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• Filmljud – en överblick.
• Teknik – hur får vi ett bättre ljud?
• Inspelning av dialog
• Mikrofoner

• Kreativa metoder för filmljud.

• Filmexempel med fokus på ljud

Dagens agenda



• Dialog och produktionsljud
• Övriga röster t.ex. berättarröster eller inre monolog.
• Atmosfärsljud/miljöljud/ambienceljud
• Ljudeffekter

oTramp
oPunkteffekter

Filmljudets komponenter



• Förproduktion och manus – att förbereda en film för 
ljudberättande.

• Inspelning
• Filmklippning
• Ljudläggning och postproduktion av ljud.

Filmljud som en del i 
filmproduktionsprocessen 



• Att förbereda en film för ljudberättande.
• Handlar inte enbart om ljudbeskrivningar i manus.
• I vilken grad ljud kan delta i berättandet kommer att 

bestämmas mer av användningen av tid, utrymme/rymd och 
berättarperspektiv.
• T.ex. en sekvens berättad ur förstapersonsperspektiv öppnar 

för ljudberättandets möjligheter.
• Att lämna utrymme för ljud.

Förproduktion, manus och bildmanus



• En ljuddesignartikel av Randy 
Thom.
• En utmärkt läsning för alla 

som utbildar inom film.
• http://filmsound.org/articles/

designing_for_sound.htm

Designing A Movie For Sound

http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm


• Vid inspelning domineras praktiskt taget alla aspekter 
av produktionsljudet av den visuella produktionens 
behov.
• Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för 

produktionsljudet?
• Glöm inte att spela in ”Room Tones”.

Inspelning



• Många beslut rörande ljudet 
tas redan vid filmklippningen.
• Be den ljudansvarige att ta 

fram sk ”Temp Tracks” för 
miljöljud och musik.

Filmklippning



• Vilka ljud finns med i produktionsljudet?
• Redigering av dialog.
• Maskera ev. dialogredigeringen med ”Room Tones”.
• Atmosfärsljud
• Punkteffekter
• Musik

Ljudläggning och postproduktion



• Vad är en bra inspelningsplats ur ljudsynpunkt?
• Låt era elever få pröva olika mikrofontekniker.
• Lyssna på hur olika mikrofoner låter.
• Riktad mikrofon på bom.
• Extern mikrofon för ipad/telefon.
• Myggor.

Hur får vi det att låta bättre?



Exempel på olika mikrofoner

Inbyggd mikrofon i en 
systemkamera.

Extern mikrofon på bom genom 
en extern ljudinspelare.



• ”Avståndet mellan ljudkälla och mikrofon är den viktigaste 
faktorn som påverkar ljudet.
• I de flesta fall vill vi ha så lite akustik som möjligt i en 

dialoginspelning.
• Externa mikrofoner är bättre än inbyggda. 
• Inspelning av dialog med en separat ljudinspelare.

Inspelning av dialog



• Vid val av inspelningsplats bör ni tänka på akustiken.
• Hur låter det när ni pratar i rummet?
• Finns det gardiner eller mattor som kan dämpa rumsklangen?
• Kan ni hänga upp filtar eller täcken för att få ner rumsklangen?
• Hur nära kan vi komma med mikrofonen?
• Gör en provinspelning i rummet och lyssna kritiskt efter hur 

rummet upplevs eller efter andra störande ljud.

Val av inspelningsplats



• Val av inspelningsplats.
• Använd externa mikrofoner som antingen kopplas direkt i 

videokameran eller till en portabel ljudinspelare.
• Den ljudansvarige lyssnar på ljudet under inspelningen genom 

hörlurar för att identifiera problem och missljud.
• Kan vi förbättra akustiken eller avståndet till störkällor?
• Tänk på att använda vindskydd utomhus.

Tips – hur får jag ett bättre dialogljud



• Extern mikrofon för telefon 
eller surfplatta.

• Extern mikrofon för kameror 
med XLR-ingångar eller 
separata ljudinspelare.

Mikrofoner



Förslag på ett ljudkit med bommikrofon

Portabel ljudinspelareXLR-kabel

Vindskydd

Mikrofonbom

Shotgun-mikrofon

Elastisk upphängning
För montering på bom



• Ett alternativ till trådlösa 
myggsystem är myggor som 
går att koppla in i en 
smartphone.
• Det finns bra tillbehör för 

osynlig fästning under kläder.
• Inspelningen måste dock 

eftersynkas med bilden.

Ett tips angående myggor



• Inbyggda mikrofoner för inspelning av miljöljud.
• De inbyggda mikrofonerna lämpar sig sällan för dialog.
• Välj en enhet med XLR-ingångar för inkoppling av 

externa mikrofoner.
• Nackdelar:
• Ljudet blir ej synkat med bilden.
• Batterier och SD-kort.
• Överföring till videoredigering.

Portabel ljudinspelare



Frågor om teknik?



• Inspelning av egna ljudeffekter.
• Filmljudets berättarfunktioner.
• Vad kan ljudet berätta som inte bilden kan?
• Inspelning av trampljud.

Att skapa med  filmljud - kreativitet



• Både atmosfärsljud och punkteffekter.
• Tematiserade inspelningar.
• Ett eget ljudbibliotek.
• För atmosfärsljud:
• Extern ljudinspelare med inbyggd stereomikrofon.

• För punkteffekter:
• Extern ljudinspelare med XLR-kontakter för inkoppling av 

riktad mikrofon, t.ex. en shotgun. 

Inspelning av egna ljudeffekter



• Dialog – alltid i mono.
•Miljöljud och atmosfärer – alltid i stereo.
• Ljudeffekter – i de flesta fall som mono ljud.

Mono eller stereo

Miljöljud i stereo Ljudeffekt i mono



• Att skapa kontinuitet.
• Att beskriva ljudmiljön.
• Att leda åskådarens uppmärksamhet.

• Källa: Filmljud, Ljudbild eller synvilla? –
Av Klas Dykhoff, finns som E-bok.

Några av filmljudets berättarfunktioner



• Onscreen och offscreen-ljud
• Platsen och miljön omkring.
• Platsen utifrån en geografisk, kulturell eller social 

kontext.
• Tidsålder.
• Hur tyst eller bullrigt är det?
• Vilken stämning? Trygg eller hotfull?

Vad kan ljudet berätta som inte bilden kan? 



Exempelscen
”The Woman Under the Bed”

av Robin Sherlock Holm
med Alexander Karim och Dilan Gwyn



• Tramp är alla typer av 
rörelseljud från 
karaktärerna som spelas in 
i realtid synkroniserat med 
filmen.
• Fotsteg på olika underlag, 

klädprassel, m.m.

Inspelning av tramp



•Mikrofon – riktad mikrofon eller portabel inspelare
• Ljudkort eller portabel inspelare som agerar ljudkort.
• I iMovie så finns det en funktion för att spela in 

berättarröster. Denna funkar även för 
trampinspelningar.

Teknik för inspelning av tramp




