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Sammanfattning 
 
Jag vill med denna C-uppsats redovisa vad som är enkelt kontra det som är besvärligt då jag 

under en period får möjlighet att mixa filmmusik i 5.1 hos Ljudligan. Därutöver vill jag även 

fokusera på att skildra hur jag löser de problem som uppstår vid mixningen för att slutligen 

redovisa det som är enkelt att lösa. Med till praktiken har jag en generell förståelse för 

surround och de olika delmomenten vid mixning.  
 

För att lösa de moment som jag upplever som besvärliga kommer jag först att försöka på eget 

sätt att arbeta fram en bekväm ljudbild. Huruvida jag når ett bra resultat beror dels att jag själv 

ska bli nöjd, men även på om min handledare hos Ljudligan uppskattar min färdiga 

produktion. Jag kommer vid behov att fråga de övriga anställda hos Ljudligan för 

rekommendationer gällande mina problem. Slutligen kommer jag att vända mig till 

litteraturen för problemlösningar. Under perioden hos Ljudligan fick jag arbeta med cirka 15 

minuters musik till filmen Låt den rätta komma in.  

 

Flerkanaligtljud har funnits sedan 1930-talet, där Walt Disney tillsammans med sina kollegor 

1938 tog fram teknologin Fantasound. Därefter har tekniken utvecklas och idag förutom att 

vara vanligt vid film och TV även introducerats inom bilindustrin.  

 

Min slutsats är att en bedömning huruvida vad som är enkelt kontra det som var besvärligt vid 

mixning av filmmusik i Surround är högst subjektivt. Mixar man filmmusik bör man vara 

noggrann med volym och dynamik, så att man inte stör filmens handling och dialog. Ett bra 

tips är att låta någon annan bedöma och ge sin feedback innan man lämnar ifrån sig arbetet. 

Vill man arbeta så effektiv som möjligt och spara tid bör man enligt min mening dela in 

kanalerna i olika grupper, då man arbetar mycket med automatiseringar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Under den sista terminen på musikproducentsprogrammets treåriga utbildning vid Linköpings 

universitet ska man utföra sitt examensarbete. Detta moment bör enligt mig koncentrera sig på 

något konkret man studerat och funnit intresse för. I takt med mitt intresse för flerkanaligt ljud 

och framförallt mixning har jag valt att fördjupa och inrikta mig på surround, även känt som 

5.1. Förenklat innebär det att fem kanaler är panoreringsbara, medan punkt 1 (.1) är subbasen 

(Low Frequency Emitter)
1
.  

 

Jag är övertygad om att flerkanalig lyssning tillhör en nära framtid, precis som övergången 

från analog till digital in- och uppspelning, då de flesta grammofonalbum kopierades till CD-

skivan. I samband med att många album nu även mixas för 5.1-lyssning utöver stereo (två 

kanaler), kommer flerkanalig lyssning sakta men säkert finna en plats i hemmen. Givetvis 

kommer detta inte att ske över en kortare period – vi förespråkare får visa tålamod.  

 

Jag började med att kontakta studior för praktik med förhoppning om att få arbeta med 

surround. För drygt ett år sedan besökte vi bland annat Ljudligan, ett studiebesök som skolan 

arrangerade, där de då berättade att de mestadels arbetar i 5.1. Eftersom jag tror att man 

förstår saker bättre då man får chans att arbeta praktiskt valde jag att kontakta Ljudligan. De 

meddelade att jag fick komma att studera och mixa surround under två veckor.  

1.2 Syfte 

 

Jag tror att det i framtiden är viktigt att ha kunskap kring surround om man vill arbeta inom 

media, kommunikation samt ljudteknik, så därför ser jag denna uppsats som en möjlighet att 

bekanta mig med 5.1, samt ett tillfälle att knyta viktiga kontakter.  

 

I takt med att min egen kunskap ökat gällande mixning det senaste året, och jag känner att jag 

allt mer börjar behärska frekvenshantering (EQ), användning av kompressorn 

(dynamikförändring) etcetera så ska det utöver syftet för rapporten även bli väldigt givande att 

diskutera mixning tillsammans med de erfarna ljudteknikerna hos Ljudligan.  

1.3 Problemformulering 

 

Vad är enkelt och vad är besvärligt då jag mixa filmmusik i 5.1 under min praktik hos 

Ljudligan? Hur löste jag de problem som uppstod?  

 

                                                 
1
 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing. San Francisco, USA, Backbeat Books.   
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2 Teoridel 

2.1 Litteratur 

 

Att finna svenskpublicerad litteratur om surround var väldigt svårt. Oftast finns information 

på Internet, men problemet då är huruvida källan är trovärdig eller inte. Via Linköpings 

universitet skolbibliotek vid campus Norrköping fann jag litteratur, därutöver fick jag låna 

litteratur av en lärare. Då jag under min praktik ska arbeta i Pro Tools så ville jag bland annat 

hitta täckande litteratur kring flerkanalsinspelning och mixning i just Pro Tools.  

2.2 Historia 

Flerkanaligt ljud har förekommit i olika sammanhang sedan 1930, men inte förrän nu blivit ett 

mer vanligt format inom inspelning och lyssning. Det är främst inom film och särskilt bio som 

flerkanalig lyssning förekommer. Men under de senare åren har detta fenomen även gjort sig 

populärt inom musik och TV
2
.  

 

Walt Disney var en sann förespråkare för flerkanalig produktion då han 1938 till sin film 

Fantasia introducerade teknologin Fantasound. Vilket förenklat innebar att framför 

biopubliken placerades tre stycken högtalare: En till vänster, en till höger och en centralt. 

Bakom publiken placerades också tre stycken högtalare, med samma placering som den vid 

scenen – vänster, höger samt en centralt
3
.  

 

I början på 1950-talet introducerades Cinemascope. Detta flerkanaliga ljudformat blev väldigt 

framgångsrikt rent kommersiellt. Formatet utnyttjade det magnetiska fält som förekom intill 

filmen som spelades upp via en projektor, och för att detta skulle fungera var man tvungen att 

använda sig av särskilda förstärkare och högtalare
4
.   

 

Under 70-talet då hemstereon blev mycket populär, mycket tack vare ljudåtergivningen, 

lanserades Quadraphonic Sound (se bild 1).  Detta uppspelningssystem utgjordes av fyra 

stycken högtalare. Där respektive högtalare placerades i varsitt hörn av ett rum, vilket 

resulterade i att lyssnaren fick en lyssning enligt följande: 
5
   

 

 

Bild 1 – Quadraphonic sound 

 
  

                                                 
2
 Holman, Tomlinson (2000) 5.1 Surround Sound, Up and Running., Boston, USA. Focal Press 

3
 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA.  Backbeat Books 

4
 Miles Huber, David & Runstein, Robert E (2005) Modern Recording Techniques., Boston, USA Focal Press. 

5
 Idib.  
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En annan välkänd filmskapare och förespråkare för flerkanaligt ljud är George Lucas. När 

hans berömda Star Wars kom 1975 var han noga med ljudet och ansåg att den dåvarande 

tekniken inte räckte till, framförallt i de lägre frekvenserna. Av den anledningen togs Baby 

Boom fram, vilket innebar att på speciella biografer tillägnades en högtalare åt lågfrekvent 

information. Därefter har George Lucas tillsammans med sina kollegor utvecklat ett 

biografljudsystem vid namn THX. Det bör framhållas att THX inte är ett ljudkodningssystem 

utan en kvalitetsmärkning för akustik och utrustning. Under de senaste tio åren har detta intyg 

för klass även börjat användas i bilar och deras ljudanläggningar
6
.  

 

1982 introducerades Dolby Surround av Dolby Labs, vilket var en förbättring utav deras 

gamla system (Dolby Sound Projekt). Cirka sju år därefter lanserades Dolby Pro Logic, vilket 

gav konsumenterna möjlighet utifrån ett stereospår få fyra stycken kanaler, left-center-right-

surround. Tre år därpå i samband med Dolbys AC3 surroundkodning (Dolby Digital) blev det 

nu möjligt att hemma lyssna via ett 5.1-system. En förutsättning för detta var att man nu 

kunde lagra informationen på ett nytt medium – DVD-skivan
7
. 

2.3 Framtiden  

Framtidsutsikten för flerkanaligt ljud ser ljus ut. Vad som nu bland annat håller på att ske är 

att biltillverkare satsar stora resurser på att lansera surround soundlyssning i bilar. Hondas 

senaste lansering av modellen Acura TL kom utrustad med ett Elliott Sheiner surround sound 

DVD A-system. Många biltillverkare väntar nu på att allmänhetens intresse för flerkanaligt 

ljud ska öka, så att producenter kan installera flerkanaligt ljud i fler bilmodeller
8
. 

2.4 Att spela in i surround sound  

Att få ett fulländat resultat vid inspelning av surround sound kan uppnås på flera sätt. Det 

finns många liknelser mellan flerkanalig ljud- och stereoinspelning, bland annat att resultatet 

påverkas huruvida man som tekniker närmar sig sessionen – planering krävs alltid. Först och 

främst handlar det om att via mikrofoner få in ljudet och lagra det. Då kan man antingen 

använda sig av en mikrofon som är lämpad för surround sound inspelning, eller använda sig 

av vanliga traditionella mikrofoner som spelar in i mono eller stereo. Det innebär att man i 

förväg bör ha funderat kring mikrofonplaceringar, mikrofonval samt att resultatet ska spelas 

upp i 5.1, vilken är den mest förekommande konstellationen vid surround sound
9
.  

 

Vid inspelning av till exempel en akustiskgitarr kan man placera en Shure SM57
10

 (dynamisk) 

vid tolfte band och en Shure KSM141
11

 (kondensator) cirka tre meter bakom. Därefter kan 

man vid mixning panorera ut SM57:an till främre vänster kanal och kondensator mikrofonen 

till bakre vänster/höger kanal. Denna uppmickningsmodell (inte mikrofonval) fungerar även 

vid inspelning av sång, piano, olika percussioninstrument etcetera
12

.  

 

Förhållandet mellan mikrofon och ljudkälla är viktigt, precis som vid all typ av inspelning. 

Vid flerkanalsinspelning är det särskilt betydelsefullt, då avståndet emellan dem oftast är 

                                                 
6
 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA, Backbeat Books.   

7
 Miles Huber, David & Runstein, Robert E (2005) Modern Recording Techniques., USA. Focal Press, Boston 

8
 idib 

9
 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA. Backbeat Books 

10
 www.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/us_pro_SM57-LC_content 

11
 http://www.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/us_pro_KSM141-SL_content 

12
 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA. Backbeat Books 
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väldigt kort (att rekommendera), vilket senare hjälper vid mixning – att ha respektive 

ljudkälla så pass isolerad som möjligt. Instrument och sång (tal) avger olika frekvenser med 

varierad styrka åt olika riktningar. Detta gör mikrofonplacering till något komplicerat, där 

många anser att viss konstnärlig hand krävs. Egentligen behövs det mer än en mikrofon för att 

fånga en ljudkällas sanna karaktär – vilket ställer krav på ljudtekniken, att fånga de ”korrekta” 

frekvenserna
13

. Skulle man välja att verkligen vilja spela in en ljudkällas fullständiga karaktär 

skulle man behöva ha källan placerad i centrum och därefter konstruera ett nät av mikrofoner 

runtomkring. Detta skulle generera en absolut tredimensionell ljudbild av källan, men detta är 

högst opraktiskt, väldigt dyrt och tidskrävande, så vi förlitar oss (oftast) på en eller två 

mikrofoner
14

.  

2.5 Ett exempel - surroundinspelning av trummor 

Ett instrument som har många olika karaktärer är trummor, förutom att respektive trumma ger 

ifrån sig olika frekvenser, så finns det en stor dynamikskillnad dem emellan. Förutom att 

placera ut mikrofoner på ett traditionellt sätt (närmicka respektive trumma) placerar man även 

ut fyra stycken mikrofoner omkring trummorna vid surroundinspelning (se Bild 1), med cirka 

tre meters mellanrum. Vilken höjd man ska ha på stativet får man lyssna sig till eftersom 

soundet påverkas av höjden. En bra utgångshöjd kan vara precis ovanför cymbalerna. Värt att 

ha i åtanke är att ju högre kvalitén är på mikrofonerna, desto mer realistiskt blir soundet. Vid 

mixning därefter panoreras var och en av mikrofonerna (de runt omkring) ut i varje hörn, det 

vill säga; vänster och höger front samt vänster och höger surround. Precis som om man själv 

skulle befinna sig mitt bland trummorna. Närmickarna mixar man precis som man vill, ofta 

behövs inte så mycket av dem eftersom "surroundmikrofonerna" genererar en behaglig 

ljudbild, dessutom behöver man inte fasvända någon mikrofon på grund av avståndet. Men 

som alltid bör man lyssna efter utsläckningar i frekvenser under inspelning och vid mixning. 

Generellt om man vill påverka storleken på ljudbilden så korrigerar man mikrofonavståndet 

på "surroundmikrofonerna". Ju större avstånd, desto mer omfattande blir trummornas 

ljudbild
15

.    

2.6 Inspelningsrummets betydelse 

Vid inspelning i surround har rummets klang stor betydelse. Eftersom man använder sig av ett 

flertal mikrofoner som man placerat ut strategiskt, så fångar de alla händelser i rummet. I stort 

sätt så påverkar alla material klangen på ett ljud då ljudet kommer i kontakt med materialet, 

som i sin tur skickar vidare det "behandlade" ljudet. Just därför bör man vara noggrann då 

man inreder sitt inspelningsrum
16

.  

 

Idag har man god möjlighet att i efterhand addera rumsklang (reverb). De digitala 

rumsklangerna har under de senaste fem åren blivit så pass gedigna att studior världen över 

använder dem. Lägg därtill valmöjligheterna i respektive reverb, där man enkelt kan vrida 

fram en klang som passar vid respektive tillfälle. Vad man bör fundera på är att träväggar ger 

ett speciellt sound, precis som att ett kaklat rum lämnar sitt avtryck. Lika stor påverkan har 

rummets storlek på soundet
17

. Vet man om att man endast kommer att använda sig av digitala 

                                                 
13

 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA. Backbeat Books 
14

 Holman, Tomlinson (2000) 5.1 Surround Sound, Up and Running, Boston, USA.. Focal Press 
15

 Tozzoli, Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA. Backbeat Books 
16

 idib 
17

 Rich (2005) Pro Tools, Surround Sound Mixing., San Francisco, USA. Backbeat Books 
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rumsklanger kan det vara förnuftigt att inreda med dämpande material på golv, väggar samt 

tak, vilket ger en större möjligheter vid mixning
18

.  

2.7 Kontrollrummet 

Vad många glömmer (främst mindre hemstudior) är att man bör ägna en tanke åt 

kontrollrummets möblering och placering av utrustning. Ska man enbart använda rummet som 

kontrollrum/inspelningsrum så ska man fundera kring möblering och vilka material som man 

använder på väggar med mera
19

. Ett vanligt problem är att lågfrekventinformation, med 

frekvenser från 50Hz upp till 400Hz blir kraftligt påverkade då de kommer i kontakt med 

fysiska ting (möbler, teknisk utrustning i allmänhet). Detta kan resultera i att energin i detta 

frekvensområde känns tunn och ojämn. Givetvis finns det lösningar för detta problem. Bland 

annat så kan man då man inreder sitt kontrollrum fundera kring rummets dimension, som helst 

bör vara rektangulärt. För att ljudåtergivningen ska vara så korrekt som möjligt bör man även 

införskaffa absorberande material som man strategiskt placerar ut
20

.   

2.8 Mikrofonteknik för flerkanalsinspelning 

2.8.1 Pan Pot Stereo 

Den mest förekommande tekniken inom flerkanalsinspelning är Pan Pot Stereo vilket innebär 

att respektive monokälla panoreras till passande position. Inom popmusik är denna 

inspelningsteknik synnerligen vanlig. Där man med overdubbs enkelt kan finjustera ljudbilden 

på ett enkelt sätt till något massivt. Även vid inspelning av symfoniorkester är denna teknik 

vanlig. Där man antingen placerar en mikrofon vid respektive instrument, eller vid olika 

sektioner. Vad man eftersträvar är att ha fullständig kontroll då man längre fram ska mixa 

inspelningen. Vad som är viktigt att tänka på är avståndet emellan mikrofon och ljudkälla, 

som vid all inspelning, men desto viktigare vid Pan Pot stereo. Då man endast använder en 

mikrofon måste man lyssna efter så man fångar instrumentets sanna karaktär
21

.  

 

En annan viktig faktor då man använde denna teknik är att ljudet kan bli för ”korrekt”. 

Tillbaka till exemplet med symfoniorkestern igen: När vi befinner oss i en konserthall så hör 

vi en sammanslagning av flera element. På avstånd i ett rum innebär det huvudsakligen 

reflekterande ljud samt genljud. Detta betyder att vi mestadels uppfattar en sammanslagning 

av exempelvis en violin från alla dennes vinklar, till skillnad från en då den blivit närmickad. 

Slutligen kombineras alla ljudkällor vid mixning för en komplett ljudbild. För att göra 

blandningen av ljudkällor så komfortabel som möjlig använder man sig av EQ
22

 (en process 

att förändra ett ljuds karaktär vid särskilda frekvenser)  

2.8.2 Spaced Omnis 

Denna inspelningsteknik togs fram genom experiment under 1930-talet. Genom att spela in 

via mikrofoner som placerats längs en linje och därefter spelas upp genom högtalare som 

placerats likt mikrofonerna så skapas en stereobild. Denna teknik är svårbemästrad och ställer 

stora krav på rummet. Tekniken bygger på tidsvariationer då ljudet från källan fångas upp av 

                                                 
18

 Holman, Tomlinson (2000) 5.1 Surround Sound, Up and Running., Boston, USA. Focal Press 
19

http://www.sonicdesign.se/oeint0.html  
20

 Holman, Tomlinson (2000) 5.1 Surround Sound, Up and Running., Boston, USA Focal Press 
21

 idib 
22

 idib 
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mikrofonerna samt ljudstyrkan hos källan. Förenklat så kan man säga att man vill återskapa en 

så fullständig ljudbild som möjligt
23

.  

 

En förekommande variant av denna teknik är "Decca tree”
24

, där tre stycken mikrofoner fästs 

vid en bom ovanför eller bakom en dirigent (vanligt vid inspelning av symfoniorkester) eller 

vid en liknande position då ljudkällan är något annat. De tre mikrofonerna är placerade längs 

en linje där oftast mittersta mikrofonen är en aning närmare ljudkällan än de övriga två. Är 

avståndet mellan mikrofonerna för knappt finns risken att stereobilden inte blir märkbar. Är 

avståndet däremot för långt kan en otrevlig ekoeffekt uppstå. Några bestämda avståndsvärden 

finns inte, utan man får bedöma intervallet beroende på vilken typ av ljudkälla och dess 

bredd
25

.  

 

Ett återkommande problem för Spaced Omnis uppstår vid nedmixning, till exempel då 5.1 

ljud summeras till två kanaler eller då två kanaler läggs ihop till mono. Problemet orsakas av 

tidsskillnader mellan mikrofonerna vilket resulterar i att ett flertal frekvenser framhävs medan 

andra försvagas. Detta fenomen kallas för "kamfilter effekt"
26

. 

2.8.3 Mid Side Stereo 

Mid Side Stereo (M-S stereo) togs fram under 1930-talet och vars teknik bygger på ljudstyrka 

och inte tidsskillnader då kapslarna är placerade nära varandra, vilket innebär att inga problem 

uppkommer då man mixar ned till mono. Är ljudkällan placerad till vänster så träffas den 

vänstra kapseln av en större mängd direktljud än den högra, vilket resulterar i att den vänstra 

högtalaren återger en högre volym. Skulle en ljudkälla placeras framför i mitten skulle ljudet 

återges lika mycket i bägge kanalerna
27

 (under förutsättning att båda kanalerna är jämbördigt 

inställda). En rundupptagande eller riktad mikrofon fångar en mittensignal medan en 

åttakopplad mikrofon tar upp en sidosignal. Därefter passerar mitten- och sidosignalerna en 

matris där resultatet mittensignalen + sidosignalen går till vänster kanal medan skillnaden 

mittensignal och sidosignal sänds till höger kanal. Stereobredden korrigeras enkelt genom att 

variera sidosignalen. För att använda denna inspelningsteknik krävs det speciell utrustning 

samt omkodning vid uppspel
28

.  
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Bild 2 – Mid Side Stereo 

 

2.8.4 X/Y Stereo 

X/Y stereo
29

 uppnås då två riktade mikrofoner (karaktär: njure) placeras i en cirka 90-120 

graders vinkel intill varandra ut från ljudkällans centrum. Denna variant av stereoinspelning 

delar några karaktäristiska tekniska egenskaper med bland annat M-S stereo, som till 

exempel:  

 

 Att summering till mono är relativt bra, förutom att ljudbildens centrum inte är 

tillräckligt fulländad likt den M-S-stereotekniken genererar.  

 

 Att ljudbildens centrum är lokaliserad cirka 45 grader bortom varje mikrofons 

”on-axis” (rakt framifrån), och på grund av denna faktor som den delar med 

åttaupptagande mikrofonen (framsidan tar upp lika mycket som mikrofonens 

baksida fast med motsatt polaritet) så är M-S tekniken generellt mer önskvärd
30

.  

 
Bild 3 – X/Y Stereo 

 

 
 

                                                 
29
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2.8.5 OTRF stereo 

Vid användning av OTRF stereo placerar man två stycken riktade mikrofoner cirka 17 cm 

från varandra med en vinkel på 110 grader. Denna ljudteknik har ofta vunnit över M-S, X/Y 

med flera då man arrangerat lyssningstävlingar
31

.     

 

 
Bild 4 – ORTF 

 

2.8.6 Faulkner stereo 

Brittiska ljudtekniken Tony Faulkner använde två stycken åttaupptagande mikrofoner med ett 

avstånd snarlikt våra öron med deras respektive ljudupptagningsvinkel rakt framifrån och 

bakåt. Slutligen monterades ett skytt emellan mikrofonerna
32

.  

 

3 Placering av högtalare 

3.1 Var i rummet 

 

Som alltid då man installerar sina högtalare experimenterar man med placeringen, en variant 

kan vara att man blundar och enbart med hjälp av sina öron försöker finna den bästa 

lyssningspositionen – den så kallade ”sweet spoten”. Det är ingen skillnad vare sig man 

lyssnar i stereo eller i surround. Ska man däremot mixa ska man inte till hundraprocent förlita 

sig på ”sweet spoten”, utan koncentrera sig på att det låter bra oavsett vad man befinner sig i 

rummet. Vid installation av surround soundlyssning är det av stor betydelse att signalen från 

respektive högtalare når ”sweet spoten” samtidigt. Givetvis finns det olika möjligheter att 

uppnå detta resultat, en variant kan vara att placera högtalarna så att avståndet till ”sweet 

spoten” är detsamma för respektive högtalare. Vill man inte förlita sig på ögonmåttet är ett 

snöre en enkel men effektiv metod
33

.  
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3.2 Vilken höjd 

 

En annan viktigt beståndsdel är höjden. Det finns en uppsjö av olika teorier och tankar kring 

detta. Vad som kan vara en god utgångspunkt är följande: De tre främre högtalarna (vänster, 

center samt höger) är placerade i samma höjd, ungefär i jämnhöjd med ett par ögon
34

 då man 

befinner sig sittandes – cirka 150 centimeter upp. De två bakre högtalarna (vänster- och 

högersurround) monteras ungefär tio centimeter högre
35

.  

3.3 Vinkels betydelse 

 

Andra viktiga aspekter vid installation av surround soundlyssning är vinkeln av respektive 

högtalare. Grundtanken med detta är att den ska inbringa lyssnaren känslan att denne befinner 

sig positionerad i centrum av ett flertal ljudkällor. Man ska också vara medveten om att denna 

teknik från första början togs fram för bio, och vill man uppnå denna effekt hemma bör man 

lyssna till de placeringsråd som ofta medföljer vid köp av surround soundlyssning. Vad inte 

”hemanvändaren” (amatören) har kunskap om är att de bakre högtalarna oftast använts för 

ambience och effektljud – rumsklanger, delay med mera, och handlar det om livemusik så kan 

det till exempel vara en sologitarr eller publikens vrål
36

.  

3.4 Subbas  

 

Att vi människor har svårt att identifiera ljud vid olika frekvenser är inget okänt. Generellt 

finns en tilltro att det är svårare att lokalisera information vid högre frekvenser men sanningen 

är den att vi har svårare att upptäcka information vid lägre frekvenser. Därför infördes en 

förstärkning i flerkanalig lyssning, vars syfte enbart är att återge information under 100Hz
37

. 

 

När det gäller att finna en lämplig position för subbasen (subwoofer) gäller det att testa sig 

fram. Precis som att alla rum är olika, skiljer sig placeringen av subbasen från rum till rum. 

Professionella som arbetar med att mixa brukar placera subbasen mellan vänster och höger 

högtalare (placerad på golvet), framför ”sweet spotten”. Det är av stor betydenhet att lyssna 

efter stående ljudvågor, uppstår dessa ändrar man enbart på vinkeln eller subbasens position 

till önskat resultat. Är man osäker angående basens styrka, spela musik som man är bekant 

med, därefter gör den slutgiltiga placeringen av subbasen
38

. Vid film och ljudåtergivning på 

biografer drivs subbasen av LFE kanalen. Vid TV-sändningar och övrigt så drivs oftast 

subbasen av de övriga högtalarnas lågfrekventa information – eftersom de flesta 

hemmasystemens satellitsystem (trådlös informationsöverföring) ej klarar av information 

under 100Hz
39

.  

3.5  ITU Standard  

 

1994 togs en standard fram av International Telecommunications Union (ITU) för placering 

av högtalare vid surround soundlyssning. Denna rekommendation för flerkanaligt ljud är mer 
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lämpad för film och inte musik. Främre vänster och höger högtalare placeras med en vinkel på 

30 grader emot ”sweet spoten”, medan center högtalaren är placerad rakt emot den 

”behagligaste lyssningspositionen”. De två bakre högtalarna ska enligt ITU:s standard 

monteras med en vinkel på cirka 110 grader räknat utifrån sweet spoten
40

.      

  
 

 

 

 

 

Bild 4 – ITU:s officiella placering av högtalare vid Surround Soundlyssning 

 

 

 

3.6 Bass Management   

 

Många hemmabiosystem med trådlös ljudöverföring kan inte hantera ljudinformation under 

100Hz. Information därunder skickas med automatik till subbasen tillsammans med övrig 

LFE (Low frequency enhancement) information
41

. Därför är det viktigt att vid mixning av 

material i exempelvis 5.1–lyssning, att ha kontroll över de låga frekvenserna – att ens 

ljudsysteme kan återge ett komplett frekvensspektrum (20-21KHz). Risken finns att 

hemanvändare annars kan gå miste om lågfrekvent information – ifall de installerat systemet 

inkorrekt
42

.  

 

4 Aktiva eller passiva monitorer  
 

Aktiva monitorer har till skillnad mot passiva extra strömförstärkare inom deras design för att 

fungera korrekt. Detta är av stor betydelse vid val av monitorer, även om kostnaden blir högre 

vid köp av ett par aktiva så finns det fördelar. Det är enkelt att uppgradera från stereo till 

surroundlyssning genom att addera tre stycken monitorer med samma karaktär (att 

rekommendera är att använda monitorer från samma tillverkare). Skulle man inte använda 

aktiva monitorer är man tvungen att köpa extern strömförsörjning till de passiva monitorerna, 

vilket ofta (nästintill) innebär samma kostnad som ett par aktiva
43

.    

                                                 
40
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4.1 Encoding och Decoding – för Pro Tools 

 

Pro Tools tillåter dig som användare att skapa en flerkanalig ljudmix (precis som vid Stereo 

etcetera), men vad Pro Tools däremot inte gör är att tillhandahålla möjligheten att summera 

till de mest förekommande formaten. För att slutligen summera till ”rätt” format (se kapitel 

fem) behöver man använda extern utrustning eller installera korrekt mjukvara
44

.   

 

När man är färdig med ett surroundprojekt i Pro Tools, och det är dags att leverera till kund, 

är det av stor vikt att känna till att varje unikt format kräver sin egen encoding, med sina unika 

bit rates, sample rates samt filformat. Decodingen sker slutligen hemma hos till exempel 

hemmaanvändaren i dennes ljudsystem. Eftersom tekniska framsteg sker dagligen är det bara 

en tidsfråga tills man inte behöver fundera kring format med mera – det kommer inom snar 

framtid att vara betydligt enklare att encode en annan teknikers flerkanaliga ljudprojekt
45

.   

 

5 Ljudformat inom surround  

5.1 DVD-video (DVD-V) 

 

Detta format har möjlighet att lagra upp till åtta kanaler av information (ljud). Av dessa är sex 

kanaler tilldelade ett flerkanaligt projekt (till exempel en 5.1-mix) där resterande två kanaler 

är för en stereomix. Utöver all lagrad ljudinformation finns det plats att spara en stor mängd 

videoinnehåll. Vad som kan vara värt att veta är att ljudet måste encodas genom decoders på 

plats hos exempelvis hemmaanvändaren. Encodade ljudfiler tar mindre plats, vilket logiskt 

innebär att man har möjlighet att spara mer information
46

.   

5.2 Så hög upplösning som möjligt 

 

Dolby Digital är standard för DVD-V, vilket medför att det går att encoda upp till 448kbps 

med en upplösning på 24bit samt 48KHz. En möjlighet vid användning av DVD-V är 

inkluderingen av ett DTS lager, som kan encoda upp till 1,536kbps men en upplösning på hela 

24bit och 96kHz. Värt att notera är att både DTS och Dolby har uppspelningsmöjligheter för 

mer än sex kanaler. Därför bör man alltid spela in i och mixa i så hög upplösning som möjligt. 

Även om ljudinformationen slutligen kommer att komprimeras hårt innan leverans. Av den 

anledningen att det är bättre att ha hög ljudupplösning och därefter ”sampla” ner 

informationen än att inte ha det allt
47

.    

En av många fördelar med detta format är att man bland annat kan lagra 6.1 format och att 

skivan går att spela upp i stort sätt alla DVD-spelare. Eftersom lagringskapaciteten är så pass 

hög finns möjligheten att inkludera bonusmaterial, som till exempel intervjuer, bortklippta 

scener etcetera. Allt detta eftersom encoded ljudinformation tar upp mindre utrymme än icke 

encoded. En ytterligare fördel är man kan inkludera olika kameravinklar från exempelvis en 

konsert. Vill man som ett fan till ett band enbart studera gitarristen kan man välja att följa 

denne. DVD-V ger även chans spara flerkanalig ljudinformation tillsammans med 
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komprimerade MPEG eller icke-komprimerad PCM information. Fullständigt 5.1 surround 

sound med Dolby Digital och/eller DTS ”encoded” kanaler
48

 

5.3 DVD-Audio (DVD-A) 

 

DVD-A
49

 skivan erbjuder ett flertal musikaliska fördelar då den kan innehålla sex kanaler av 

högupplöst ljudinformation (88.2 – eller 96KHz/24bits). Dessutom kan man lagra en 

högupplöst stereomix. Anledningen till dessa enorma lagringsmöjligheter är tack vare 

formatets encoding-schema vid namn Meridian Lossless Packing, som tillåter att lagra upp till 

åtta kanaler av högupplöst ljudinformation. Utöver dessa möjligheter finns även chansen att 

lagra ett 5.1 DTS 96KHz och 24bits lager samt en 96/24 stereomix för DVD-Video
50

.  

Formatet erbjuder inte samma goda videokapacitet som DVD-V, dessutom kräver den att 

innehavaren av skivan har en speciell DVD-audiospelare eller annan ”allmän” spelare. Vad 

som har skett under de senaste åren är att biltillverkare har installerat surround system i sina 

bilar tillsammans med en DVD-audiospelare. Även om formatet egentligen är tänk att arbeta 

med endast ljudinformation och inte bild, så är DVD-A
51

 betydligt krångligare än 

videoformatet DVD-V
52

.  

Till skillnad mot DVD-V är ljudupplösningen högre, och vad man kan lagra på DVD-A 

skivan är: Dolby Digital, DTS eller PCM lager för DVD-V uppspelning. Detta format är 

mycket populärt hos artister då det koncentrerar sig på ljud och inte bild
53

.  

5.4 Super Audio Compact Disc (SA-CD) 

 

SA-CD togs fram via ett samarbete mellan elektronikjättarna Sony och Philips. Formatets 

lagringskapacitet är enormt, det rymmer hela 4,7 Gigabyte. Till skillnad från de flesta format 

på marknaden som använder PCM (Pulse Code Modulation)-teknik för lagring av 

information, så använder SA-CD en teknologi vid namn DSD (Direct Sream Digital). En 

väsentlig avvikelse från standard CD-skivan är att SA-CD:n och dennes sample rate gör 

”mätningar” 2,8224 miljoner gånger per sekund, vilket är 64 gånger mer än en standard CD-

skiva
54

. 

 

Formatet stödjer de flesta skivkonfigurationerna på marknaden och är fullt spelbara i stort sätt 

alla CD-spelare. De flesta SA-CD skivor använder en datakompressionsteknik vid namn DST 

(Direct Stream Transfer), där tekniken hjälper till med att: 

 

 Öka effektiviteten vid dataöverföring från skivan, nödvändigt vid flerkanalig lyssning. 

 Öka datakapaciteten för skivan. 
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Lagringsmöjligheten är enorm förhållandevis mot sina konkurrenter. Endast en SA-CD skiva 

kan innehålla en sexkanalig högupplöst ljudmix, en tvåkanalig ljudmix samt en 16 bits CD 

mix. Skivan kan spelas upp i vilken typ av CD-spelare som helst. Kan även användas som ett 

format för att fånga upp PSC masters
55

.   

5.5 Att encoda surround material  

 

Ett välkänt format är Dolby Digital, också känt som AC-3
56

. Det klarar att behandla sex olika 

kanaler (exempelvis 5.1) samtidigt. Denna teknik är vanlig vid DVD-V, HD-TV sändningar, 

filmer som visas på biografer. Till skillnad från Dolby Digital så använder detta format en 

extra högtalare som placerats emellan bakre vänster och höger högtalare. För att kunna bruka 

detta system krävs det att man installerat en Dolby EX decoding mottagare
57

. DTS Digital 

surround stödjer upp till åtta stycken ljudkanaler och har möjlighet att arbeta med en 

upplösning på 24bits och 96KHz. Till skillnad mot Dolby Digital så använder DTS en annan 

teknologi med ”informationsmätningar” på 1.509Mbps eller 754Kps (används då det är brist 

på utrymme på hårddisken). Förutom de som redovisats ovan är även Dolby surround, Dolby 

E, Dolby Pro Lofic II samt DTS ES mycket förekommande. I grunden handlar det om att 

använda sig av ett system som man är bekväm med och bemästrar
58

. När man arbetar med 

format som encoding surround material bör man alltid använda så hög upplösning som 

möjligt – ljudkvalitén blir bättre generellt. Det är bara en tidsfråga innan människor 

hemmavid för en relativt liten kostnad kan lyssna till flerkanaliga projekt i exempelvis 

96KHz
59

. 

 

Surround sound är så mycket mer än vad ”hemanvändaren” egentligen känner till. För att ha 

möjlighet att lyssna på flerkanaliga projekt hemma måste materialet ha blivit inspelat och 

bearbetat för sex eller fler högtalare. Detta kräver stor kunskap om ämnet vilket Tomlinson 

Holman behandlar
60

. Den egentliga meningen (förenklat) med surround sound är att skapa en 

”bio liknande” stämning hemma – det vill säga ljudmässigt
61

. Att använda sex stycken 

högtalare är vanligast (5.1) vilket ställer krav på placering
62

 av respektive högtalare för att få 

ut maximal effekt och prestanda, vilket i sin tur påverkar upplevelsen
63

.  
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Bild 5 – Sambandet mellan variabler vid encoding 

 

 

 

 

6 Definition av facktermer 
 

För att få flyt i texten behöver man enligt mig använda de engelska uttrycken, och här nedan 

finns några av de mest förekommande samt en definition av dem.   

 

Decoding
64

: krets som återskapar ljud från digital information eller expanderar en 

komprimerad analog signal. En decoder använts till exempel vid brusreducering. 

 

DVD
65

: digital versatile disc, liknar en cd men har mkt högre packningstäthet, ända upp till 17 

Gbyte. Används ofta för digital video. Kan inte spelas i vanliga CD-spelare. 

 

Encoding
66

: krets som kodar (anpassar) digitala ljuddata för ett specifikt format vid lagring 

eller överföring. Kan även vara en krets som komprimerar en analog signal. En encoder krävs 

till exempel vid brusreducering.  

 

Subwoofer
67

: En subwoofer är en högtalare som bara spelar låga frekvenser. Om man har 2.1 

eller 5.1 eller 7.1 högtalare betyder 1:an att det finns en subwoofer. Subwoofern brukar återge 

ljud i frekvenser mellan 20 och 200 Hz. De kan vara svåra för örat att uppfatta, istället kan 

man "känna" ljudet i kroppen och andra föremål i närheten i form av vibrationer. En 

subwoofer kan vara aktiv eller passiv. Om den är aktiv drivs den av en egen förstärkare och 

behöver inte ta kraft från receivern. En subwoofer är en utmärkt högtalare i ett ljudsystem för 

att ge tyngd åt ljudet i exempelvis musik, och för häftiga ljudeffekter i film och datorspel. 

Sweet Spot
68

: är den plats där allt råder under bästa möjliga förhållande. Sweet spotten i ett 

hemmabiosystem är när man placerar sig själv för att få bästa möjliga ljudupplevelse.  
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7 Rapportdel 

7.1 Metod  

 

De olika momenten vid mixningen kommer jag att placera in i någon av följande fyra 

kategorier: Enkelt, inte självklart, ganska svårt samt svårt, tillsammans med en 

problemlösning för respektive moment. De moment som definieras som enkla är sådana 

moment som jag löser snabbt och effektivt, till exempel mixning av musik i allmänhet i stereo 

(två kanaler). Det jag Däremot har problem med kommer jag att placera i någon av de övriga 

kategorierna (inte självklart, ganska svårt samt svårt).  

 

För att lösa de moment som jag upplever som besvärliga kommer jag först att försöka på eget 

sätt att arbeta fram en bekväm ljudbild. Huruvida jag når ett bra resultat beror dels att jag själv 

ska bli nöjd, men även på om min handledare hos Ljudligan uppskattar min färdiga 

produktion. Eftersom detta är mitt första flerkanaliga projekt så inser jag att jag inte har någon 

tidigare erfarenhet gällande surround, utan jag får referenslyssna på andra snarlika projekt 

samt förlita mig på den lyssningskunskap jag redan har, främst från stereomixning.   

Därutöver kommer jag att vända mig till litteraturen för förslag på problemformuleringar. För 

att slutligen vid behov samtala med de anställda på Ljudligan för rekommendationer.  

7.2 Ljudligan 

I början på 1990-talet startade Per Sundström (min handledare under praktiken), Per Nyström 

samt Thomas Huhn Ljudligan i Stockholm. Idag anses den vara en av Sveriges största och 

mest erfarna studior för film och reklam. Bland annat har de mixat musik och ljudeffekter till 

de flesta Beck – och Wallanderfilmerna. De har sitt 2000 kvadratmeter stora kontor på 

Sturegatan 58 i Stockholm som de delar tillsammans med Chemney Pot. Ljudligan har tio 

stycken arbetsstationer, alla utrustade med Pro Tools och 5.1 lyssning. Utöver detta har de 

dessutom en större mixningsstudio med THX-klassificerad 5.1 lyssning.  Under de två 

veckorna jag var hos Ljudligan arbetade jag i Pro Tools med Geneleclyssning. Stationen jag 

fick arbeta vid hade licenser för bland annat Waves ”pluggar”.  

8 Genomförande  

8.1 Egna förkunskaper   

 

Med mig till praktiken har jag en generell förståelse för de olika mixningsmomenten. Tidigare 

har jag endast kommit i kontakt med surround och flerkanalsinspelning vid ett 

laborationstillfälle under min musikproducentsutbildning. Vid det passet hann jag aldrig lära 

känna de många möjligheterna som surround och dess mixning har att erbjuda. Däremot finns 

litteratur kring ämnet, men att lära sig ett så avancerat lyssningssystem via teorier är inte att 

rekommendera, då de många lyssningsmöjligheternas olika karaktärer blir betydligt tydligare 

då man får arbeta praktiskt med dem.     

 

Under musikproducentsutbildningen vid Linköping universitet har vi mestadels arbetat i Pro 

Tools, vilket har givit mig goda kunskaper i programmet – en förutsättning då de endast 

arbetar i Pro Tools hos Ljudligan. I litteraturen finns mängder med tips och riktlinjer gällande 

mixning, men de anvisningarna förutsätter att man har en allmän förståelse för 

surroundmixning samt att man på ett bekvämt sätt kan manövrera i Pro Tools.  
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8.2 Det dagliga arbetet  

Under perioden jag var hos ljudligan arbetade de bland annat med att mixa musiken till filmen 

Låt den rätta komma in som regisseras av Tomas Alfredsson. Filmens handling bygger på 

boken med samma namn, vilket är John Ajvide Lindqvists debutroman. Musiken är 

komponerad av Johan Söderqvist och själva inspelningen ägde rum i Bratislava. 

Första dagen fick jag bekanta mig med de anställda och därefter vara med när teknikerna 

mixade tillsammans med kompositören. Under detta första pass fanns det möjlighet att ställa 

frågor, men det som var mest givande var att se hur de diskuterade fram olika lösningar på de 

problem som uppstod. Från och med dag två och ytterligare åtta arbetsdagar fick jag möjlighet 

att mixa ensam. Jag fick cirka 15 minuters film där jag hade helt fria händer att arbeta fram en 

behaglig ljudbild. Därefter skulle min handledare samt övriga anställda lyssna och ge sin 

feedback. Varje dag satt jag vid min arbetsstation och mixade.   

8.3 Definition av problem  

 

Tidigt uppstod ett problem (problem1), nämligen att dialog och bild inte följde med musiken 

(något fel vid exporteringen). Vilket resulterade i att jag var tvungen att enbart mixa musiken. 

Tillsammans med Jonas (anställd hos Ljudligan) löste vi problemet med bilden och dialogen, 

och jag kunde fortsätta arbeta. Användandet av vänster - och höger surroundhögtalare 

(problem 2) var något nytt för mig.  

 

I samband med att jag påbörjade min tredje arbetsdag insåg jag vilka moment jag kände att 

jag kunde klara av relativt enkelt medan andra delar krävde betydligt mer nedlagd tid. Redan 

nu insåg jag att jag hade problem med de nya momenten som ingår vid surroundmixning. 

Bland annat hade jag svårigheter med att skicka rätt mängd klang till surroundhögtalarna 

(problem 3). Däremot det moment som gav mig minst problem var att skicka rätt mängd 

lågfrekvent information till LFE kanalen (problem 4). Att visualisera orkesterns placering 

utifrån ”Decca mikrofonerna” (problem 5) var ett relativt krävande moment.   

 

När det gällde att skicka rätt mängd information till centerkanalen (problem 6) så gick jag på 

min intuition. I detta fall så bestod musiken mestadels av orkester, så jag försökte jag placera 

ut respektive instrument/grupp likt hur dem stod på scenen. Dock lämnade jag utrymmet för 

dialogen i mitten. Ett annat nytt delmoment vid surroundmixning var att mixa mot bild 

(problem 7). Detta var bland det svåraste för mig under praktiken. Jag fick vid flertal tillfällen 

kommentarer från de anställda att dialogen inte kom fram tillräckligt.  
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8.4 Vilka moment hade jag problem med 

Vad som vad minst problematisk under mixningen var att sända nödvändig/tillräckligt med 

lågfrekvent information till LFE kanalen. Dels handlade det om att identifiera respektive 

kanals frekvensinnehåll, och därefter bestämma hur mycket av det som skulle skickas till 

subbasen.  

Problemen är minst sagt subjektiva, och skulle någon annan tekniker mixa är jag övertygad 

om att denne skulle redovisa andra svårigheter. Jag har under min praktik konstaterat utifrån 

de anställdas kommentarer samt en personlig sammanställning att det var sju stycken moment 

av olika svårighetsgrad som jag hade problem med. Nedan finns en sammansättning av dem 

sju momenten, tillsammans med en subjektiv svårighetsgradsbedömning. 

 

Enkelt 

Problem 4 – LFE kanalen 

Inte självklart 

Problem 2 – Använda vänster och höger surround högtalare 

Problem 6 – Centerkanalen 

Ganska svårt 

Problem 1 – Man måste se helheten 

Problem 5 – Symfoniorkesterns placering på scen 

Problem 7 – Mixa mot bild 

Svårt 

Problem 3 – Panorering av reverbklang 

8.5 Hur löste jag respektive problem 

 

Problem 1 – Man måste se helheten  

 

På grund av min ringa erfarenhet av mixning av filmmusik tillsammans med dialog och bild 

så hade jag emellanåt problem med att tänka på helheten. Jag kom ett flertal gånger på mig 

själv att jag under en längre period fokuserat enbart på att få musiken att låta bra – jag glömde 

alltså bort att framhäva dialogen. När jag kände att jag arbetat fram en behaglig ljudbild 

tillsammans med övrigt presenterade jag arbetet för min handledare. Han menade att dialogen 

inte var tillräckligt tydlig trots att jag själv tidigare försökt att få fram just dialogen. Han gav 

mig då mixningstips, bland annat menade han att volymen på musiken kan sänkas generellt, 

och att konsumenten märker av om dialogen inte är tydlig.     
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I litteraturen fanns det ett fåtal tips, men de var alltför allmänna och menade att man i princip 

ska spela upp arbetet för någon opartisk under arbetets gång. En slutsats gällande detta 

mixningsmoment är att träning ger färdighet.  

 

Problem 2 – Använda vänster och höger surround högtalare 

 

Vad förstod efter att ha läst litteratur kring surroundmixning var att till vänster och höger 

surroundhögtalare ”ska” man adressera reverbklang och ambienceljud. Inte tydliga effekter 

som har en tendens att dra uppmärksamhet från bilden. Detta fick jag också bekräftat av de 

anställda hos Ljudligan då vi diskuterade ämnet. Ett vanligt undantag är fordon, som ofta ges 

utrymme att åka från exempelvis vänster surroundhögtalare till center, vanligt då att fordonet 

också hamnar i fokus bildmässigt.   

 

De scener där det inte var någon musik alls, utan endast atmosfärsljud, panorerade jag ljudet 

till surroundhögtalarna. Samtidigt skickade jag de lågfrekventa ljuden till subbasen, inte 

hundra procent, men tillräckligt för att generera en god botten. Tillsammans med de mer 

diskantrika syntarna gav det en behaglig och passande ljudbild till filmens handling. Vilket 

jag också fick bekräftat av min handledare.   

 

Problem 3 – Panorering av reverbklang   

 

Det var detta moment som jag hade svårast för. Till en början tyckte jag att allt fungerade bra 

och arbetet flöt på problemfritt, men enligt min handledare blev resultatet en aning diffust. 

Dels skickade jag för stor mängd klang då jag panorerade reverbsignalen, vilket gav en 

otydlig ljudbild. Något jag även gjorde mindre bra enligt min handledare var att jag hade för 

hög inställning på Decay:et (påverkar hur ljudet avtar).   

 

Utöver att få instruktioner av min handledare på hur jag kunde göra det hela bättre fann jag 

nyttig information kring ämnet i litteraturen, där författaren
69

 menar att man ska addera så 

pass mycket reverb, att när man trycker på stop, så ska man knappt höra klangen ringa ut. 

Denna metod tillsammans med min handledares Decay-tips gav mig gav mig goda 

förutsättningar.   

 

Problem 4 – LFE kanalen 

 

Både jag själv och min handledare ansåg att jag inte hade några problem med användandet av 

LFE kanalen. Det enda som han påpekade var att jag möjligtvis var något ogenerös gällande 

en synth – att jag kunde ha skickat en större procenthalt till LFE kanalen.  

 

Problem 5 – Symfoniorkesterns placering på scen 

 

Detta moment hade jag ganska svårt med. Eftersom jag inte visste orkesterns placering på 

scenen vid inspelningen, eftersom jag ville efterlikna hur det verkligen var då jag panorerade 

enskilda instrument/instrumentgrupper var jag tvungen att lyssna på “Decca tree 

mikrofonerna”. Utifrån den ljudbilden kunde jag få en viss uppfattning huruvida instrumenten 

var placerade på scenen. Tyvärr kunde jag inte få fram placeringen genom att lyssna, men jag 

kunde samtala med kompositören angående placeringen, han var med under inspelningen i 
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Bratislava. Även min handledare hade fått information gällande orkesterns placering. Han 

hade några synpunkter, bland annat hade jag placerat cellon fel.  

 

Problem 6 – Centerkanalen 

 

Den ständigt återkommande frågan vid surroundmixning, är hur mycket information man bör 

adressera till centerkanalen. Eftersom dialogen mestadels var panorerad till center så kände 

jag att musikens fokus skulle vara placerad i främre vänster – och höger högtalare. Något jag 

fick kommentarer om var att människor generellt är vana med att höra musik från center, att 

det bör finnas lite musik från center. För att inte få musiken att kollidera med dialogen 

(viktigast) använde jag mig av EQ, volym samt reverb för att lyfta fram dialogen. Vid något 

fall fick jag med hjälp av en EQ automatisera en frekvensförändring i mellanregistret för att 

dialogen skulle höras tydligare. Utöver lite tips från min handledare fann jag även nyttig 

information i litteraturen. Givetvis varierar tipsen beroende om man mixar enbart musik eller 

musik till film. Vid mixning av endast musik så placerar man i allmänhet oftast instrument 

som är rika på lågfrekvent information centralt. Medan man mer fritt kan laborera med 

diskantrika ljudkällor. Vad som skiljer då man mixar musik till film är att man i 

centerhögtalaren placerar dialog. Fortfarande bör man placera basrika instrument i center, 

men man måste vara noggrann här så det inte blir en kollision frekvenser emellan.  

 

Problem 7 – Mixa mot bild 

 

Här arbetade jag mycket med att försöka få dialogen tydlig i centerkanalen (precis som med 

leadsång), meddans musiken skulle få en mer tillbakadragen roll. Eftersom jag hela tiden tittar 

på filmen så försökte jag utnyttja dess händelseförlopp som en fingervisning för till exempel 

automatiseringar. Det innebar att jag fick arbeta mycket med just automatiseringar, då filmens 

handling är olika intensiv, men även att mängden dialog varierar kontinuerligt under filmens 

gång. Eftersom det var ganska mycket musik inspelad så delade jag in kanalerna i olika 

grupper för att snabbt kunna kontrollera och ändra musikpaketernas volym.  

 

När jag skulle redovisa mitt arbete för min handledare så menade han att jag hade gjort ett bra 

jobb men att dialogen ibland blev en aning otydlig. Detta löste jag därefter med ytterligare 

volymautomatiseringar och frekvensförändringar (EQ).  

 

8.6 Metodutvärdering 

 

Att kategorisera respektive mixningsmoment och därefter redogöra hur jag som tekniker löst 

det problematiska anser jag är en god metod. Att även inkludera vad som var minst 

bekymmersamt är även det bra. Däremot vad som var problematiskt var att bestämma 

respektive problems svårighetsgrad, vad är skillnaden mellan exempelvis ganska svårt och 

svårt? Den bedömningen är givetvis subjektiv. Vad som har stor inverkan där är spenderad tid 

innan jag och min handledare kände oss nöjda med respektive moment. 

  

Om jag i framtiden skulle arbeta med ett liknande projekt skulle jag dels med med min 

erfarenhet, dels i samtal med andra tekniker försöka få fram de olika momenten innan jag 

påbörjade mitt arbete (i den grad det är möjligt). Det tror jag skulle effektivisera mitt arbete.  
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9 Diskussion och slutsats 
 

Här tänker jag först diskutera respektive problem i numerisk ordning – från problem ett till 

och med problem sju. Därutöver kommer jag att skriva allmänt om mina tankar kring 

surround och mixningen. 

 

Tidigare har jag mestadels mixat musik, där visserligen sång har sina liknelser med dialog i 

film – den måste vara tydlig (problem 1). Trots att man använder sig av denna princip så var 

det väldigt enkelt att exempelvis höja första violans volym något för mycket av den enkla 

anledningen att man tyckte melodin var bra. Upprepar man detta resulterar det i att dialogen 

emellanåt kan bli för otydlig. Mixar man filmmusik måste man som tekniker se helheten, att 

man på ett opartiskt sätt arbetar fram en slutprodukt med först och främst fokusering på 

handlingen. Musiken är med för att förstärka eller förmedla filmens/scenens story.  Detta fick 

jag bekräftat av anställda på Ljudligan då de kommenterade mitt arbete samt av Wikipedia
70

. 

Vad jag kommit underfund med, nu när jag fått distans till mixningen är att träning ger 

färdighet. Generellt så är det en självklarhet, men det blir än mer märkbart när man ska 

granskas av någon sakkunnig.  

 

I litteraturen menade författarna att man i allmänhet skickar effektklanger samt atmosfärsljud 

dit (problem 2- använda vänster och höger surroundhögtalare). Skulle man göra något 

annorlunda än vad författarna anser skulle resultatet givetvis påverkas, men inte i den skala att 

den ”generelle konsumenten” skulle märka av det hela, framförallt inte hemanvändaren som 

installerat surroundlyssning. Det hela skulle enligt mig bli desto tydligare på bio, då rummet 

och avståndet mellan respektive högtalare är större än i ett traditionellt svenskt vardagsrum.  

 

Vid livekonserter exempelvis så har en tekniker mer fria händer. Bara med inspelningarna av 

publiken så kan man återskapa fantastiska ljudmiljöer. Bland annat kan man använda sig av 

fyra stycken mikrofoner som därefter panoreras ut enligt följande: vänster och höger front, 

samt vänster och höger surround
71

. Inom denna ”fyrkant” kan man laborera sig fram med 

instrumenten. Vanligt är att man har lågfrekventa instrument (baskagge, elektrisk bas med 

flera) i eller närmare center, tillsammans med leadsång.  

 

För något som direkt låter enkelt så hade jag stora problem med att panorera reverbklangen 

(problem 3). Jag arbetade med olika idéer, bland annat att panorera hela hundraprocent ut i 

någon eller båda av surroundhögtalarna, beroende om inspelningen skett i mono eller stereo. 

Alla musikeffekter från syntarna var utexporterade i stereo, likaså dess klang. Till en början 

när man testar olika varianter så blir det spontana intrycket att det låter väldigt bra. 

Panoreringsmöjligheterna är enorma och man blir tydligt uppmärksammad av upplevelsen. 

Detta är väldigt ”farligt” då man enkelt tappar fokus på sin uppgift – ens objektivitet 

försvinner.  
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När jag skulle redovisa arbetet för min handledare hade han dels synpunkter gällande 

panoreringarna, men även vilken typ av reverb jag använt, samt inställningarna i respektive 

reverb.  

 

Ett annat hett ämne gällande flerkanalsmixning är användandet av subbasen
72

 (problem 4). 

Där finns det en mängd förespråkare som menar att det inte behövs – att de övriga högtalarna 

klarar av den lågfrekventa ljudinformationen
73

, vilket är delvis är rätt. Surroundhögtalare med 

trådlös överföring klarar inte lågfrekvenser (se 3.6 Bass Management). Till en början då jag 

mixade kände jag inte till ”rummets akustik” och lyssning, vilket givetvis tog sin tid att lära. 

Ett annat mindre problem var att väggarna var av betong, vilket även det hade en påverkan på 

ljudet. Men att använda subbasen på ett bra sätt var inget problem för mig. Just detta moment 

var det enklaste för mig under mixningen.  

 

Samtalar man med människor som inte har någon större kunskap av att kunna lyssna 

”korrekt” (min bedömning) är att de har en allmän tilltro att mycket bas är bra (20 - cirka 

150Hz), vilket jag till viss del kan hålla med om. Men samtidigt behöver man iså fall även 

veta att det lågfrekventa påverkar diskanten, och tvärtom. Då jag mixade skickade jag det 

lågfrekventa till subbasen (det jag ansåg behövdes). För jag vet att människor påverkas då det 

lågfrekventa genererar vibrationer i salongen. Något jag lärde mig under mixningens gång var 

hur ett diskantrikt ljud (behöver knappast höras) förstärker det lågfrekventa i en mix, vilket 

enligt mig generar en betydligt mer massiv ljudbild. 

 

Att utifrån ”Decca tree mikrofonerna” rekonstruera orkesterns placering på scen (problem 5) 

var en aning problematiskt. Hade jag inte haft möjlighet att samtala med kompositören (som 

var med under inspelningen i Bratislava) hade jag nog inte till hundra procent haft möjlighet 

att återskapa den ljudmässigt. Vad man får fundera kring är huruvida en ”felpanorering” hade 

påverkat ljudbilden. Givetvis hade det hela varit märkbart, men vilka hade märkt det? För att 

uppfatta det bör man enligt mig ha en god kännedom angående symfoniorkestrars ljudbild 

generellt. Med andra ord tror jag inte någon ”icke sakkunnig” märker av ifall exempelvis 

cellon panoreras något till vänster, då den egentligen finns placerad något till höger i ”Decca 

tree mikrofonerna” (dess korrekta position). Som tekniker vill man alltid arbeta fram en så 

perfekt ljudbild som möjligt, oavsett vem som lyssnar.  

 

Under själva inspelningen användes cirka 25 mikrofoner, varav fem stycken var så kallade 

”rumsmikrofoner”. Därutöver hade mikrofoner placerats antingen vid respektive instrument, 

eller en mikrofon vid flera, som tog upp en grupp av instrument.    

 

Vad jag har förstått efter att ha läst litteratur
74

 
75

 samt samtalat med sakkunniga är hur viktiga 

rumsmikrofonerna är, framförallt vid symfoniorkesterinspelning (den musik jag har mixat). 

Skulle man närmicka varje instrument enskild skulle resultatet bli helt annorlunda än vad vi är 

vana vid (mer märkbart vid inspelning, och därefter uppspelning). Vad vi hör och vad vi är 

vana att höra då vi befinner oss i en konserthall är en sammanslagning av flera element. 

Inredning, väggar, tak etcetera har en stor inverkan på ljudet.  
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Den dialog som jag fick arbeta med var redan mixad och exporterad som en LCR-fil, även 

klang hade mixats in. Det var bara vid ett tillfälle som jag förändrade dialogens volym, och 

detta var vid ett fall där min handledare ville se om man kunde förändra stämningen i scenen. 

Skulle detta sedan spelas upp för regissören var vi båda två enade om att han inte uppskattat 

vår förändring. Dialogens tyngd låg givetvis på centerkanalen (problem 6), och det var bara 

vid enstaka fall som dialog förekom utanför center, exempelvis om en karaktär promenerade 

in i fokus.   

 

Rich Tozzoli
76

 kommenterar i sin bok hur centerkanalen är ett hett debattämne
77

. Där ett 

flertal tekniker menar att man bör placera ljudbildens centrala gestalter som till exempel sång, 

bastrumma, virvel samt basgitarren, givetvis kombinerat med vänster och höger högtalare. 

Anledning till det är att alla konsumenter inte har en centerhögtalare. Vill man att sången ska 

vara större i ljudbilden kan man placera den i centerkanalen men addera ett stereo-delay och 

panorera det till vänster – och högersurround högtalare. Då man mixar mot film så måste man 

enligt mig lämna ”spelrum” för filmens handling, man kan alltså inte konstruera en allt för 

”främmande” ljudbild för publiken. Däremot om man mixar musik så kan man mycket väl 

inkludera några överraskningar. Varför inte automatisera ett gitarrsolo, låta det vandra från 

högersurround till främre höger högtalare.  

 

Att mixa mot bild (problem 7) är något man blir bättre på ju längre man få arbeta med det. 

Först och främst gäller det att kunna möta arbetet med objektivitet och professionalism. Vad 

man även måste ha i åtanke är att majoriteten som tittar på filmen inte har tillräcklig med 

kunskap att utskilja små element i ljudbilden. Mixen man mot bild så gäller det enligt mig att 

lyfta fram det som sker i en scen. Är det mycket dialog från flera personer måste man sänka 

volymen generellt. Det kanske är en bildörr som slår igen, och föraren där spelar en viktig roll 

i en närliggande scen, då får man inte glömma bildörren. Givetvis ska/kan man kombinera 

detta med andra ljudkomplement. Är ljudeffekten av lågfrekvent karaktär, och man adderar 

något diskantrikt, så bidrar det att helhetsintrycket blir större     

 

Mixar man film som ska visas för gemene man finns det några generella regler att följa, bland 

annat måste dialogen vara tydlig. Det finns många som hävdar att ljud (och musik) ska 

komma från de främre högtalarna (Left-Center-Right), och effekter som exempelvis 

reverbklang eller ambient ska panoreras till surroundhögtalarna, medan andra påstår att det 

inte finns några regler – att man som tekniker har fria händer, bara resultatet låter balanserat
78

.  

Jag menar att det helt beror på vilka som ska se filmen. Ska ett projekt visas på bio måste 

dialogen höras tydligt (igen, men viktigt) – musiken är med för att förstärka stämningen. Men 

utöver det bör man kunna placera ljud och effekter lite varstans. När jag mixar går jag in med 

ett ”nollställt tänk” och korrigerar mixen helt olika beroende på låten/filmens handling – varje 

mix är unik 
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När man mixar flerkanaliga projekt så blir möjligheterna fler eftersom man har fler 

dimensioner att använda sig av till skillnad mot stereoprojekt – man behöver enligt mig 

använda färre effekter för att skapa känslan av djup i ljudbilden
79

. Mestadels då jag mixade så 

använde jag Waves
80

 pluggins (Ljudligan hade licens). Dock tror jag att mängden av pluggins 

(effekter) påverkas av den genre man mixar. Jag fick möjlighet att mixa en stor orkester som 

spelade stora pampiga verk, där det mer handlade om att bevara det storartade och med hjälp 

av något större reverb skapa en ännu magnifikare ljudbild. Klangen kunde man oftast placera i 

surroundhögtalarna. Utöver ”orkestern” fick jag även mixa atmosfärsljud och liknande. Precis 

som reverbklangen placerades de i surroundhögtalarna..   

 

”Psykoakustik är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva 

uppfattning av ljud”
81

.  Något som är intressant gällande det är hur vi människor påverkas och 

uppfattar ljud. Något vi diskuterat ett flertal gånger under musikproduktionsutbildningen är 

hur musik berör oss människor i allmänhet tillsammans med något visuellt, att vi direkt 

omvandlar musik till en känsla, och att det som förmedlas via handlingen kommer i andra. 

Detta är min subjektiva åsikt, men jag menar att vi behöver några ytterligare millisekunder att 

förstå och skapa en känsla då vi ser något, till skillnad mot då vi hör. Dessutom med surround 

där lyssningsmöjligheterna är fler, så figurerar musiken än mer i fokus, vilket stärker min 

teori.    

 

Sedan cirka fem till sju år tillbaka har poplåtar blivit mer förekommande i filmer och serier. 

Givetvis är det hela väl genomtänkt, där artisten har (oftast) samma publik som de som följer 

serien. Jag kan hålla med om att det är en bra plan. Baksidan är väl att många kompositörer 

förblir arbetslösa. En kompositör som verkligen gjort sig känd är John Williams som bland 

annat komponerat filmmusik till några av de största kassasuccéerna genom tiderna (Star Wars, 

Indiana Jones, Hajen med flera
82

). Ofta har han komponerat olika teman som hörs då en viss 

karaktär kommer in i bilden. Jag anser att Johan Söderqvist arbetat på ett liknande sätt, men 

enligt mig har han mer komponerat olika teman som skildrar det emotionella i scenen. 

 

Min slutsats är att en bedömning huruvida vad som är enkelt kontra det som var besvärligt vid 

mixning av filmmusik i surround är högst subjektivt. Mixar man filmmusik bör man vara 

noggrann med volym och dynamik, så att man inte stör filmens story. Det är också viktigt att 

dialogen är tydlig, där ett tips kan vara att låta någon annan bedöma och ge feedback.  

 

Vill man vara effektiv och spara tid bör man enligt min mening dela in kanalerna i olika 

grupper då man arbetar med automatiseringar. Viktigt är också att det finns en dialog mellan 

den som mixar och den som komponerar. Skulle kompositören anse att man har mixat helt 

galet enligt hans idé, att vissa arrangemang blir otydliga etcetera så kommer det resultera i att 

man kommer få spendera mycket tid med att korrigera små saker i mixen. Dessutom kan det 

vara bra att hålla sig sams med kompositören, vilket kan leda till fler arbetstillfällen med 

denne framöver.  

 

Dessutom anser jag mig nu ha införskaffat mig en generell förståelse för surround och alla 

dess möjligheter vid mixning. Eftersom stereo- och flerkanalsmixning har många liknelser, 

som tillexempel användning EQ, kompressor med mera så har jag även på detta plan ökat mitt 

”kunskapsförråd”.  
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Det skulle vara intressant att jämföra olika musikgenrer vid surroundmixning. Att man som 

tekniker fick möjlighet att mixa två helt olika genrer från början till slut, dessutom under 

arbetets gång skriva loggbok över de två projektens olika delmoment. För att slutligen 

sammanställa och se hur/om arbetsprocessen varierat projekten emellan. Vidare skulle det 

även vara intressant, att se vilka problem som uppstod och hur man som tekniker löste dem.  
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