka originalljudet till ett 7.0.2 (eller 

liknande) spår som ligger i bed och där spårets panorering också skickas till 

reverbet. Detta tillåter ett större reverb som ekar i hela rummet men ger även en 

känsla av var objektet befinner sig i rummet, däremot kan kontroll över reverbets 

inställningar bli något sämre då få reverb finns i 7.0.2 utförande (Pro Tools egna 

reverb-plugins finns endast upp till kanalformatet 7.1, men många reverbplugins 

går att använda i ”multi-mono” format). Man kan även använda sig av alla dessa 

alternativ, och blanda, eller konfigurera delreverb efter eget arbetssätt, till exempel 

så som jag gjorde med ett stereoreverb skickat till taket. 

 

                                                           
15 Routing är det engelska begreppet för att koppla ljudet mellan in och utgångar, vare sig inuti själva 

DAW:en eller ut ur programmet. 
16 Dry/wet är en kontroll som finns i många plugins och anger mängden effektpåverkat ljud, mellan 0-

100 %. 
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6.9.2 Immersion med Dolby Atmos 

För att prata om ljud till film krävs en ganska speciell diskurs, alltså en speciell 

kunskap av områdets termer och sätt att diskutera kring det (Kress & van 

Leeuwen, 2001, s. 4). En diskurs som ganska få har stor kunskap inom, även 

personer inom filmbranschen. Som tidigare nämndes har regissören av filmen 

ganska svårt att prata om ljud och musik, jämfört med hur han kan prata om 

klippningen och bildens kvalitéter, vilket inte är helt ovanligt inom filmbranschen 

(Kerins, 2011, s. 159; Thom, 1999). Även de informanter som använts i 

fokusgruppintervjun som studerar ljud- och musikproduktion, dock i slutet av 

deras första år, diskuterade inte särskilt mycket om specifika ljudaspekter, kopplat 

till exempel till ljudets positionering. Därför kommer det läggas stor vikt kring min 

egen tolkning av vad de sagt. Den typen av tolkningsarbete är, enligt min 

erfarenhet, ganska vanligt i arbetet kring ljudet för en film – bland annat i samtal 

med regissörer. De personer som jobbar med ljudet måste tolka vad regissör, 

producent, klippare med flera säger om filmen för att kunna förstå hur deras 

kommentarer relaterar till ljud. När regissören till exempel säger att hen vill ha 

”elakare ljud på sirenerna” måste filmmixaren tolka detta för att veta vilken ratt 

eller knapp på mixern hen ska vrida eller trycka på. Vad som också kan vara 

vanligt kring ljud i film är att när det fungerar, när det låter bra, så säger ingen 

något om det, för att man inte hittat något som sticker ut och låter konstigt. Det är 

när något känts fel, i osynk, för högt eller konstigt, som kommentarer ges. Därför 

har jag även tenderat att tolka det som att när ingen har påpekat ljudet har scenerna 

fungerat – att det har låtit bra och tillsammans med bilden skapat en trovärdig 

multimodal ensemble.  

 

Det fanns flera sammanfallande åsikter mellan fokusgruppen och regissören 

Anders tankar kring iteration 1, bland annat syrsan i S1 och S4, som alla fann 

störande. Anders nämnde även att första fyrverkeripjäsen i S3 borde vara tyst, och 

det tyckte fokusgruppen lät bra i iteration 2 när den var tyst (förutom musiken). 

Liksom Anders påpekade även I3 att i scen 4 kändes det verkligen som att ”man 

var Johan”. Detta tolkar jag som hög grad av immersion. Det fanns däremot även 

väldigt motsägande kommentarer mellan regissör och fokusgrupp. Anders gillade 
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att Celestes klackljud fick stort fokus i S2, då han ansåg att ”de är boken”, men 

hela fokusgruppen fann klackarna lite störande, då de tyckte att de var för starka. 

 

Trots en hel del panoreringar gjorda i scenerna, runt om i rummet, har det inte 

kommenterats att detta någon gång fick någon att känna minskad inlevelse. Vad 

som dock har påpekats ha negativ påverkan på inlevelsen är för stark volym. Det 

kan tolkas som att trots Atmos möjligheter att panorera ljud med stor frihet 

runtomkring i rummet är det den väldigt enkla parametern ljudnivå som kan 

negativt påverka den upplevda immersionen av en scen. 

 

Det som specifikt kan göras i formatet Atmos för att förhöja graden av immersion 

handlar mycket om hur mixen kan utformas för att stärka, peka på, hjälpa, 

förtydliga eller på något sätt påverka hur det ljudande materialet hjälper 

berättandet. Ljuden som åker upp till taket när Johan dyker under vattnet får 

publiken att också känna att de ”sjunker”, samtidigt som alla andra ljud låter som 

om man är under vattnet skapar ett band till Johan. ”Man är han på något sätt”, 

som I3 sade, man hör ljudet subjektivt ”genom Johans öron” som om man befinner 

sig i hans huvud. Detta ökar inlevelsen i filmen. Det stödjer narrativet, det 

samspelar med bilden och skapar en kontinuerlig närvaro, det placerar publiken 

mitt i filmens dramatik och det bygger på nära synkronisering med bild. Det bidrar 

på så sätt till att öka immersionen (Kerins, 2011, s. 129f).  

 

Filmmixaren har med Atmos ytterligare en axel (höjdled) att panorera ljud på, 

jämfört med traditionella ljudformat, vilket mer motsvarar hur vi människor 

upplever ljud. Det möjliggör både för mer realistiska representationer, men öppnar 

även upp möjligheten för mer kreativa. I en scen som vänder upp och ned på 

bilden kan filmmixaren välja att placera fotstegen i taket och verkligen skapa en 

kreativ, overklig ljudmiljö. Vad som dock kan vara viktigt att tänka på vid 

utökandet av panoreringsmöjligheterna är synk mot bild. Det betyder dock inte att 

ljudet måste vara precis på den plats där det syns i bild, men det behöver ha en 

koppling som känns logisk på något sätt. Celeste ses i bild gå från höger sida av 

skärmen till vänster sida, men ljudet av hennes klackar kommer från höger 

bakhögtalare och går mot vänster bakhögtalare. Detta fungerar för att man kan 
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tolka det som att man ser Celeste i en spegel och att hon i själva verket befinner sig 

bakom publikdeltagaren. Varken Anders eller någon i fokusgruppen nämnde något 

om att det kändes konstigt. Anders nämnde att han gillade klackarnas panorering 

runt i rummet, om han syftade specifikt på bilderna när man upplevs se Celeste i 

spegel eller inte är osäkert. Att däremot lägga bubblorna i S1 och S4 för högt i 

taket, för att försöka simulera att man är Johan och hör bubblorna över sig, 

upplevde jag skapade osynk mellan ljud och bild. Detta för att man såg bubblorna i 

övre kanten på bilden och ljudet kändes då inte som att det knöt an tillräckligt 

mycket till bilden. Min ”vilja att se logiken i scenen” räckte inte till, det är dock 

inte säkert att alla inte ”köper” det. Det skulle dock ha kunnat fungera med fler 

takhögtalare, där precisionen hade ökat och avståndet mellan främre takhögtalare 

och bildens överkant minskat. Kerins (2011, s. 129) fjärde punkt för immersion, att 

ljud och bild behöver förlita sig på nära synkronisering, kan alltså ses få större 

precision i Atmos och därmed möjliggör mer vågade, kreativa mixningsstrategier 

för ökad grad av immersion. 

 

6.9.3 Ljudets berättarfunktioner i Dolby Atmos 

I scen 1 (och scen 4) kan ljudet ses ge Johan stor betydelse för berättelsen i sig, i 

och med att vi får möjlighet att gå in i just hans huvud. Det vi också berättar är hur 

Johan upplever det som händer. Ljudet går alltså ifrån att representera en 

verklighetstrogen bild till en ”upphöjd” eller förstärkt. Man skulle kunna se det 

som att ljudets panorering, att allt åker upp i taket, bidrar till möjligheten att 

förändra modalitet i scenen så att den får högre sinnlig modalitet (Van Leeuwen, 

199, s. 177). Ljudets deskriptiva funktion (Wingstedt, 2012, s. 187) byter alltså typ 

av verklighet som beskrivs. Ljuden blir ganska overkliga, vi är i Johans huvud, så 

vi kan även kalla det vad Dykhoff (2012, s. 147) kallar det, subjektivt diegetiskt.  

 

Filmmixare har, tack vare Atmos, möjligheten att placera ljud i taket, att ”åka upp” 

med ljud, göra ”fly-bys” mer korrekt placerade och få ljud att verkligen upplevas 

som om något flyger ovanför publiken. Det leder till att filmmixarens möjlighet att 

skapa vägledande, utpekande, funktioner med ljudet ökar. Filmmixaren kan mer 

exakt berätta för publiken var i bilden de ska fokusera, till exempel genom att med 

stor precision panorera ett ljud som kommer från vänster takhögtalare in i bild, där 
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ljudet synkar med ett objekt som kommer in i bild från vänster övre kant. Ljudets 

indikativa eller guidande funktion (Wingstedt, 2012, s. 187) kan alltså ses ha större 

möjligheter och precision i ett objektbaserat ljudformat.  

 

Atmos har med möjligheten att panorera objekt till väldigt exakta positioner och 

därmed även stor möjlighet att göra väldigt detaljerade miljöbeskrivningar. 

Filmmixare kan placera ut många ljud på sådant sätt där i mindre format många 

ljud skulle maskas, det vill säga inte höras genom allt annat ljud (Chion, 1994, s. 

190). Ljudets möjlighet för deskriptiva funktioner kan här ses öka. Men 

immersionen gör att Atmos även kan få publiken att faktiskt uppleva dessa 

miljöbeskrivningar, vilket kan ses som att även ljudets möjlighet bidra till emotiva 

funktioner ökar. 

 

Dessa funktioner som Atmos ger är komplexa och hänger alla ihop. Om vi tar scen 

1 (och scen 4) igen och kollar på vad som händer när Johan dyker ned under 

vattnet. Ljudet kan i Atmos då panoreras upp i taket, vilket skapar möjlighet för 

ökad immersion. Med ökad immersion ökar ljudets emotionella funktion. Vi blir 

känslomässigt berörda, ljudets interpersonella metafunktion påverkas. 

Panoreringen ger även ytterligare möjlighet för att ljudet byter modalitet. Ljudets 

deskriptiva funktion beskriver nu filmens värld ur Johans öron. Ljudet får en hög 

sinnlig modalitet samtidigt som ljudets ideationella metafunktion påverkas 

(Wingstedt, 2012, s. 187), det vill säga vilken typ av verklighet som beskrivs. Den 

textuella metafunktionen kan potentiellt påverkas på grund av att Atmos ger 

möjligheten till kontinuitet av ljud över ytterligare en axel, jämfört med 5.1 

surround. 

 

7 DISKUSSION 

Ljudformatet Dolby Atmos kan ses ge ett flertal kreativa möjligheter för att öka 

graden av immersion i film samt bidra med ytterligare parametrar för att utvidga 

ljudets berättande funktioner. Genom att ljudet näst intill kan omringa publiken 

skapas möjligheter för filmmixare att skapa en mer trovärdig representation av 

verkligheten, men även en möjlighet till en mer detaljerad overklig värld. Trots 

Dolby Atmos panoreringsmöjligheter kan enkla parametrar så som nivå på ljud 
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fortfarande ses som viktiga faktorer för att inte publikens inlevelse ska påverkas 

negativt. Detta kan ses motsäga 5.1 surrounds diskuterade risk för ”exit-sign”-

effekten, eller åtminstone rama in den potentiella fallgropen tydligare. ”Exit-sign” 

effekten kan ses som risken att starka ljud panorerade ut i surroundkanaler upplevs 

av publiken komma därifrån, varpå de vänder sig om och kollar på 

nödutgångsskylten (Holman, 2008, s. 116). Har däremot detta starka ljud en 

koppling till bild som det synkroniserar med kan effekten motverkas. ”Exit-sign” 

effekten kan därför ses knyta an till Kerins fjärde punkt kring immersion, att det 

ofta handlar om hur ljud placerat i högtalare synkroniseras med bilden samtidigt 

som det panoreras till en plats ”utanför” filmduken. Förloras synkronisering kan 

immersionen påverkas, och risk för ”exit-sign” effekten ökar. Den stora 

potentialen hos Atmos ligger till stor del i hur filmmixare klarar av att hantera 

detta nya, tekniskt komplicerade format. Kreativa möjligheter för att öka graden 

immersion ligger både hos funktionen av ljud som objekt, men kanske främst hos 

den nya möjligheten att placera ljud i taket. Tillsammans bidrar det till fler val för 

filmmixaren att tolka hur en scen kan byggas upp och mixas ljudmässigt. 

Mixningsstrategier kan ses byggas ut med en större vokabulär av sätt att berätta 

med ljud. Större precision i ljudpositionering kan minska fallgropar i 5.1 där det 

kan vara svårt att positionera ljud ovanför publiken, men även objekt ger större 

precision och kontroll över ljudets positionering, storlek och så vidare.  

 

Mina egna förväntningar på formatet Dolby Atmos överträffades och jag insåg 

ganska snabbt under mixningen hur fler parametrar än jag trott, kopplade till 

Wingstedts berättarfunktioner, påverkas av de ökade möjligheterna i Atmos. 

Ljudet i Atmos, tack vare takhögtalarna, kan verkligen omringa lyssnaren. Det gör 

att immersionen kan ökas för att vi på både ett naturalistiskt och ett sinnligt plan 

kan placera en filmpublik i filmens värld där ljud från filmens värld upplevs 

komma från näst intill överallt runtomkring en. I och med att immersionen ökas 

påverkas den interpersonella metafunktionen, den upplevda emotionella 

berättarfunktionen får större utrymme. Traditionellt sett har filmmusiken haft 

väldigt stort spelutrymme i just funktionen att framkalla emotion hos lyssnaren 

(Wingstedt, 2012, s. 164), men här kan man se att filmljudet kan börja konkurrera 

med filmmusiken gällande den aspekten. Den temporala berättarfunktionen som 
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definierar strukturer och etablerar kontinuitet (Wingstedt, 2012, s. 187), och kan 

placeras under den textuella metafunktionen, får högre grader av detalj när det 

kommer till ljudet. Ljudets position kan representeras väldigt exakt med Dolby 

Atmos. På grund av högre detaljrikedom i ljudbilden ges nya förutsättningar för 

den deskriptiva funktionen, att beskriva miljön och filmens värld. Med 

takhögtalare och objekt möjliggör Atmos en mer detaljerad miljöbeskrivning, men 

även tydligare representationer av rörelser synkade med bild, till exempel ”Johan 

dyker ned – Allt ljud åker uppåt”. Ljudet av Celestes klackar i taket förklarar att 

denna handling sker ovanför. Atmos påverkar även den temporala funktionen på så 

sätt att ökad positionering, kontroll och möjligheter att skapa ett 3D-ljud ger fler 

aspekter som kan ses som etablerande av kontinuitet, ge framåtrörelse eller 

organisera tid. Tanken med att allt ljud åker ned och fram i S4 var att ”förflytta” 

publiken till den plats där dessa minnen av Anneli finns. På så sätt ger detta både 

temporala och vägledande aspekter till ljudmixningen där man kan förklara och 

strukturera upp upplevda tidsaspekter eller ”världsförflyttningar” på ett mer 

detaljerat sätt. 

 

Samtidigt som Dolby Atmos ses ge nya möjligheter för ljudets berättande 

funktioner, kan dessa även fungera på musik, då även musiken mixas i Dolby 

Atmos, fast oftast utan att filmmixaren har lika stor individuell kontroll av enskilda 

musikaliska komponenter. Det kan också antas bilda nya komplicerade strukturella 

”regler” och fler aspekter att tänka på för filmmixaren för att bibehålla en röd tråd, 

en sammanhållen filmmix. Om till exempel en scen mixats med väldigt stora 

kreativa panoreringsstrategier och nästa scen inte använder samma 

mixningsstrategier kan publiken möjligtvis tycka att kontrasten mellan scenerna 

skapar en alltför hög ”friktion” vilket kan bryta upplevelsen av immersion. Det kan 

också komma att utvecklas på så sätt att ljudet och musiken konkurrerar i allt fler 

berättarfunktioner, vilket kan tvinga filmmixaren att göra val om vilken 

del/komponent av ljudmixen som ska få fokus och framskjutenhet. Här kommer 

ljudobjekten in som hjälper filmmixaren att hantera dessa framskjutna element 

med bland annat positionering och storlek. Hur, och om, sättet som publiken 

hör/ser en film eventuellt förändras kommer vara intressant att se i den framtida 

utvecklingen och användningen av objektbaserat ljud. Man kan till exempel fråga 
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sig om denna nya möjlighet till mer realistiska ljudrepresentationer kommer 

påverka filmmixning generellt, eller om filmmixningen kommer att gå åt andra 

hållet, att försöka förmedla en mer förhöjd verklighet, en ”filmisk verklighet”, som 

vi kanske är mer vana vid. 

 

Syftet med studien har varit att få fördjupad kunskap om de processer och den 

potential för inlevelse och filmberättande som ingår i filmmixning i det 

objektbaserade bioljudsformatet Dolby Atmos. Hur har då syftet uppfyllts? 

Kunskap om mixningsprocessen har fåtts genom att göra en mix. All kunskap som 

finns kring mixning i objektbaserade ljudformat skulle jag verkligen inte vilja 

påstå, men tillräckligt med kunskap för att ge en inblick om viktiga fallgropar, 

kreativa möjligheter och tekniska svårigheter med att behärska mixningen av en 

film i Dolby Atmos. Mixningsstrategier för att öka den potentiella graden av 

immersion och bidra till ljudets berättande funktioner har kunnat visas upp. 

Mixningsstrategier som handlar om att behandla objektbaserade Atmos specifika 

funktioner med takhögtalare och ljud som objekt. Som i sin tur behöver knyta an 

till bild på ett eller annat sätt för att fungera. Delar av de mixningsstrategier som 

studien kommit fram till kan ses fungera även i 5.1 surround, men då inte med lika 

stor precision eller kreativ frihet. Den guidande funktionen för ljud, till exempel, 

kan användas även i 5.1 surround, men precisionen, främst över det vertikala 

planet, går då förlorad. 

 

Studiens forskningsmetoder har lyckats ge unika inblickar i mixningsprocessen 

med Dolby Atmos. Med forskning genom design och autoetnografiska ansatser har 

studien lyckats få en särskild inblick i filmmixarens perspektiv, val och kreativa 

designarbete. Denna inblick hade inte fåtts genom enbart intervjuer med erfarna 

Dolby Atmos mixare. Det har dock varit svårt att ställa om mellan perspektiv som 

designer/mixare och forskare och en stor utmaning har varit att fundera kring egna 

tankegångar som sker så pass snabbt under mixningen, men måste göras 

långsammare och förtydligas för att läggas fram i studien. Metoden kan anses ha 

vinklat resultatet, på grund av att det är en filmmixare som har mixat en film. 

Samtidigt så är det så arbetet med en film sker och studien gör inte anspråk på att 

ha hög generaliserbarhet, det är ju trots allt en fallstudie. Arbetet med regissören 



 

 64 

och fokusgruppen har även visat att strategier som uppkommit från en person, 

filmmixaren, ändå har fungerat. Möjligtvis inte till 100 %, men det gör sällan 

filmer anspråk på, att kunna uppskattas av alla. Arbetet har även påverkats av vad 

regissören har tyckt, vilket motsvarar autentiska situationer för filmarbete, det är 

regissören och producenten som har det slutgiltiga ordet i de flesta beslut kring 

filmarbetet. Däremot har det varit en utmaning att tolka vad regissören har 

kommenterat då dessa kommentarer och åsikter sällan vart särskilt specifika för 

just ljudets egenskaper. Dessa kommentarer och åsikter har istället ofta handlat om 

berättelsen i sig, karaktärerna och relaterat hur saker lösts i klippningen. Det har 

gjort att en tolkning av mig som filmmixare har varit nödvändig för att översätta 

kommentarerna till vad som behövt jobbas mer med i ljudmixen. Vad som också 

hade varit intressant är ett tätare samarbete med regissören där även han hade 

kunnat värdera iteration 2. Det hade även varit intressant att fortsätta iterationerna 

till filmen ansetts vara helt klar.  

 

Resultaten i den här studien gäller för filmen Pool som är i genren Drama. I vilken 

mån resultaten är möjliga att generalisera återstår att se, dock skulle man kunna 

anta att de mixningsstrategier som uppkommit i viss mån även går att applicera på 

andra filmer, i andra genrer. Filmer i andra genrer kanske rent av kan ha ännu fler 

möjligheter till att med hjälp av ett objektbaserat ljudformat höja den potentiella 

graden av immersion. Mixningsprocessen, formatets påverkan på immersionen och 

ljudets berättande funktioner skulle även kunna ses gälla övriga objektbaserade 

ljudformat, om än något annorlunda. DTS:X har till exempel liknande tekniska 

möjligheter, med ännu större möjligheter till högtalare i flera olika 

höjdledspositioner samt objektbaserat ljud, dock har i denna studie DTS:Xs 

programpaket (med plugins osv.) inte testats. Integrering med DTS:Xs format i Pro 

Tools har inte heller kommit lika långt som med Dolby Atmos, vilket ligger till 

fördel för Dolbys ljudformat. 
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7.1 Vidare forskning 

Den vetenskapliga forskningen i området kring objektbaserade ljudformat är liten. 

Det finns många perspektiv och frågor som skulle vara intressanta att forska vidare 

inom. Dels behövs ljudets positionering kopplat till dess berättande funktioner 

utforskas ännu mer, och ljudets funktioner i sig kan behöva testas ytterligare mot 

Wingstedts musikaliska berättarfunktioner. Begreppet immersion kopplat till film 

kan även det ses som intressant för vidare forskning. Det kan också vara intressant 

med jämförelser kring de objektbaserade filmljudsformaten som finns: Dolby 

Atmos, DTS:X och AuroMax. En jämförelse med hur objektbaserat ljud har 

använts i videospelsindustrin kan öppna upp för insikter som filmljudsformat 

möjligtvis kan ha gått miste om. 

 

En annan möjlighet till vidare forskning, som ligger betydligt närmre denna 

uppsats, är att undersöka vad filmer i andra genrer kan ha för nytta av 

objektbaserade ljudformat. Genrer som Sci-fi, thriller och action skulle kunna ha 

betydligt fler möjligheter till att med objektbaserade ljudformat bidra till ljudets 

berättande funktioner eller öka den potentiella graden av immersion, då man kan 

jobba med att bygga upp väldigt detaljerade, fantasibaserade ljudmiljöer. 
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Bilaga 1 – Begreppslista 

Bed – Ljudformatet Dolby Atmos Bed innehåller formatets tio första ljudströmmar 

och agerar som ett vanligt kanalbaserat ljudformat. Dolby Atmos kan ha 128 

ljudströmmar, de tio första är Bed, så formatet kan alltså använda sig av 118 

objekt som inte har förbestämd placering i eller mellan högtalare. Det 

kanalbaserade ljudet, det ljud som går till Bed, placeras i eller mellan olika 

högtalare under mixen och kommer inte kunna justera sin positionering om 

uppspelningsrummet har fler eller färre högtalare.  

 

Buss – En buss, inom ljudproduktion, är en samlingskanal som får ljudströmmar 

från andra olika spår och skickar sedan vidare en enhetlig ström. Inom 

filmmixning används bussar ofta för att gruppera ihop ljud av olika slag, t ex 

en dialogbuss, som får ljud från alla enskilda dialogspår skickade till sig och 

skickar vidare en enhetlig ström till utgångarna eller till en annan Master 

Bus, eller Sub Bus. Genom att använda bussar kan man även applicera 

effekter och justera volym av allt ljud som går till bussen, t ex höja diskant 

på all dialog eller dra upp volymen för alla ljudeffekter osv. 

 

Dubbstudio (Dubstage/mixing facility) – En studio utformad som en biograf som 

är ämnad för att göra slutmix av film. 

 

Förmix (premix/predub) – Förmixar görs av de olika delarna (dialogen, 

ljudeffekter (ofta uppdelat i tramp, ljudeffekter och atmosfärer), och 

musiken) för att de ska låta så bra som möjligt när de går vidare till slutmix. 

 

Immersivt ljudformat – När det används som ett tekniskt begrepp, står det för 

ljudformat som kan spela upp ljud i ett 3-dimensionellt plan, d v s att ljud 

kan gå från vänster till höger, från fram till bak och från ned till upp, se mer i 

avsnittet Immersion. 
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MDA, Multi Dimensional Audio – Multidimesionellt ljud, används ofta synonymt 

med immersivt ljud/3D ljud. Ljud i multipla dimensioner. OBA är även 

MDA, men ej tvärtom. 

 

OBA, Object-Based Audio – Objektbaserat ljud(format). I motsats till kanalbaserat 

ljud(format). 

 

Objekt – Ljud i objektformat skickas som en ljudström och som en metadataström. 

Metadatan berättar för uppspelningsenheten i det rum som spelar upp den 

objektbaserade mixen vart i rummet objektets ljud ska positioneras. 

Uppspelningsenheten har blivit programmerad med information om hur 

många högtalare som finns i rummet och positionerar därefter ut 

objektljudströmmen så att det motsvarar de virtuella koordinaterna som den 

får från metadatan. 

 

RMA, Rendering and Mastering Application – Mjukvara. Program som används 

på samma dator som den digitala arbetsstationen (DAW). Kan spela upp 

Atmosmixar och skapa Atmos för VR. Maximalt antal utgångar från 

applikationen är 16 st. 

 

RMU, Rendering and Mastering Unit – Hårdvaruenhet. Dolbys dator i rackformat 

som gör beräkning för hur Atmos ska spelas upp i det aktuella rummet. Finns 

i två versioner; en version som kan köpas av Dolby licensierad återförsäljare 

och skapa Home Cinema Atmosmixar samt en version som får lånas av 

Dolby och som kan skapa Cinema Release Atmosmixar. 

 

Send – En send används för att dela ljudsignalen och skicka en viss mängd av 

signalen någonstans för t ex vidare processering. Sends görs ofta för att 

skicka ett ljud till en Aux-kanal för processering i form av reverb eller delay. 

På detta sätt kan man skicka flera olika ljud till samma effekt, och då få 

samma rumsklang eller eko på flera olika ljud utan att belasta datorns CPU 

för mycket. En send kan även användas för att skicka ljud till t ex LFE-

kanalen för extra lågbaseffekt. Skickas en send till en kanal som är större än 
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mono, d v s en stereobuss, quad (4), 5.1, 7.1, 7.1.2 osv, kan man panorera 

sendinformationen. 

 

Slutmix (rerecording) – När alla förmixar av en film sätts ihop och man mixer ihop 

alla ljud som ska ingå i filmen. 

 

Tramp (Foley) – Ljud som förknippas med personer/djur/varelser m.m och som 

ofta är för specifika för att kunna hittas i ett ljudbibliotek (t ex fotsteg, 

klädprassel etc.). 

 

Använda förkortningar: 

L = Vänster högtalare (fram) R = Höger högtalare (fram) 

C = Centerhögtalaren  LFE = Subbashögtalaren 

Lss = Vänster sidosurroundhögtalare Rss = Höger sidosurroundhögtalare 

Lsr = Vänster bakre surroundhögtalare Rsr = Höger bakre surroundhögtalare 

Lts = Vänster takhögtalare  Rts = Höger takhögtalare 
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Bilaga 2 – Frågor vid Fokusgruppintervju 

Frågor för iteration 2 (första versionen fokusgruppen fick se): 

• Hur upplevde du scenen? Vad fungerade och vad kan förbättras, med avseende 

på ljudmixen? 

• Hur bedömer du att ljudet bidrar till berättandet i scenen? 

• Hur väl placerades du i scenens värld? Gav scenen bra eller dålig inlevelse? 

Varför? 

Frågor för iteration 1 (andra versionen fokusgruppen fick se) 

• Hur upplevde du scenen nu? Vad fungerade bättre och sämre, med avseende på 

ljudmixen? 

• Upplevde du någon skillnad på ljudets bidragande till berättandet i scenen? 

• Hur väl placerades du i scenens värld? Gav scenen ökad eller minskad 

inlevelse? Varför? 
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