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Abstract 
Mastering is a term typically associated with music but other media, such as film, also 

requires a final production stage before distribution. There is much literature that 

explains the process of music mastering, but comparatively little that explains similar 

processes in the final mixing stage of film production. This study is based on 

interviews with six final mixing engineers in which they describe their work process.  

An analysis of these interviews shows that there are several similarities between 

music mastering and film mastering. In addition, there are differences in how 

engineers approach optimizing mixes for playback in different environments over 

different devices, as well as the use of dynamic range and noise reduction.   
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1 Introduction  
Today there are numerous channels through which audio content can be distributed to 

the consumers. Delivering a high quality masters for each type of distribution channel 

is not the always the simplest thing. Each channel and each media format has different 

requirements and standards. Due to this, the quality of the material presented may 

vary (Rumsey 2010). Mastering is a process typically associated with music 

production. However, nowadays it is not exclusive for music production. It is also a 

common end stage in the film industry. However, in the film audio world it is called 

final mixing for reasons that will be explained later in this study.  

       Historically, mastering was the process to prepare audio content to be transferred 

to specific distribution formats. Later, engineers started to take advantage of the 

process to make minor changes to the material to enhance and alter the sound. As a 

result mastering has become a rather vague concept over the last few decades. This is 

partly due to the fact that other media apart from music, for example films, requires 

an final production stage in some kind of specially designed mastering studio to 

prepare it for various forms of distribution too. Another reason is that in music 

mastering, the consumers’ expectations have changed over the last decades and at the 

same rate the music mastering techniques. So, the goals of music mastering are not 

well defined (Katz 2007). 

       The objectives in music mastering and film final mixing are not completely the 

same, but at the same time they share some goals: to improve the audio quality and 

present the audio in the best possible way. In this case, the best possible way means 

that the engineers make artistic and technical decisions to improve the presentation of 

the audio according to their own standards. Mastering can include “the artistic and 

technical tasks of dynamics processing, levelling, equalization, noise reduction and 

even some mixing…” (Katz 2007; p. 12). Several authors’ state that these are 

commonly used effect processors used in mastering of music (Fuji, Okabe, Satoh, 

Tanaka, Kimura, Hayash & Taku Umezono 1989; Katz 2007). They are tools which 

might be used to improve the presentation. 

       Similar parameters are adjusted in film final mixing and music mastering but in 

different ways due to the different intensions behind film final mixing and music 

mastering. This study considers the similarities and differences between music 
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mastering and film final mixing in order to ultimately, understand the process of final 

mixing. 

1.0.1 Music Mastering 
In music production, what is now referred to as mastering is really premastering. 

Mastering is the process by which audio is transferred to a chosen, physical or digital 

media (Katz 2007). But calling premastering mastering is a well-established practice, 

and from this point forward in this text when the word mastering is used it will refer 

to this premastering stage in music production.  

       In comparison to music mixing, music mastering is more about error adjustments 

than mix creation (Rumsey 2010; Katz 2007). Mastering gives consistency to audio 

materials and can provides enhancements in loudness (Martin, & Carr 2011) stereo 

spectral and tonal balance (Katz 2007). 

       When a music mix is complete it is commonly mixed down into a stereo mix that 

consists of two tracks; left and right. It is standard practice to mixdown the mix into 

two stems, or tracks, though sometimes is the audio delivered to the mastering 

engineer in several stems allowing for further adjustments of the interrelationship 

between rhythm and lead instrument. Thus while mastering, the mastering engineer 

may be required to do some mixing.  

1.0.2 Final Mixing 
When mixing the audio for a film, one usually divides it into two parts: a premix and 

a final mix. The line between these two can be a bit fuzzy, so it is rather difficult to 

define exactly what is done while final mixing, as it often depends on which engineer 

you ask. Although if one were to define the final mixing in a very basic manner, it 

could be explained like this: it is the culmination of various premixes and sound 

editings, where the mixes and edits are balanced and the essential parts are 

highlighted in different ways.  

       When one is working with the final mixing project, final mixing engineers almost 

always have the full project, with all the tracks, for them to be able to step back and 

change details without needing to redo with the whole soundtrack mix and create new 

stems. Although the various parts in the project; dialog, effects, background, foley, 

etc., often have their own separate masters. When the mix is finished, it is divided 

into stems. A last check up is made, where additional levelling can be done. The 

number of stems may vary but they are commonly divided like this: one dialog stem, 
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one background stem, one effect stem, one foley stem and one music stem. Different 

combinations of the stems are then rendered down depending on their purpose, for 

example MNE (music and effects) that are used when the films are to be dubbed. All 

the stems are combined for the final theatre-mix. (Holman 2013) 

       The environment for the final mixing may vary depending on the project budget, 

but normally it is made in a dedicated dub-stage, a room that looks like and has the 

same features as a cinema auditorium, but it tends to be smaller. The time allocated to 

final mix of the audio for a film may vary for various reasons, but again, it mainly 

depends on the budget of the film. 

1.1 Processing used for mastering 
To achieve the desired results in the mastering and final mixing sessions, engineers 

make use of various signal processing tools. Some types of signal processing are 

considered essential in the mastering and final mixing stages. There is much literature 

that explains the importance of these processors for music mastering. This literature is 

reviewed here to identify a set of processors and parameters that are essential for 

mastering. There is comparatively little literature explaining their use in final mixing, 

but a comparison between mastering and final mixing can be made thanks to a set of 

interviews which were made with final mixing engineers. 

1.1.1 Equalization 
An equalizer often offers frequency controls within the audible range for the ear, but 

some equalizers provide a frequency range with even lower and/or higher frequencies 

(Rumsey 2010). When mastering audio, it is important to understand the intentions of 

the creator and technical needs for the audio. The application of equalization is guided 

by both these technical and artistic considerations. Tonal balance, the balance 

between the different regions of the frequency spectrum, is often what clients want 

adjusted. A sense of equilibrium in all of the regions in the frequency spectrum.  

  There are different types of equalizers, though the most common among mastering 

engineers are the shelving equalizer and the parametric equalizer. (Some other 

equalizers are: program, graphic and semi-parametric equalizers.) 

Parametric Equalizer 

The parametric is the most flexible type of equalizer. It was invented 1967 by George 

Massenburg. It provides three adjustable parameters; frequency control/selection, 
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boost/cut level and bandwidth (Q factor). The parametric equalizer is the most 

commonly used equalizer among mastering engineer thanks to it is preciseness (Katz 

2007).  

• Frequency control/selection 

The frequency control determines the frequency to be alerted; it may also determine 

the frequency range to be changed. It may also be the frequency for where a shelving 

equalizer starts to boost/cut. 

       In some cases the frequency selection consists of defined values and occasionally 

there are no choice in frequency value.   

• Boost/Cut 

Boost/cut may also be called gain. With this it is possible to control whether to 

decrease or increase the amplitude. This parameter is possible to alert in a shelving 

equalizer; you chose whether the amplitude will be risen or decreased above or below 

selected frequency (Case 2011). 

• Quality value/factor (Q) 

The frequency range that will be cut/boosted by the equalizer is often refer to as Q. 

The Q value is the centre frequency divided by the bandwidth and it do not only affect 

one single frequency, it affects neighbouring frequencies as well. The bandwidth is 

“the distance between frequencies where the output of the filter is 3 dB lower than the 

peak output.” (p.126 F. Rumsey, & T. McCormick, 2009). A large Q value indicates a 

narrowed and more specified value while a small value specifies a wider and more 

indeterminate.  

Multiband equalizer 

If a parametric equalizer is a multiband, which is equalizer it may provides several 

adjustable bands (usually three or four). These bands often have overlapping 

frequency span (Case 2011). Examples of possible adjustable bands are: low (LF), 

low-mid (LMF), high-mid (HMF) and high (HF).  

1.1.2 Filters 
Filters can sometimes be used to solve problems with noise in mastering. “High-pass 

filters can reduce rumble, thumps, p-pops and similar noises. Low-pass filters are 

sometimes used to reduce hiss...” (Katz 2007). 

       There are different types of filters; high- and low-cut filters. They are commonly 

included with the equalizer as an additional adjustable parameter (Rumsey, & 
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McCormick 2009), they are important when reshaping frequent content dramatically, 

shaping wide frequency bands. It is common among engineers to use the term filter 

whenever there is a change in the frequency response, but here it refers to a particular 

type of processor that cuts/passes all frequencies above/below a certain threshold.  

       A high-pass filter allows high frequencies to pass through while the low 

frequencies are attenuated. A low-pass filter is the opposite; allows low frequencies to 

pass through while the high frequencies are attenuated (Case 2011). The slope of the 

filters attenuation may vary, 18 and 24 dB per octave are regular attenuation values 

(Rumsey & McCormick 2009). 

Filters may visually appear rather similar to a shelving equalizer. Although shelving 

equalizers can both boost and cut frequencies, filters are intended to attenuate signal 

only not boost the frequencies.  

1.1.3 Compression/Limiting 
When a signal is wanted to be less dynamic it may be just adjusted globally in level, 

although simply making a global adjustment to the track does not always achieve the 

desirable results. This is due to the fact that in music, levels all through the song are 

seldom consistent. Sounds vary, for example every hit of a snare. Thus even with a 

global change sometimes will the instruments still be too loud/quiet and therefore is 

compression and limiting used instead (Case 2011). 

       The dynamic range is the “…difference between the loudest and softest passages 

of the body of the music; it should not be confused with loudness or absolute level.” 

(Katz 2007; p. 135). Compression/limiting is the automatic reduction in signal level 

whenever the amplitude exceeds a specified level value, the threshold (Rumsey, & 

McCormick 2009). A compressor/limiter gives preciseness in level control and 

dynamic range control, but also prevents clipping (Case 2011). 

       The ratio in a compressor represents the amount of gain reduction and this 

amount of reduction is fairly gentle, around 3:1, compared to a limiter which would 

have a ratio of around 10:1. In terms of audible results, in comparison to compressors, 

limiters “…change the sound very little, simply enable it to be louder” (Katz 2007; 

p.124), therefore are they more commonly used in mastering than mixing. 

       A limiter is, in many contexts, frequently used as a peak protector, although in 

mastering, it is not always the case. According to the author Bob Katz, the mastering 

engineer has “…total control over his levels and makes the choice whether to turn 
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them down or raise them and use a peak limiter…” (Katz 2007; p. 135). In broadcast, 

a limiter is more commonly used as a peak protector because of loudness standards. 

The limiter is intended to force the signal into limits set by a standard. When used in 

these contexts it is more desirable to use a high ratio (Katz 2007). 

       One of the most distinct difference between a compressor and a limiter in terms 

of how it changes the sound. The compressor generally has a slower attack and 

release time than the limiter. In comparison to the limiter there is a short escalation 

time at the start and stop within the compressors working range. In general a limiter 

works more efficiently. (Robjohns 2007). 

To summarize, common uses of compression/limiting, according to Alexander 

Case, are to: “Prevent overload”, “overcome noise”, “increase perceived loudness”, 

“smooth performance” and “improve intelligibility and articulation” Compressors and 

limiters consist of, in general, the same parameters. These are: 

Threshold 

The threshold, of a compressor and limiter, is the level where the gain reduction 

begins. If the amplitude of the signal exceeds the threshold the compressor attenuation 

of the signal starts to occur. And if the signal is below the threshold line the signal is 

not triggered into action (Case 2007). The threshold is set in dB (Katz 2007).  

Ratio 

An example for practice of use of ratio: assume you have a fairly gentle compression 

ratio, 2:1, this means that an increase in the input by 2 dB (for every 2 dB) above the 

threshold provides an increase of the output by 1 dB. This means the dynamic range 

above the threshold is halved (Katz 2007;  [8]). 

Knee 

“The portion of the curve near the threshold is called the knee…” (Katz 2007; p. 120). 

The knee is often refereed to, in terms, as either hard knee, a sharpened shape, which 

“invokes compression crisply” (Case 2011; p. 87). and soft knee, a rounded shape, 

which “applies compression with a bit more cunning and coaxing.” (Case 2011, p. 

87). The knee shape is not always adjustable on compressors and limiters. 

Attack 

Attack time is the function of the attack setting. It is the time it takes for the signal to 

attenuate in level, after the threshold has been exceeded, to full gain reduction (Katz 

2007). Fast attack time means that the compressor/limiter reacts rapidly and slow 

attack time means the compressor acts more slowly (Case 2007). A fast attack time 
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can be used for example evading signal clipping and/or transients with high level 

(Rumsey, & McCormick 2009). 

Release 

Release time, or recovery time, is the function of the release setting. It is the time it 

takes for the signal to return to unity gain, to un-compress, after the signal has 

descended below the threshold (Katz 2007). When using a fast release the gain will 

rapidly restore the unity gain (Rumsey, & McCormick 2009). 

Makeup Gain 

Due to the fact that the compressor attenuates the signal, it will be lower levelled. It is 

often suitable to turn the signal back to the input level. This is done by using the 

makeup gain.  You choose the amount you want to gain with the makeup gain (Case 

2011). All these parameters are always at work, although they are not always 

adjustable and not on the surface plate of the user interface (Case 2007). 

1.1.4 Levelling  
When levelling, both mastering and mixing engineers sets and adjusts the overall 

volume for the entire mix, this is done by either increasing or decreasing the gain on 

the entire mix. Levelling is often used, while mastering, to create uniformity between 

two tracks where one follows the other, for example, if one song ends loudly and the 

previous song begins softly. If this is the case one may adjust and lower the level of 

the second song’s beginning to make it sound uniformed. Also, sounds preceded by 

silence are amplified by the ear. This could be another reason for perceiving an 

imbalance (Katz 2007). Levelling is also used to ensure that the signal chain is not 

overloaded (Martin, & Carr 2011). 

       Levelling and dynamic processing (see compression) is difficult to separate from 

one another regarding effect processors, which allows loudness changes. A sound 

may appear louder then others despite the fact that it has lower peak level (Katz 

2007). 

1.1.5 Noise reduction 
Noise in audio often refers to a hiss or hum sounds which are low in level. For 

example might hum from the power grid and if often occurs in the low frequencies. 

Hiss sounds are often referred to the noises in the high frequencies. Noise is often 

frequently random energy with a broad range of frequencies. There are different types 
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of noise and they may behave differently, they may not always be audible. Noise can 

be continuous or an impulse (Case 2011). 

       Why is noise reduction needed in the mastering process? It has become 

increasingly accessible for the layman to have a recording and/or mixings studio. 

However, this has resulted in the fact that many studios are not built to minimize 

noise. Noise may, for example, come from ventilation systems. Even professional 

studios are not completely noise free, which may become a part of the recording. Both 

recording and mixing engineers want to reduce noise as much as possible. A mixing 

engineer may use the same techniques as a mastering engineer. There are other kinds 

of noises that may occur from recording as well, such as: s track leakage, electrical 

noises, hiss and buzz (Katz 2007). 

       It is possible to reduce/remove noise in different ways. There are some products 

and plug-ins completely dedicated to nose reduction. Some of the most commonly 

used technics are by using equalization, expansion and gating. Declickers may also be 

used. A declicker is a software plug-in which may remove certain kinds of noise from 

an audio signal, such as; clicks, crackles and pops. It may also remove short impulse 

noise. (Izotope n.d) 

2 Research question 
There are several studios in Sweden which are dedicated to music mastering. 

Meanwhile there are no, at least not well-known, film-dedicated “mastering studios”. 

        The literature reviewed above, which is about music mastering, provides us with 

understanding about the tools used in the mastering process and some ideas about 

how and when the tools are used. But, what about mastering audio for other media? 

there is barely any documentations about it when it comes to final mixing regarding 

film. With this as a basis, we can make comparisons to film mastering to gain 

understanding about what film mastering aims to achieve technically and creatively. 

       The intention of this work is to provide a greater understanding about the process 

of final mixing film audio. With this understanding, hopefully will this provide a 

starting point for audio engineers. 
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3 Method 
The data for this comparison was collected by conducting interviews. The subjects in 

the interviews were film final mixing engineers. The interviews were divided into two 

parts; an oral interview and a written questionnaire. The oral part covered what the 

film final mixing engineers are doing when trying to enhance the listener’s 

experience, while in the written questionnaire they answered questions about the 

technical aspects in film final mixing. There were two basic types of information 

wanted from the subjects: firstly, information regarding their creativity, aesthetic and 

technical goals, their process and their priorities; and secondly, technical information; 

which equipment they use and what kind of material they work with.  

       The different types of information were kept separate. In the interviews the 

subjects were to discuss their work process, goals and challenges in creating desired 

sounds. And by using email were they sent a form were data was collect regarding 

details about equipment. The reason for this separation is that to convey one's creative 

thinking is difficult in writing, while it is fairly undemanding to write about the kind 

of equipment used. Also the social nature of the interviews allowed the respondents 

more freedom and flexibility in their responses. To answer questions about 

technology often requires details, if the subjects were to respond to those questions 

orally could the answers be vague and lost in conversation.  

       The interviews were semi-structured, which means that it contains a flexible 

format. The order and formulation of the particular questions changed depending on 

the subject. The questionnaire part was largely a closed format with standardized 

questions. However, a few additional open format questions were included in which 

the subjects could respond in a free manner. The benefit with open-ended questions in 

the interviews is that it is less likely that the researcher’s bias influenced the 

responses. Although this also provides a more ”…open to research interpretation…” 

(Walliman, 2011; p. 98). 

       The interview questions were prepared and presented in the both Swedish and 

English, to make it easier for each subject depending on his/her native language. Five 

of the interviews were in Swedish and one was conducted in English. This also 

applies to the written interviews. 
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3.0.1 Formulating questions 
It was believed that the interview answers would provide information about the final 

mixing process and adjusting audio in films. Ii was also envisioned to make up 

evidence about why the final mixing process is needed and what it consists of. In 

addition it was desired to get information about how they create desired sounds. 

3.0.2 Pilot study 
In order to strengthen the justification and to test the effectiveness of using the 

specific questions and get a sense of the responses, a pilot study was made. The test 

group consisted of four people who have experience mastering of music. Three of 

them were students at Luleå University of Technology. They were both trained to 

master and all of them had previous professional experience. One of them was a 

freelancing audio engineer with professional experience. The fact that the subjects 

were music mastering engineers, and not film audio engineers was due to the fact that 

music mastering engineers are more common than film mastering engineers. Film 

mastering remains a specialty and it was not possible to find experienced subjects for 

the pilot. The objective for the pilot study was to create a base line, in order to 

establish if there are any differences between these two. 

       After doing the pre-study the oral questions were refined. For example the 

question regarding if one think some parameters are more important than others was 

reformulated. The word parameter is quite hard to understand without a proper 

context. The word it was explained as audio processing tools and examples were 

included. The example of tools that was given was, among others, were reverb, 

expansion, equalizer and compressor. In addition, the question do you think some 

parameters are less important? Was removed, though it was included in some of the 

interviews, but as a follow-up question.  In addition to that the order of the questions 

was reconsidered to make it possible for subjects to build answers on previous 

question and answers.  The pre-study was made with oral questions only. 

3.1 The interviews 
3.1.1 Demographic data 
Six interviews were conducted and all the interviewees are male. Two of subjects are 

actively working in The United States of America, while the other four are working in 

Sweden. The subjects experience with film final mixing ranged from: final mixing a 

couple of movies to working with it for 29 years.  
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       All six interviews were conducted during five days. The subjects were found 

through the researchers personal contacts, teachers at Luleå University of Technology 

and a personal recommendation from one of the subjects. The subjects were contacted 

through phone and phone calls through Skype, due to the distance. Two of the 

interviews were preformed face-to-face, while the four other interviews were 

preformed by phone call through Skype. Skype was used for two reasons: to avoid the 

necessity of travelling and to be able to record the conversation. There were no 

financial compensations offered, though all of them where interested in the subject 

and curious about the results. Several of them want to take part of the final result 

when completed.  

3.1.2 Conditions 
All but one subject participated in the interviews from the subjects’ workplaces, he 

was driving a car. The film mixing studio environment was suitable because it was a 

familiar environment for the subjects and they do work with the subject matter in that 

environment as well. The fact that that one of the subjects was driving a car did, 

seemingly, not affect his answers or amount of time to talk. 

       The interviews were recorded in different ways depending on how they were 

conducted, the ones which were conducted over Skype was recorded with the 

software program Audio Hijack (version 2.10.4), while the interview that were 

preformed face-to-face were recorded with a Zoom H4N. The length of the oral 

interviews varied between 32 minutes and 49 minutes. There was no time limit 

regarding the interviews and of them came to a natural end. The interviews were 

transcribed, and this raw data appears in the appendix. 

3.1.3 Ethical considerations 
 In the reporting and analysis of the results, the subjects are kept anonymous. Due to 

the nature of the interview the subjects referred to, among other things, films, people 

and places, they have worked with. To maintain the integrity of interviewees’ 

personal information, and to protect their identity and the confidentiality of their 

relationships with clients, the names were coded in the transcriptions. In this way, no 

sensitive data will harm the participants. It is according to Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2011). 
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3.1.3 Oral interview 
To start the interview, the research leader described herself and which school she 

came from. Thereafter did she describe the purpose of the interviews and that the 

information from the interviews was going to be used for an audio engineering 

bachelor thesis. Next the topic was explained; a comparison would be made between 

film final mixing and music mastering. In addition to this they were reminded, as it 

was explained when they were first contacted; that the interview was going to be 

recorded and steps would be taken to ensure the subjects’ anonymity. 

3.1.4 Oral interview questions 
With a semi-structured interview design, the way the questions were presented varied 

between the interviews as well as the order of the questions. The order was depending 

on their answers from previous questions. In addition to this various follow up-

questions occurred, they are available to see in the transcriptions. The main questions 

asked included the following: 

• How would you define final mixing?  

• For how long have you been working with film final mixing? 

o Have you been working as an audio engineer in other audio processing 

fields before final mixing? 

• Do you think it is possible to compare the final process of film final mixing, or 

final mastering, to music mastering? 

• What is your process at the start of the project?  

• What does your project look like, do you work with stems? 

• Do you consider some parameters/tools more important than others (for 

example equalizer, reverb, gating, and compression)? 

• What are you trying to achieve as a final mixing engineer? 

• What are the mastering engineer responsibilities? 

• Are there any difficulties making the audio the audio sync/match/glue with the 

visual media? 

• Are there any challenges in controlling dynamics? 

• Is noise-problem something which occurs frequently? 

o How do you handle the noise-problem? 

• Which software program do you mainly work with? 
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• How do you work, do you work in a digital or analogue domain, or do you 

work with both?  

• When final mixing, do you think about different distribution formats? 

The questions above are regarding film audio’s final mixing-stage and it was 

mentioned several times to assure that the subjects’ answers regarded that matter and 

not film audio in general. This was done to assure that the discussion focused on the 

film audio’s end step. The subjects were given the chance to add anything else 

regarding the topic that they wanted to convey. However, none added anything. 

3.1.5 Questionnaire 
The questionnaire was a basic, short answer survey. There were no follow up-

questions after they submitted their answers. Further interaction with two of the 

interviewees was made after they had completed the questionnaire. They contacted 

the researcher for different reasons. The questionnaire was discussed then as well and 

they provided their opinions about it. Their opinions did not change regarding their 

answers. The survey was divided into three different parts: 

Part one: personal information including  

• Full name  

• Demographic, in which country they are actively working in at the moment.  

• What kind of material they work with  

 Part two:  

What kind of equalizer they mainly use: 

• Graphic 

• Parametric 

• Other 

Which equipment they preferred to use/used most frequently;  

• Equalizer,  

• Compressor 

• Reverb 

Part three: how important they think following parameters/tools are 

• Equalization,  

• Limitation/compression, 

• Reverberation, 

• Expansion/gating,  



17 

• Filters  

• Levelling. 

They were able to answer the questions in part tree by rating on a scale, how 

important they thought the five different parameters were.  The scale was from 1 to 5 

where 1 was not important and 5 was very important. 

  The written interview was emailed to the participators, unfortunately only four of the 

six subjects answered the questionnaire. Subject 1 and subject 5 did not answer for 

unknown reasons. 

4 Results of the written questionnaire 
In this section one can see the results of the written questionnaire for the four of the 

participators who answered the questions. In part one, one can see which countries, 

table 1, the subjects are actively working in, aside from that you can also see in 

section one which type of material they are working with, table 2. In part two, one can 

see two tables, table 3 and table 4, which provides information about what kind of 

equipment they most frequently work with. In the third part, which consisted of scale 

rated-questions about how important they considered parameters/tools were, the 

subjects’ answers are presented in a line chart, figure 1. The chart shows a 

comparison between the four different subjects' answers. 

Part one 

SUBJECTS	   DEMOGRAPHICS	  
Subject	  2	   Sweden	  
Subject	  3	   Sweden	  
Subject	  4	   Sweden	  with	  international	  co-‐productions	  
Subject	  6	   USA	  
Table 1. Which country the subject is actively working in. 

Table 2 shows what the content of the material they work with is, X means “yes I 

work with this”. One of the subjects answered other where other is “we work with 

everything regarding storytelling”. 
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Subject	  2	   X	   X	   X	   X	   	   X	   X	   	  

Subject	  3	   X	   X	   X	   X	   	   X	   	   	  

Subject	  4	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Subject	  6	   X	   	   X	   X	   	   	   	   	  

Table 2 

Part two 

Table 3 shows what kind of equalizer they primarily use. X means “I mainly work 

with this one”. They were able to only choose one. Two of the subjects answered 

other. Other, according to Subject 4 means “it depends on the project which EQ I 

use”. Subject 6 answered other with no further comment. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Table 3. What kind of equalizer the mainly work with 
 
SUBJECTS	   Name	  an	  equalizers	  you	  commonly	  use	  
Subject	  2	   Waves	  Q10	  
Subject	  3	   Nuendo's	  own	  

Waves	  
Subject	  4	   Impossible	  to	  answer,	  we	  work	  mainly	  with	  digital	  

equipment…	  But	  at	  the	  moment	  we	  work	  with,	  plug-‐ins,	  
SSL’s	  EQ	  and	  G-‐channel	  as	  a	  mastering	  EQ.	  But	  if	  I	  mix	  
analogy,	  the	  Neve	  table.	  
	  

Subject	  6	   - 
Table 4. This table shows which equalizer the subjects use most frequently. 
 
 
 
 

SUBJECT	   GRAPHIC	   PARAMETRIC	   OTHER	  

Subject	  2	   	   X	   	  

Subject	  3	   	   X	   	  

Subject	  4	   	   	   X	  

Subject	  6	   	   	   X	  
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SUBJECTS	   Name	  a	  compressors	  you	  commonly	  use	  
Subject	  2	   Waves	  C1,	  Waves	  R1,	  Waves	  Ultramaximizer	  L1	  
Subject	  3	   Renaissance	  

Nuendo’s	  own	  
Subject	  4	   CLA	  2,	  plug-‐in,	  

Original,	  teltronix	  CLA	  2	  
Tube-‐Tech	  three-‐band,	  (SMC	  2B),	  there	  is	  not	  better	  
compressor.	  

Subject	  6	   -‐	  
Table 5. This table shows which compressor the subjects use most frequently. 
 
SUBJECTS	   Name	  a	  reverbs	  you	  commonly	  use	  
Subject	  2	   Altiverb	  6	  
Subject	  3	   Ativerb	  

IR	  (nuendo's	  own)	  
Subject	  4	   Lexicon	  960.	  

Stand	  alone,	  plug-‐in	  
Altiverb	  

Subject	  6	   -‐	  
Table 6. This table shows which reverb the subjects use most frequently. 
 
Part three 

 
Figure 1. 
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5 Analysis 
The information from each separate interview was transcribed. The transcription was 

written to resemble the spoken language, with the non-verbal expressions removed 

except for hesitations and laughter. These non-verbal expressions were significant to 

include so it would be possible understand, in written text, if they were, for example, 

ironic or joking. See appendix for full transcriptions.  

   According to the book Research Methods - the basic, when analysing this kind of 

data one is going to look for patterns and common attributes in the gathered 

information. Thereafter is the information summarised and conclusions are drawn 

from the gathered material. (Walliman, 2011). Making the analysis, key words and 

themes were identified, based on the questions that the subjects were asked.   

       All the interviews were reviewed again, and key words and themes were 

(graphically) highlighted in each interview. The key words and themes were 

compared across all transcriptions to identify what they had in common and what was 

different. Thereafter it was determined which keys and themes appeared the most 

frequently. It was also considered what the specific subjects had to say about them 

and how detailed their descriptions were. Estimations were made about how often 

these words and themes occurred overall. Finally, the keywords below appeared very 

often and were therefore chosen for further analysis. 

These are the transcription keys which where chosen: 

• Dialog 

• Immersion 

• Dynamics 

• Noise reduction 

• Theatre 

• TV 

• Client 

The frequency of the appearance of the themes suggests agreement on their 

importance or relevance among the subjects. However, The subjects provided 

different insights around themes.  
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Dialog: 

The interviews indicate that all the subjects believe that when final mixing one is 

creating balance between the different parts from mixing and various sound editing; 

dialog, foley, background, effects and music. This is a simple breakdown of the 

different parts, thought it is not always this simple. There are several different 

versions of these pieces, but they are put together to balance the complete audio of the 

film. When balancing them against each other one balances them so the dialog is 

always audible/intelligible/understandable. According to the subjects when final 

mixing, and mixing film in general, the dialog is, in most cases, the most important 

part. Although there are always exceptions: for example, if it is an art or music film 

where there is no dialog. There could be scenes as well in films where the dialog is 

not in  the focus of attention, a car-chasing scene for example. 

 
[Subject 06]: ... depending on how you see the film and what you did 

with it people may have different opinions, so maybe the composer 

thinks the music and the audio editor may think the sound effects is 

the most important part. But I do think they actually have to agree 

that the dialog is the most important. 

 
The dialog often sets the reference for the rest of the audio and it especially important 

that it is audible if there are no subtitles. Often, when watching films in foreign 

languages the audience perceive the dialog better, though this is often because of the 

subtitles which is provided. 

       Because of various reasons, for example microphone placement and ADR and a 

will you loose footsteps and body movements. Foley is often retrofitted in a studio 

and to make the sound of the movements match the dialog the Foley is often mixed 

together with the dialog, although they are they are commonly not on the same stem.  
 

[Subject 03]: It is the most important part because it is the one 

which must go through; filter, filter different takes so that they 

“match”, I mean there are different premises and they are 

reverberated differently. Quite often there are both lav mics and 

boom, you adjust them to each other so it will not be so choppy and 

different.  

   ...for the most parts I reverberate the rooms  differently… 

Sometimes is the reverberation missing because they (the microphones 
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are too close)… After that do I start to work with the foley so the 

body movements and steps will match. 

 

When the film enters the final mix phase, which often is done on a dedicated dub-

stage, the dialog should be as even as possible in level, to minimize the amount of 

work that must be done regarding the dialog. Hopefully are only minor changes are 

made with the dialog when final mixing. Though, because of the theatrical features of 

the stage, errors with the dialog appear which where not audible before. 
 

[Subject 02]: ...when you sit with close range-listening and do the 

pre-mix... It sounds completely different in a big theater where 

there are a lot bigger speakers, often horn loudspeakers and such, 

you are maybe sitting ten meters from the screen. 

 

Immersion 

       The majority of the subjects talked about the feeling of enveloping the audience. 

One of the subjects talked about creating an illusion. The word immersion was never 

used by the subjects, though it was used to tie the subject together. 

       The audio engineers job, when final mixing, is to create a feeling of immersion 

(meaning to keep the audience always engaged), to move the audience to another time 

and make them feel like they are a part of the story. The engineers want the audience 

to not feel like they are sitting in a theatre. The dialog is the base of both the story and 

the characters. To create this illusion one need to be able to hear the dialog, otherwise 

the audience may you will lose the feeling. If it is not audible the audience will 

quickly loose the feeling of immersion. This is because of the fact that the dialog is 

often a major part of the story telling. 
 

[Subject 01]: ...we want to hold the audiences interests and make 

them, really listen to the story, so in all times dialog, I was going 

to say that all times dialog is important, but sometimes actually 

during some scenes, the way it is written, sometimes the dialog is 

not as important, depending on how it is written. You can tell people 

are screaming at each other, but, you know, the act around them is so 

loud you only can hear a word or two, but it really depends on the 

scene. But we try to make sure we convey the emotional content for 

the scene that the director intended. 
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There are different ways to create immersion, what technique is used may vary 

depending on the project. In addition to this it may also depend on the directors 

aesthetic vision regarding the sound. A few of the subjects talked about creating the 

feeling of immersion, but Subject 1 talked about it as what he is trying to achieve 

when final mixing. 

 

Dynamics: 

When mixing the audio for theatrical films there is a much wider range in the 

dynamics than mixing for TV. When sitting in a cinema auditorium the audience is in 

an environment adjusted for optimal listening, while the home environment is 

expected to be noisier, due to various ventilations, washing machines, refrigerators, 

etc. Separate format mixes are done for the theatre and the home environment where 

the main difference is between these mixes are the dynamic range.  

       The dub-stage where the film is final mastered is extremely quiet and even 

though the cinema auditorium is optimal for listening it is, oftentimes, filled with 

people mumbling, eating popcorn, etc. If the dynamic is too big, that is when 

someone is whispering on the screen it is indeed really quite, these sounds may mask 

that. 

 
[Subject 01]: You know, I have seen cases where it has been mixed low 

and when you go to the theatre you do not hear it and the client says 

"what happened to the sound we play, you know what we put in?", and 

when all the people have left the theatre you play the scene end then 

you realize that that they mixed it too low.  

 

The subjects agreed on that it is harder to control the dynamics when making the TV 

mix and it may often sound fake, for example when an explosion and when someone 

whispers has the save level. But everything it is supposed to be audible even when the 

volume on the TV is low, that is way the TV audio is more compressed.  

       It is the final mixer’s job to make the audio as dynamic as the script allows and 

still make sure everything that should be heard is heard. Films at the theatre are rarely 

experienced to have too much dynamics, on the other hand the opposite may be more 

common.  
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       To create this great dynamic range the audio engineers are working with levels. 

But there are other tricks too, for example, before a great explosion there is often 

silence to create a bigger impact. When starting the final mixing process most of the 

work regarding basic balances among elements is already done, from earlier mixing 

stages. The final mixing process is mainly a check up to make sure everything is 

audible that is supposed to be audible.  

 

Noise Reduction 

Noise problems occur most frequently on the dialog. This is due to the fact that dialog 

is frequently recorded in uncontrolled, loud and noisy places, according to all the 

subjects interviewed. Music and foley are, usually, recorded in some form of studio, 

and effects and backgrounds are often founded in effect libraries. Therefore is noise 

less frequently a problem in those areas. Although occasionally these component 

introduce undesired artefacts, and for numerous reasons, a project may need to record 

its own effects: 

 
[Subject 01]: Sometimes you need to record certain elements, if it is 

a certain helicopter you do not have in your library, or something 

unusual... 

 

[Subject 01]: ...you may record an effect, and there maybe a bell, 

because a lot of noise in the background, so you can take the noise 

out so you only have the bell, which is very handy. It is also handy 

in removing noise from dialog. 

 

Artifacts may not always come from buzzes, hiss and clicks, etc. When final mixing, 

it is the first time all the parts are combined. At that time one may realize that 

different effects may not work well together all the time. Something things that was 

not designed to be, for example, foley may suddenly appear to be an unwanted 

artifact, for example a car honks its horn at the exact time someone is talking. 

Sometimes music and dialog may not fuse well. This is often so because the music 

maybe presented for the first time at the final mix. One way to solve this problem is to 

do some level mixing of the music. It is preferred that the final mixing engineer 

receives the music in stems to be able to do this. In general, the way to remove these 
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kinds of fusing problems is to either remix or remove the artifact, for example effect 

or foley.. 

 
[Subject 03] ... if you have noise in the sync, then you try to 

"clean" the sound so there will be no clicks or transients before 

words because the you will lose half the word. 

 

There are numerous of different ways to remove noise from a track. One of the most 

commonly used ways, especially when working dialog, is levelling. When levelling, 

in most cases when working with film, the final mixer automate the volume of the 

track, by doing so one reduces the noise between the dialog lines. Volume automation 

allows the project, to remember  level adjustments which has been made on choosen 

track. This form of levelling is sometimes referred to as manual gating.  It is also 

possible to remove the noise between the dialog lines by patching them together with 

noiseless silence from the same take. Equalizations and filters are also a frequently 

used way to remove noise.  

       Today, when working with film audio in general, the engineers are mainly 

working digitally and a lot of them are using plug-ins to remove noise. 

 
[Subject 01]: ...as far as noise reduction most people have iZotope 

RX, which is a noise reduction program which you can use on dialog. 

It is also useful for effects, sometimes an effect... 

 

Noise reduction plug-ins are not preferred by some audio engineers for various 

reasons and they do rather not using them. 

 
[Subject 02]: In worst case, use noise reduction programs, you want 

to avoid it, or, I preferably avoid it because I think that you 

easily can ruin the quality of the audio.  

...In worst cases you have to use noise reduction, but you usually 

want to avoid that. 

 

Another way to reduce noise is to mask it with background sounds. Depending on 

how much time you have to work with a project this may be crucial.  
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       Based on these interviews, are there evidently many techniques used to remove 

noise, as there are final mixers. Although, in this set of interviews no techniques was 

seemingly more common in the final mixing process than others. 

 

Theater 

The final mix is often made in a theater clone, at a dub-stage, though that may depend 

on the budget. This is due to the fact that the final mix is made “mainly” for theater 

reproduction. If the film is not mixed at some kind of dub-stage it is often mixed with 

close range-loudspeakers in a studio control room. In both cases the final mixers 

normally use a standardize playback levels, referenced to 85 dBSPL (C weighting) 

(Lenard Audio Institute, n.d), 85 dBSPL is the listening volume. It is the level they 

mix at and it is the level the theaters should play back the audio.   

       A single theater often has several cinema auditoriums and they are often located 

next door to each other. Because of this, audio from one film may leak into the 

auditorium of another. It is often low frequency rumble, for example from the 

subwoofer, which leaks through the walls. The reason for the leakage may vary, for 

example it could be because the film next door is an action film with a lot of loud 

explosions and car chases, or maybe the film is simply mixed too loud. The leakage is 

rather annoying for the audience, so sometimes the theater manger (or someone 

working at the theater) takes the decision to lower the playback level. This is 

something that the final mixing engineers are aware of, but it is impossible to adjust 

the mix for each individual theater. Therefore do some of the final mixing engineers 

test listen to the mix a few dB lower, up to 5 dB lower, than it is intended to be listen 

at.  

       Before the mix is declared complete, depending on the budget and if it is 

logistical and practical, is it sometimes tried out in a real theater to make sure the 

audio sounds like it was intended to sound. It is important that the audio reads well in 

the theater because it is often there in the theater that the greatest amount of money is 

to be earned. 

 

TV  

Normally TV-series are not mixed at at a dub-stage. They are more likely to be mixed 

with close ranged-loudspeakers. They also tend not to have budgets as large as 

commercial films. A separate TV-mix is made for films which have been shown at the 



27 

theaters. Apart from that, the final mixing process for TV is different from the theater 

mix. Similarly, DVD and Blu—ray mixes, also have separate mixes, and so might 

mixes for Internet streams. The TV-mix and DVD mix is usually rather similar. These 

format specific mixes are usually done after the theater mix is completed. When 

making the TV-mix the goals are to reduce the dynamics and make the story telling 

elements, especially the dialog, as clear and audible as possible.  

 
[Subject 04]: ...you have completely full dynamic in a theatre mix 

and that is something you never have in TV context, it is even 

narrower in when it is for the web. What you are basically doing is 

compress, thus you are compressing the values in the dynamics. That 

is pretty much what you do, you may make other adjustments as well, 

usually it is, what it is all about, it is about reduce or increase 

the dynamics. 

 

The two main reasons why the final mixer is reducing the dynamics in the TV-mix is 

firstly to make it consistently audible in the noisy home environment, secondly that 

when the theater mix, and TV-mix, is made it is often mixed at the standardized level 

of 85 dBSPL. 85 dBSPL is rather loud volume and a few people want to listen to the 

film at that level at home. Another reason for the TV-mix to have less dynamics is 

that few consumer have good or professional speakers at home. TV mixes are adapted 

to the listening conditions of the majority. In addition to compromising for home 

theater systems, the TV-mix tends to have wider stereo width than the theatre mix. 

The TV-screen is much smaller and the speakers are often close together, while in the 

cinema auditorium the speakers are rather far apart. If you make the stereo width too 

wide when mixing for theaters, then is it not unusual a hole appears in the middle of 

the speakers. So when you are mixing for TV are you in general making the mix 

wider than the theatre mix. 

       When the film is shown at the cinema it is, usually shown at a frame rate of 24, 

while the TV-version has the frame rate of 25, although this may vary because 

different countries have different TV-standards. This imported when mixing the 

audio, the audio be unsynchronized with the picture if it is not the right frame rate. 

The final mixer most pay particular attention to the frame rate preparation, because it 

is the final mixers responsibility to prove the right frame rate mix to the client so they 

can distribute it to different broadcast stations.  
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Client 

Another major theme in the interview was the relationship with the client. When 

working as a final mixer is a service profession. When the final mix process starts it is 

normally the first time that the clients, director and producers, see the material all 

together in its near complete form. During the final mixing process is also when the 

clients tend to have the most opinions regarding the sound work.  

       Some directors want to be involved at the premix stage, subject 04 suggested that 

the director should always be a part of the pre-mix, while the other subjects said that 

the client should see the film in its entirety, when it is close to its finished state. Some 

directors may have strong opinions regarding the audio during production and are 

voicing their concerns earlier in the work process, however many seem to wait until 

the final mix to direct the sound’s design. Directors often do not have a lot of 

experience regarding audio and to be able to entirety will allow the director to provide 

concrete suggestions and requests. 

The final mixers’ perceptions of their responsibilities vary depending on who is 

asked, but the subjects who were interviewed seem to all agree on that satisfying the 

client is extremely important. A final mixing engineer may not always agree with the 

director’s visions, and it is very important when working with the client to be able to 

explain from the mixers point of view what is possible and suitable for this particular 

scene or film. But in the end is it the director’s film and the responsibility to make the 

film as good as possible is his/her. 
 

[Subject 03]: I mean, I can see that this particular dialog is 

covered by other sounds, and it should not be like that, but the 

director may say “yes, I want it like that”. There is a possibility 

that I do not want my name in the ending credits then because I 

cannot stand for my work. Although I can not refuse to do the work, 

because the responsibilities lies with the director” 

 

Sometimes compromises are made between the final mixing engineer and the 

director. The experience of the director, if it is an experienced director or a director 

who is working with his/her first film, may effect how much the director is willing to 

compromise. The less experienced directors are, usually, more likely to compromise 

or take advice from the mixer. The duration of a project for the director is long. 
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Sometimes they live with the project for many years. They may have a vision 

regarding the film from day one, and this can be hard to change. Directors may be 

more or less open to an outcome of the film that is different from what the director 

first expected. Some subjects identified consistent priorities: 
 

[Subject 01]: And we try to enhance it too, sometimes there 

are certain things they do not think about and we come up 

with ideas about how to make it better to make their idea 

cross... 

 

Sometimes final mixing engineers are in contact with the director throughout the 

project. Five of the six final mixing engineers interviewed have been the senior sound 

designer of their projects. Depending on which country the subject was currently 

working in, it differed who was the main contact with the client. Subject 01 and 

Subject 06 were working in the United State and both of them claimed they were the 

person who had the main contact with the director through out the process. The ones 

working in Sweden had no input regarding this.  

6 Discussion 
At the beginning of this research, the final stage of audio production in film was 

referred to as mastering, but the very first two subjects said that mastering was the 

wrong term. They said that there is nothing in the film audio world that is hundred 

percept equivalent to music mastering and it should be called final mixing instead 

because it is really a mixing process.  

       One of the questions the subjects were asked was “Are there any difficulties 

making the audio the audio sync/match/glue with the visual media?”, after conduction 

the interviews the researcher realised that it is hard to understand the question. The 

idea of the question was that the subjects would answer how they make the audio fit 

the picture. The intention of the question did in many cases not read through as the 

research leader wanted it to and it was needed to be explained in further details. 

       When final mixing the engineers are most commonly working digitally and 

mainly with plug-ins for signal processing. This is due to the fact that when working 

with film audio it is often several people working with the same project and 
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collaboration is simpler in the digital environment. Someone may be working with 

effects, while somebody else is working with the dialog. If projects are to be shared in 

an analogue environment it is necessary to print or record all the hardware generated 

effects; but in digital it is easy to share plug-ins and plug-in settings. In addition to 

this, in film audio, it is commonly wanted to have the possibility to redo things from 

the pre-mix when working with the final mix, until the director takes the decision that 

this is the way it is going to be. Digital mixing makes it possible to conveniently step 

back in projects and make changes.  

       Some audio engineers do sometimes use specific outboards, hardware signal 

processors because of its unique colour that gives a special sound. In mastering music 

some hardware processors are rather iconic and they are still standard in many 

mastering studios, though there are mastering engineers who only work digitally. 

       Even though not all the audio engineers in this study answered the questionnaire, 

one can see a pattern in what kind of equipment they use. All the subjects answered 

that they use Wave’s equalizers and Altiverb, which is a convoluting reverb, as a 

reverb. In addition to this, one of the audio engineers who did not answer the 

questionnaire also talked about the usage of Altiverb in the interview.  

       The audio engineers were asked if they think some audio processing tools are 

more important than others. Two of them said the equalization may be the most 

important audio processing tool when final mixing. This is because of the fact that 

when working with, in particular, dialogue one often wants to make it as even and 

accurate as possible. The equalizer provides spectral balance thus making it an 

essential tool. This consistency is partly made with levelling, also, one often needs to 

equalize the material too. Equalization is also needed because the audio often comes 

from different takes and microphones. These variations should not be hearable 

because they can be both frustrating and annoying for the audience. Aside from that, 

the dialog is often the foundation of the story telling and helps create immersion. If it 

is not believable the film may not move the audience the way the director intended it 

to do. The equalizer can also be used to remove noise and other undesired sounds 

from the audio. This may also be true of filters.  

       The other audio engineers interviewed said that there is no particular tool that is 

more important than the others, it always depend on the project.  Although all the 

audio engineers agreed that the tools and what is needed for a film will vary from film 

to film.  
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       When mastering music the equalizer is also very important. It is used to enhance 

the tone of instruments and also to de-emphasize parts that consist of errors. The 

equalizer gives the music mastering engineer ability to locate and isolate specific 

desirable/undesirable frequencies easily and allows sizable tonal adjustments without 

effecting all the instruments in the track. Although, if it is desired, one may effect the 

whole track with the equalizer.  

       When the music mastering engineer gets a track they are most likely to listen to 

the track at least once before they start working with it. At this point, they may 

already have ideas about what they are going to with the track; what they are going to 

enhance and try to remove. While the final mixing engineer seldom looks through the 

whole film before they start. They work through the film and make the adjustment as 

the come across them. This is partly due to the fact that they are, through the working 

process going to see the film several times. Some of the final mixer mentioned that 

they often work with the premix in addition to the final mix, this means that they have 

already seen the film. Another reason is that, according to the subjects, only minor 

adjustments are made in the final mixing process, one of the final mixing engineers 

stated that the final mixing process is an error control.  Many of the subjects had 

worked with final mixing for several years, assumingly, they know from experience 

that they do not need to watch the film to do the final mix. 

       When final mixing audio for a film you want to create audio with as much 

dynamic range as the script will allow without disturbing any of the important story 

telling elements. At the same time, the final mix engineer desires that all the details of 

the audio will be heard, and that all the sounds will have an impact. The final mix 

engineer must find the right compromise.  

       The final mixer mainly focus on mixing for the theatres, then later different mixes 

are made for other formats after the theatre version is finished, for other distribution 

channels. The music mastering process is slightly different. The music mastering 

engineer may do different format mixes, but with all these different formats in mind 

from the start. The mix has to sound good in the car, on the phone and on the home 

stereo. The music mastering engineer does not expect the consumers to listen to the 

music in a perfect environment.  Also, in general, it is common today when popular 

music is mastered it is compressed to create a very narrow dynamic range. One of the 

key goals when mastering music is to make it audible in all listening environments 



32 

and in all types of stereo equipment, and ideally to stand out from other music 

recordings heard on the same channels.  

       The main mixing work, regarding film audio, is, according to the final mixing 

engineers, is made in the pre-mix and only minor adjustments made in the final mix, 

although there are exceptions. The director may have new request regarding the mix, 

but usually it is not a major changes. One of the final mixing engineers interviewed 

said that the final mix process is more like an error check up and that only minor 

changes was made then. Similarly, according to Katz, in music mastering the 

mastering process it is just an error control. 

       For both the final mixing engineer and music mastering engineer client 

relationships are important. The client and audio engineer may not see eye-to-eye on 

everything regarding the project, but in the end the song/film is the clients and as an 

audio engineer your work is to please the client. 

7 Conclusion 
This work investigated if there are any similarities between the music mastering 

process and the final mixing process in film. There is a lot of literature about music 

mastering, but there is a lack of documentation regarding the final mixing process. 

Therefore was the information regarding final mixing gathered through interviews 

with audio engineers who are working with film audio. 

       Six professionals were interviewed. The results suggest there are a lot of 

similarities between music mastering and film final mixing, but there are also major 

differences in how they work with the different audio processing tools. 

• Dynamics are very important when working with both final mixing and music 

mastering. When final mixing a film we desire a wide dynamic range, while 

when working with music mastering a narrow dynamic range is generally 

preferred. The music mastering engineer work a lot with compression and 

limitation, but the engineer doing the final mix for a film work with levels in 

a more general way. 

• When working with final mixing an engineer make mixes for different 

formats: theatre, TV, DVD, Blu-ray, etc. These format mixes vary, for 

example the theatre-mix’s dynamic range is wide while the TV-mix’s is 

narrow. When mastering music you may also do different format mixes, but 
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as mentioned above, most popular music tend to have a narrow dynamic 

range in all formats. 

• Noise is a problem which occurs both in the music mastering and the film 

final mixing sessions. There are different ways to handle the unwanted 

artefacts and the same techniques may be applied in both mastering and final 

mixing.  

• When final mixing a film it is important that all the basic story telling 

elements can be heard. The dialog is often the base in story telling, but there 

are of course exceptions. When final mixing there is a lot of focus on the 

dialog and it may be adjusted with different audio processing tools. Music 

mastering on the other hand is not as specific as film final mixing. When you 

get a new project, for example, which instrument is the lead, or which parts 

need enhancement. 

In future work, more documentation should be collected regarding the final mixing 

process. This work provided a general idea of what this process consists of, but more 

details are needed to understand which tools should be used when. Additionally to 

this, how the different format mixes are made is something that was not included in 

this work and further research should be done about it.   

7.1 Validity and reliability 
The aim of this work was primarily to provide a greater understanding about the final 

mix. The information regarding the subject was gather through interviews with 

several final mixing engineers. They were all asked the same questions and their 

answers, both oral and written, were similar. The interviewees were all well 

established in the film industry and where therefor considered experts. The 

information in this thesis was summarised and analysed according to the standard 

which was suggested by Walliman (2011). Because of the interview method was it 

not possible to control the subjects answers. But because of the fact that several 

mixing engineers where interviewed and they answered similarly it is considered that 

this research has high validity and reliability. The oral interviews have a seemingly 

high reliability as well. The interviewees of this research have a lot of knowledge 

regarding the subjects, they have several years of experience and, as mentioned 

before, were their answers were rather similar. The content in the questionnaire was 
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never tested before using, although the answers were consistent. It indicates that the 

questionnaire have successfully highlighted common attributes. 
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9 Appendix  
9.1 Transcription glossary 
 
Int-   Disrupted word/sentence 

SKRATTAR  The speaker is laughing 

LAUGHING  The spear is laughing 

(x)   Person reference 

[x]   Film reference 

[[x]]   Place reference 

((x))   Company reference  

?   Question intonation 
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10 Transcriptions 
 
Transcription 
Interview – 24/02-2014 
33 min 
Subject 01 
 
[Research Leader]:R 
[Subject]: S 
R: First of all, how would you define film mastering/final mixing? 
S: Film sound final mixing? 
R: Yes, exactly. 
S: Well, final mixing is the process of taking all the elements that 
we have refined down to a finished form, then actually putting them 
all together that contains the entire element. Before that we start 
with individual elements, which we make which is called stems, which 
combines some of those elements, and then we kind of fondle them 
through till we create this final master where everything is married 
together.  
R: Okay, but do you think it is possible to compare the final process 
of film final mixing, or final mastering, to music mastering? 
S: Now you are more concerned about, I just want to double check, you 
are more concerned about the mastering, final mixing, process as 
appose to the mixing process? 
R: Yes, the final mixing process, the last process. 
S: The final mastering process? 
R: Yes. 
S: Well, okay, well it is a little different, because in music a 
mastering engineer takes a song that has already been mixed and then 
applies: compression, EQ, some level adjustment to kind of tweak it a 
little bit. While our mastering process is almost more like a check 
process, previously, years ago while were on films we would do a lot 
of adjustment in the mastering in the film; we would take our stems 
and as we combined them we would vary levels and adjust them to 
create a master. But now, since film, the film mixing processes, has 
been refined, what I am finding is that the time we are getting to 
the mastering process we are not really adjusting our stems anymore 
and if it turns out an adjustment needs to be made in the stem we 
will go back and remix the stem, so that when we make our master what 
is on the stem contains that master. In that way, if the master ever 
has to be done again and they put the stems out, all the adjustments 
will still be in the stems. So in a nutshell, instead of tweaking the 
final master the tweaking is done before the final master in films. 
R: Okay, when you talk about stems, what do these stems consist of? 
S: Well, it depends on the project, but generally will stems have a 
separate dialog stem, we will have a music stem, we will have an 
effect stem, an background stem, an foley stem and that is the 
basics. Each of them is almost an own master, so the dialog stem will 
be a six track master, just the dialog. Also we will have an separate 
ADR stem. 
R: And what is an “ADR stem”? 
S: What is an “ADR stem”? 
R: Well, ADR, are you familiar with ADR at all, or should I define 
it? 
S: I think I know what it is, but I not hundred percent sure. 
R: I will tell you, okay. ADR stands for Automated Dialog Replacement 
and it is any dialog that has been replaced in the movie which has 
not been recorded on the set, that has been recorded on a separate 
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voice recording stage, on an ADR stage. And so, you know quite often 
we need to record lines again because there is a problem on the set, 
it is not clear, sometimes the line is change, sometimes we even 
replace a voice to a different voice, and we ADR that. Sometimes we 
have people come in for crowd scenes and we call them “ADR loop 
group” and we have those people come in, and you know they will be 
background characters. You know, sometimes in the stem process we 
will have a separated ADR stem and sometimes we will combine the ADR 
stem with the dialog stem, so you will have a six-channel dialog 
stem, six-channel back, six-channel foley, so if you were to play 
these channels separately, you could hear, say, in an action 
sequence, you can hear all the cars and guns and explosions, but no 
foley footsteps, no dialog, no music. This is helpful because 
sometimes, for different versions, for foreign versions, for 
trailers, they want to take the, they want to have the effect the 
separate. They want to make an on separate mix for the trailer or, 
just for various reasons, if you ever see a movie, for example [x] 2, 
it may reference [x] 1 and they may have a scene from [x] 1, well 
they do not just want to go back and they the master, because the 
master has all the music all married together and maybe in [x] they 
bring this scene in and they want to have different music, they might 
want to have music for the whole scene; before, during and after that 
sequence. So, since they can take the music out, now they can just 
use the stem element. Or maybe they do not want to play the same 
dialog, maybe they want to change this explosion, maybe they have 
reasons to change all these elements because they are separate. 
R: Okay, I understand, and also they may change the language and dub 
it to their own language. 
S: Yes, sure, and for that we make something which is called MNE, 
which is something called music and effect, which is everything but 
the dialog. 
R: Okay, when we are mentioning dubs, you do different, when you 
bounce the project, you bounce it in different ways; you have one 
without the dialog, or do you bounce them in stems so when you send 
it over to someone else will they be able to do some mixing? 
S: Generally, and we do not use the term “bounce”, 
R: Okay, what kind of term do you use them? 
S: The term we use is MNE, which stands for music and effects. So in 
the MNE we send various types, we send a six track NME, we send a two 
track stereo MNE, depending on the requirements for, sometimes a TV 
commercial only wants the stereo version, anyway, we send the NME and 
then they can add their own dialog on top of that. And the reason we 
send it kind of married like that, instead of stems, is because we 
want to try to maintain the directors intensions. And so, sometimes, 
you hear some NME:s, when they mix the voice in, in certain countries 
they mix the voices a little bit too loud and it does not sound quite 
like a movie, they do not sit in the movie the way they should. So it 
is hard enough to get the voices right so if you let the mix effects 
and everything else, that can really get messed up. So that is why we 
give them an MNE. 
R: Okay, so if I understand you right, it is mainly because you want 
to preserve the directors intensions? 
S: Yeah and it also makes it easier to add their voices in. 
R: Because, as I understand it, it is often dedicated dub studios 
that do this work instead of film mastering studios or whatever. 
S: Yes, and interestingly, for what I understand that in some 
countries there are certain voice people who always are the certain 
voice of a certain actor. 
R: That is true, or, in Sweden, it is at least true for cartoon 
characters. 
S: Which makes sense. 
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R: So if you were to change it the crowed will go mad.  
S: Exactly. 
R: Okay, we talked a bit about the working process, when you get a 
project, what is the start process, what do you do with it? Like you 
get a project, “here”, what is the first thing you do with it? 
S: Well first I hope to get is a script, hopefully, in a perfect 
situation I will have gotten the project when it is in production, in 
pre-production, if so, I read the script and I read the script and 
depending on my relationship with the screen maker I can sometimes go 
in and suggest certain things which will help sound. Some filmmakers 
do not want to hear about that, while others do. For example, I will 
give you an example There was a film I was working on and there was a 
scene where an actor opens up his cellphone and it turns out, he 
makes it looks like he is calling somebody, but it turns out he only 
called information. So he has not really called that person, so he 
put the phone down by his side and then he closes it. So I told the 
director, if we do a close up on the phone when he puts it to his 
side, that point we can here the operator information and then it is 
almost at we kind of lean in to the phone and we could hear something 
that the others actors do not hear. And so the director did that, and 
sure enough when we screened it to an audience, when you cut to the 
close up to the phone you could here the operator and the audience 
said "Ooooh". So it is almost like they got something which nobody 
else got, so it worked. So, in a perfect situation I will be able to 
do that, but quite often I do get the script when the film has 
already been shot, so I will read the script and then I start making 
sound-notes ideas I like to present to the filmmakers about how I 
think sounds or scenes should sound, backgrounds we might use, 
different sound ideas. Depending on the environment we are in, if we 
are in a city, the city environment that will define where we are, 
because you could just be in an room and depending on the sounds 
should play off screen that will determine whether you are, in New 
York City for example, New York will maybe have a lot of police 
whistles and jackhammers. If you are in a quiet city, you are not 
going to have nearly as much traffic, or Chicago has a lot of 
elevated trains, so that will help you define Chicago. So those kind 
of suggestions, I can give to the filmmaker, and the next thing is 
what I will do is that they usually will send me the film to look at. 
I will look at it and start making more notes and kind of planning my 
ideas about how I want it to sound. And if there are visual effects, 
ideas for those visual effects, if it is a gun battle I can be 
deciding what kind of guns to use or, or if it is a movie with cars, 
start planning on what kind of engineers, figure out whether I need 
to go and record elements. Sometimes you need to record certain 
elements, if it is a certain helicopter you do not have in your 
library, or something unusual, then you decide on that. In some 
movies there are things and scenes which do not exist in the real 
world and the you have to start planning on designing on those sounds 
and deciding on who, if I am going to do it myself, figure out how 
much time it will take to do, I figure out how much time that person 
will need and who I will hire. And then Once I have the film, 
sometimes they actually have me start working on it because we have 
to do a temp version of it where we are going to screen it to an 
audience, but hopefully I get to look at the movie with the 
filmmakers first and we can sit down and do what we are calling a 
spotting session. So we will usually spot for effects and for ADR, 
because ADR is very important, because sometimes we have to explain 
scenes by adding ADR or changing lines or correcting problems in 
production by shooting ADR. And then so, after I spotted the film 
with the director, we continue working with it, we edit on the film. 
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And the editing process, the length of the editing process, vary, it 
all depends on the budget 
R: Is there a generally normal time it takes for "this kind of 
budget"? 
S: I used to be able do give you a definitive answer, it very so much 
now I just have a film, recently, that was a complex film, I should 
have had two months to work on it, but we only hade four weeks, so I 
got half of the time I needed. A lot of the time it depends on the 
budget. They may have a very complex movie but no money. Recently I 
had to turn a film down where the director wanted me to work on it, 
but he only had a third of the money of what he should have and only 
four weeks to work on it and to only hire me to do all the effects 
and the prime work and there where just no time, because he would 
have been disappointed. To answer your question, generally, for a 
mid-level movie, six weeks to edit it and (.), and lets say eight 
days to make a, what is called a pre-dub, do make our stems and then 
maybe 12 days to master it and do out final mix it and do our fixes 
and everything, but that is kind of average. But it can be less. I 
had a show recently where we had four days to pre-dub and five days 
to final it. So it was not a lot of time, but we got it done. 
R: It sounds rather hectic. 
S: Yeah, it was hectic, but everybody was happy in the end. 
R: When you work with a project, do you often do the mixing as well 
as the mastering? 
S: Some people do, but I try not do, because when I am mixing on a 
project, if I do mix it is hard to be objective and see what is 
needed. And also if a client asks me to do something and get 
something, when I am mixing, it hard to do both, because I have to 
get on the phone and call an editor when I am supposed to be mixing, 
so I prefer not to, but a lot of people do do bought, and they do it 
well. But I preferably have someone who mixes everyday all the time 
to do that work. 
R: Okay, but when you master films, do you it in some special 
environment, or do you sit in a narrow studio with short range-
speakers, or do you have a big cinematic screen? 
S: Well, again, I would not use the term mastering,  
R: That's right, sorry 
S: Because, that is okay, because in the music world you do talk 
about mastering, for us, we usually talk about the pre-mixing process 
and the final mixing process. So when we are pre-mixing and finaling, 
we are usually in a big room with a big theatre, with a big screen. 
But sometimes when there is no money, we will do it in a small room. 
And also, when we are editing, when we are editing all the individual 
tracks we take it to the pre-mix stage, we do that in a small room. I 
am in room now, I have two computer monitors in front of me, I have a 
60-inch flat panel in front of me and then a 5.1 monitoring system in 
the room. So it is a nice sized room, I have a little console in 
front of me. And I do do a little mixing as I am working as well, you 
actually do a fair amount, of mixing and panning, as I work because 
you kind of have to. What I am saying is that the big stage, which we 
call the dub-stage, then I usually do not sit behind a console, but I 
do tend to (.), I should change my answer. When I do editing I do a 
lot of mixing. 
R: When you final mix something, do you consider some parameters more 
important than others? 
S: No, I do not think so, I think everything is important. 
R: Are there some parameters you know, before you even see the 
project, you are going to be using, "these parameters"? 
S: Could you explain to me what you mean? What kind of parameters are 
you talking about? 
R: For example equalizer, reverb, compression- 
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S: Oooh, does things. 
R: Yeah. 
S: (.), Oh, it really depends on the project and I say that because 
it depends on the project, and I say that because sometimes I use 
certain reverbs on projects, like Altiverb, I can use a lot. There 
are other reverbs that work better for other kinds of situations, 
some are more smother and some are more musical. Altiverb is called a 
"convolving" reverb, so it means they use a process called a 
convolution process where they, well, sample an environment like 
room, and you can recreate that room using Altiverb. But sometimes 
you need a reverb that sense very musical, very smooth. So it really 
vary. There are a lot of plug-ins that we tend to use a lot, but it 
can really vary. We tend to use a lot, pitch, the one called pitching 
time a lot. Let me see there is that, there is Altiverb, EQ:s, there 
are so many different EQ:s that really vary, so it is hard to say. 
There is one which comes with Pro Tools that is called "Channel 
Strip", that a lot of people use, and I use it sometimes and I use 
"Digi-rack" EQ:s, there are not as good as some other ones, but they 
are okay. The good thing about "Channel Strip"- and "Digi-rack"-EQ:s 
is that you know that which every Pro Tools system you play, the 
playback will all have those. If there is something you really want 
to play back a certain way, they are good to use. What I try to do, 
if it is every possible, is to render, if I do an effect I try to 
render it, in other words I try to record it so that I do not have to 
worry it the other person have the same EQ or plug-ins. And on (.), 
as far as noise reduction most people have iZotope RX, which is a 
noise reduction program which you can use on dialog. It is also 
useful for effects, sometimes an effect, you may record an effect, 
and there maybe a bell, because a lot of noise in the background, so 
you can take the noise out so you only have the bell, which is very 
handy. It is also handy in removing noise from dialog. There is 
another one which is called WNS which is an noise reduction plug-in 
that allow people to use on the final stages, there are just so many, 
it is really hard to say which one you know. 
R: Now, you are talking about plug-ins, so I assume you are working 
in a digital domain, but do you ever work with analogue equipment, 
like if you have a physical EQ or compressor? Or du you only work 
with plug-ins or do you mix between them? 
S: Yeah, these days I exclusively work with plug-ins. The say with 
the mixing stage, sometimes some of the mixer may have some kind of 
outboard equipment that they use, for certain reasons, but I try to 
stay in the digital domain because more and more we are mixing 
virtually. So in other words, should I explain virtual mixing? 
S: Yeah, it is good if I have it explained for my interview.  
R: Okay, so (.), if I am going to process something though an 
outboard piece here and then I am going to take it somewhere else, 
then I have to record it because they will not have the outboard 
piece or gear in another room. Then you, even if they do, the 
settings will be different, so, but if I mix in Pro Tools, if I mix 
digitally and I have the same plug-in the have in an other room, like 
Altiverb or "channel Strip" or whatever, then it will play back 
exactly the same way in the other room. So I try as much as possible 
on all my shows now to not have to record anything. Now if I am 
processing something, like I said, sometimes I record that, but that 
is when I am absolutely sure, that is how i want it to sound, but by 
not having to render anything or record it, they you can change any 
parameters that you want to at any time and that comes in handy. For 
example, lets say I do a temp mix, we are going to play for an 
audience and (.), if I have to go, if I have to go, And I have had 
this happen, where I have to mix on a stage, on a dub-stage that has, 
they may have a digital console, but I still have to run all my audio 
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through it. Very seldom do we come across analogue consoles anymore, 
but still, the console does not have plug-ins, it is not a Pro Tools 
console. So, I have to run though the console, so all the work that 
we do through the console gets recorded on stems. The Problem is, 
when we go to our final mix, none of that work is really saved, it is 
in the stem, but we have to make new stem so we have to mix 
everything all over again, which means, all that work gets thrown 
out. If we mix in the digital domain where we have a console that is 
controlling Pro Tools, like an icon console or a Digidesign Icon 
console, then all the work that we do on the temp ends up in the pro 
tools session that I have. And now, as I am working, all that work is 
carried forward, so when we go to the final stage we are taking that 
work from the temp and now we are just refining it, instead of 
starting over, so you save a lot of time. And that is how I was able 
to do that mix that I did recently where we had to final it in, pre-
dub it in five days and final it in five days, but we had already 
done a temp mix so all the work was started. 
R: Okay, you talk about Pro Tools, is that the only DAW you use or do 
you frequently switch DAW? 
S: I don't know what you mean. 
R: Okay, do you mainly work with Pro Tools or are there other 
programs you work with? 
S: Mostly Pro Tools, Yeah, I mean there are, I say Pro Tools. I mean 
there are other programs and programs we use, there are samplers and 
such we use to plug in to Pro Tools, but when I go to the dub-stage I 
am giving them a Pro Tools session. 
R: When you work with a project, what are the difficulties when you 
try sync the audio to the picture, or are there any difficulties 
syncing them? 
S: There are various things that can happen, usually we do not have a 
lot of sync problems. When digital first started there were a lot of 
frame rate problems and sometimes part of a show may have been shot 
at 29,97 and other part of it would have been shot at 24 frames and 
so we have to try to get those pieces to fit together. Now days 
everybody, pretty much, from the beginning of a project will shot the 
same way, but sometime you will find certain pieces which is out of 
sync, you have du adjust them a little bit, also what happens today 
is that movies have visual effects. When the visual effects are 
composed tighter the visual effects will move things around, they may 
move a character around, they may change the sync of the explosion by 
ten frames, which is a lot of, it is huge. And so sometimes you, I 
have heard of cases where people have seen films at a movie theater 
and things were out of sync, you know, sound effects where out of 
sync because they never saw the final version, so that kind of thing 
can happen. And you try it does, you try to get all of the final 
effects before mixing.  
R: But when it comes to dynamics, do you have any challenges there, 
or are there any difficulties controlling dynamics when you work with 
film final mixing? 
S: Sure, yeah. There is always, there is a lot of issues with 
dynamics which relate to psychoacoustic, for example, lets say we 
have a scene where we really want to surprise somebody, scare them, 
the obvious thing to do is to have a quiet scene before scene 
beforehand. So you have a loud sound which is really loud, but 
sometimes, if it is a car chase you want to have a big crash, it is 
hard to have a scene where somebody is chasing and there is a lot of 
music, and then there is a crash, so the you have to work with 
composers or maybe the music is already composed you work with the 
music editor to potion the music so it can be quiet, maybe it is a 
string sustain you kind of fade down. there is a lot of things you 
can do. You can pull out the sound effects, so you are mostly in the 



43 

actors head, you are mostly hearing music and you are mostly hearing 
breathing, they pull the music down where you hear the heart beat. So 
you know there are many psychoacoustic things we do. Also you have to 
make sure you mix your movie too loud, because if you start out, lets 
say when we are mixing during the day, if we start out with a busy 
scene, we have to be careful so we do not start out too loud because 
then, if it is a, if it starts out with a ten minute car chase and it 
start out loud. At the end of the car chase the listeners ears are 
going to be fatigue, and also our ears tend to get used to loud 
sounds, so what we like to do in sound is moments of loud and moments 
of quiet, kind of alternate back and forth. And sometimes right 
before an explosion we like to pull the sound out, or pull so you 
just hear a low frequency rumble and then have a big sound. So we 
have to be careful in the mix process so we do not mix too loud, we, 
lets see what else, I mean there are a lot of things. We have to be 
careful so we do not mix too soft also, because our dub-stage is very 
quiet and a lot of theaters have a lot of people, hopefully, air 
conditioner noise, there are people eating popcorn, so sometimes when 
you have an off-screen voice which says something down the hall you 
want the character to hear, maybe cause the to get out of bed or to 
walk down the hall. You know, I have seen cases where it has been 
mixed low and when you go to the theatre you do not here it, and the 
client says "what happened to the sound we play, you know what we put 
in", and when all the people have left the theatre you play the scene 
end then you realize that that they mixed it too low. And that has 
happened, there have been times when I have told people "it is too 
soft", and they say no that is the way we wanted it, later on they 
regret it.  
R: Oh no. 
S: Yeah, I just know from experience that sometimes they have to 
found that out themselves. 
R: Okay, that is a problem I have never heard about but it sounds 
really interesting.  
S: That is a really real one, the other thing is that, I do not know 
how it is in Sweden, but in America we have a lot of multiplexes, if 
you have ever sat in a multiplex you can hear the rumble from the 
theatre next door and so what happens is, sometimes the theater 
manager, or somebody will turn down the level of the speakers so you 
do not here so much next door, because the people next door may 
complain. If you have, if you are playing [x] next door and there is 
a movie, just a romantic comedy or a very quiet walk and talk movie, 
people will get really annoyed hearing these explosions and rumbles 
coming though the wall. So you can not always guarantee that the 
movie will be played back the way that you mixed it, now we have 
standardize our playback levels to 85 dB, and that is how theaters 
are supposed to play them back and that is how we mix them, but we 
always have to keep in mind that there maybe is something that does 
not get played back as loud, or the soft stuff is really soft, so we 
take that into consideration a little bit, when we are mixing. That 
is one reason why you see in American movies that, we do not use the 
subwoofer all the time, we just save it for certain big impactful 
scenes. There are some countries, and I will not say their names, but 
there are some countries that use the subwoofer everywhere and it is 
all over the place and it becomes boring, so we try not to do that. 
R: It is interesting to hear about how you take it in as a 
consideration, when you think about the different distribution 
formats. But when you do final mixing, do you also think about when 
people watch this film, that some will watch it at the cinema, some 
will watch it on their computer, and some will watch it on the TV at 
home with no go sound equipment. Is that something which you consider 
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a lot, because now you have been talking about the level of the film, 
but do you ever- 
S: Yeah, we think about that all the time, and the thing is, even if 
we do our best to mix it and even if we have the best theater in the 
world, where few people, if anybody, listen at their stereo system at 
home at 85 dBSPL and you could, but it is also pretty loud and most 
people turn it down so that, around 70, so that the difference is 15 
dB which is pretty huge, or maybe in the mid-70's. It is a big 
difference, so what we try to do, what we are always trying to do, 
for home and computer, will we do a separate mix. I was going to say 
we do a separate computer mix, but that is usually coming of a DVD, 
so that is kind of a home mix. And for internet, I have not done a 
separate stereo internet mix, but I am sure there are probably some 
people that have done that and I am sure for shows which play on the 
internet, I am sure they really keep that in consideration, they 
probably use a lot more compression, they probably do not have the 
dynamics we do. But yeah, we will master separately for the home 
market. 
R: Okay. Then when you get a project and start final mixing it, what 
are you trying to achieve, with the final mix? 
S: Well to make it as dynamic as the script allows so it depends on 
the, again, if it is a comedy, you know, you can not make it so loud, 
and if it is a dramatic walk and talk movie should it not be very 
dynamic at all. So we keep that in mind and we want to hold the 
audiences interests and make them, really listen to the story, so in 
all times dialog, I was going to say that all times dialog is 
important, but sometimes actually during some scenes, the way it is 
written, sometimes the dialog is not as important, depending on how 
it is written. You can tell people are screaming at each other but, 
you know, the act around the is so loud you only can hear a word or 
two, but it really depends on the scene. But we try to make sure we 
convey the emotional content for the scene that the director 
intended. And we try to enhance it too, sometimes there are certain 
things they do not think about and we come up with ideas about how to 
make it better to make their idea cross, or to make the audience to 
really listen and. (.), a lot of the time of what we are doing is 
using psychoacoustic and psychology and work with peoples minds, and 
so. For example (.), I worked on a movie, it has not come out yet, 
but there is coming out later this year, but there is, the movie is 
called [x], and there are scenes in the movie of this girl who is 
kind of trapped in this house because her legs have been injured in 
an car accident, something in the house is trying to communicate with 
her, maybe a friend, maybe capture here. So the director wanted an 
eerie feeling, so it is my job, in all of the different sound effects 
they put in the background and ambiences, to convey the feeling of 
unease, you know, using low tonality or breaths in the background or 
weird floor creeks or whatever to convey his feelings. So 
psychoacoustically and physiologically when you watching the movie, 
you may not be aware of all these sounds but you know something is 
wrong, and that is the feeling we are trying to convey, in that case. 
R: Yeah, I understand that it depends on the different cases but 
there is always some kind of main goal. 
S: Yeah, exactly. 
R: When you get a project, we talked about what you are trying to 
achieve, but when you are final mixing something, what do you 
consider your responsibilities are, as an audio engineer? 
S: (.), well my responsibility is to be aware of what is going on in 
the mix, at all times, hold on just a second (.). Hi there, do we 
have much more to go? 
R: No this is actually the last question. 
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S: Okay, and what was the question again? Yeah, as far as my job on 
the stage and I was saying, what was the question? 
R: What do you consider are your responsibilities when final mixing? 
S: Okay, so my job is to make sure everything that we have talked 
about through the spotting session, from the spotting session, though 
the tempt mixes, thought talking to everybody, and everything is 
conveyed on the screen, so I have to make sure that everything sounds 
right and is in it's right place, nothing is missing and it is not 
mixed too loud. I am always directing the mixers as far as how I 
think everything should sound, but I also have to keep my eyes on the 
clients to make sure that they are happy. Sometimes people will not 
convey their feelings because they may not be sure how to get their 
idea across, or they may be intimidated because they are new, so I 
have to make sure they are happy. Or if there are political on the 
stage, sometimes you have people who like to yell and scream, that is 
just who they are, and I have to make sure that I keep that under 
control and work with does people and try to make them happy. And 
also, communicate with the studio, as far as how the mix is going and 
I also have to keep everything on schedule, there is always a certain 
amount of time to get things done, so I am always looking at "where 
we are?", "how much do we have to do?", "how much time is it going to 
take to make it done?". For example, sometimes we have a film that 
got, lets say, the first couple of reels are pretty easy, but the 
next batch of reels, lets say it is a six reels-film, one and two is 
easy, three to six are hard. Sometimes I start with reel three, go 
through three to six and save the last two reels to the end, because 
sometimes, quite often, when we start mixing, especially on the first 
reels, we pay a lot of attention and we take a lot of time and then 
we get to the end and realize "oh my gosh, we are out of time". I 
have seen situation when you get to the big climax and you do not 
have a lot of time to mix it, because we have to keep on schedule, or 
sometimes we have something which is called a hard release date, 
which it has to be, we have to finish by a certain time because they 
have to release it on certain dates. You have no extra time in the 
end. So I want to make sure we make them in time, so I spend a lot of 
the time on the hard scenes so the easy scenes will be able to do in 
a short period of time as appose to the other way around. So I am 
watching my time, like I said the studio, but also, I have to do my 
best to make the process enjoyable, because we are spending many 
hours and in a small dark room together and you want to make the 
client comeback and remember it being an enjoyable process, you want 
them to actually almost kind of miss you when the process when it is 
over. So we are trying to have fun at the same time and it is part of 
my job to have fun with the clients, if there are those kind of 
people, some people they are not there for fun and they do not enjoy 
the process and they just want to get out of there, so you know, you 
just have to keep them happy. 
[Interview continued the next day] 
R: I missed a question yesterday, though not to worry, it is a really 
basic question; for how long have you been working with final mixing? 
S: So, do you mean ”supervising sound”? 
R: Yes, exactly. 
S: Okay, LAUGHING, probably about 20 years. 
R: Did you work with any other audio processing before that, did you 
work with films? 
S: Before this, well I have also done sound editing, so I have always 
been a sound editor. Before that was I recording engineer, so I used 
a lot of processing gear, back then you know; Lexicon reverb and 
Eventide, typical EQ:s, different EQ:s and that kind of stuff.  
R: Okay, good, that was the only question I missed yesterday. 
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Transcription 
Interview – 25/02-2014 
33 min 
Subject 02 
 
[Research Leader]: R 
[Subject]: S 
 
R: Okej, då börjar vi. Hur skulle du definiera slutmix av 
film? 
S: Hmmm, slutmix är när man börjar mixa emot (.), alltså, 
som jag gör i alla fall, när man börjar mixa emot listor. 
Alltså man kör filmen från början sätter upp tidskod över 
hela skärmen så man ser den tydligt. Titta inte på 
skärmarna annat än på tidskoden, annars så ser man 
filmen. Och kanske ta ett steg tillbaka, man kanske gör 
förändring i volym. Ja, man gör någon sorts förändring 
och så ser man filmen från början till slut och så 
antecknar man tidskoden där man hör fel och sådant. Då 
tycker jag att man har börjat slutmixa filmen.  
R: När du har slutmixat har du både ljudlagt, förmixat 
och slutmixat då eller har det varierat? 
S: Hmm, vi måste backa bandet nu, menar du film? 
R: Ja, vi pratar om film och inte TV. 
S: Okej, i sådana fall det jag pratade om med lister det 
man börjar med i förmixen, slutmixen gör man ju i bio. 
Där kan man också jobba med listor. Men jag skulle säga 
att (.), ja, där delar man också upp det, man börjar inte 
direkt när man hoppar in i bion med att slutmixa. Man 
mixar tramp och dialog först och sen så fortsätter man 
med atmosfärer och ljudeffekter. Det är väl egentligen 
inte förrän man kör allting, med musik som man kanske 
egentligen ska definiera det som slutmix. Men, ja, det är 
svårt att säga, det blir någon slags, alltså, förmixen 
gör vi ju här [[x]] på vanliga närfältsmonitorer. Så att 
egentligen är det som hela det jobbet ändå, det man gör i 
bion är som en slutmix kan man säga.  
R: Bara så att jag förstår rätt, det är när man har alla 
komponenter färdiga som; dialog, tramp, atmosfär och när 
man slår allting samman som man börjar slutmixa? 
S: Nja (.), det är väl då man börjar förmixa skulle jag 
vilja säga. Men så är det också så att under arbetets 
gång, under ljudläggningen och så vidare när man börjar 
få in tramp, när man börjar bli färdig. Man mixar hela 
tiden, man slänger inte in ljud på full volym och tänker 
”jag ska böra mixa sen”, man gör någon sorts mix hela 
tiden. Jag tycker att när man börjar i förmixen med 
listor då är man inne på någon sorts förmix. Och så 
skulle jag vilja säga att när man hoppar in i bio:n så 
ingår det i någon sorts slutmix, även om man på ett sätt 
börjar om från början. Fast man har alla komponenter, det 
är förmixat hyfsat. Så delar man upp allting igen och 
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börjar om litegrann. Men det är som en enda slutmix hela 
det jobbet. 
R: Men tror du att man kan jämföra slutmix när det gäller 
film och mastering när det gäller musik, om det finns 
några paralleller där emellan. 
S: Parallellen mellan är ju att man gör någon sorts 
anpassning för en lyssning som ska motsvara. I 
filmsammanhang anpassar man soundet till en biograf och i 
en musikmastering kanske man anpassar soundet lite mer 
för att fungera bra i radio, fungera bra i ”svenssons 
vardagsrum”, tänker jag mig. 
R: Du pratar om att man i slutmix, när man slutmixar för 
film, att man, du pratar om olika format; vardagsrum och 
bio. När du har slutmixat, är det något du har tänkt på; 
att det här kommer ses på olika format. Alltså att det 
kommer distribueras på olika format. 
S: Ja, alltså, den mix man gör i bio:n är för bio och den 
tänker jag mig att den ska fungera på alla biografer. Sen 
gör man även en, man gör en liten justering till TV- och 
DVD-släppet där man minskar dynamiken litegrann, sänker 
musiken. Man minskar dynamiken i dialogen framförallt. 
Det är i stort sätt det man gör för att det ska fungera 
bättre i vardagsrum och i TV. 
R: Men hur länge har du jobbat med slutmix av film? 
S: Hur länge? 
R: Alltså har du jobbat i flera år med det, eller har du 
bara gjort det några gånger eller? 
S: Ja, det är bara några gånger. är typ tre (.), typ tre-
fyra filmer man har varit inblandad i. Suttit med, det är 
egentligen inte förrän [x] som jag har suttit och kört 
hela skiten liksom. 
R: Då har du jobbat med ljud, vad har du jobbat 
framförallt med innan du har jobbat med slutmix? 
S: Ja, det är ljudläggning, dialog har jag gjort massor 
och (.) Inspelning och förmix då. Och sen har man gjort 
massor med, TV-grejer har man ju gjort helt och hållet så 
att säga, där behöver man aldrig in i någon bio, så då 
kan man göra allting. 
R: Tänker du olika när du vet att ”det här” ska gå på bio 
och det har ska vara på TV? Är det stor skillnad i 
tänket? 
S: Ja verkligen! Det är som jag sa, dynamiken då 
framförallt. Bio är en ganska extremt anpassad miljö, 
alla sitter i bio:n för en enda sak: det är för att se 
filmen och höra filmen. Lokalen och högtalare ska vara 
kalibrerat för ändamålet. Medan ett vardagsrum eller en 
TV, det kan vara precis hursomhelst. Det finns hur många 
TV-apparater som helst. Det är inte alls alla som har ens 
en stereoanläggning till TV:n och det fallet, alltså TV 
är ju, det måste fungera på skvalnivå, jättelågt, så ska 
man ändå fatta vad de säger, man ska inte behöva åka upp 
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och ned med volymkontrollen så mycket. Det blir extremt 
odynamiskt i TV, det är då det fungerar bäst. Så att det 
är ganska stor skillnad ändå. 
R: Mmm, när du har jobbat, när du har slutmixat ett 
projekt, hur börjar du då? Var någonstans börjar man i 
slutmixen? 
S: Ja, det är dialogen? 
R: Är det dialogen? 
S: Börjar med dialogen, när man sitter med 
närfälltslyssning och gör förmixen och så (.). Det låter 
ju helt annorlunda i en stor biograf när man har mycket 
större högtalare, ofta tratthögtalare och grejer, man 
sitter kanske tio meter från duken. Och då dyker det upp 
grejer i dialogen som man inte har kunnat höra och parera 
innan och det är egentligen detaljer; lite i dynamiken, 
lite med typ s, alltså konsonanter och s-ljud och så 
vidare. Alltså sådana grejer som man måste parera i 
bio:n, som man lätt missar när man sitter med 
närfälltslyssning. 
R: Men varför börjar man med dialogen? Finns det någon 
speciell anledning till det? 
S: Det kan jag inte svara på, det går säkert att börja i 
andra änden också, men… 
R: Men varför börjar DU med dialogen? 
S: Men det är någon sorts, det är dialogen som är stommen 
ändå i en film och så, eller framförallt då dialogen och 
sen trampet för att det är dem som man oftast börjar med 
att mixa ihop. Som på [x] började vi med bara dialogen 
och sen så körde vi både tramp och dialog för att ibland 
så ligger det steg i synken, i bom och i myggor och så 
vidare, som kan hamna, ligga, dubbelt i trampet, så man 
hittar de grejerna om man inte har (.). Det är sådant man 
kan ha missat i förmixen. Men lite sådant, man får det 
att lira ihop, tramp och dialogen 
R: Okej. När du börjar med ett projekt och ska slutmixa 
det, du pratade förut om det här med listor och stomme, 
när du ska bli bekant med ett projekt vad gör du då? Att 
du ska sätta dig och slutmixa, ”nu börjar vi med 
slutmixen”, du vet at vi ska börja med dialogen, men hur 
gör du, du kanske har mixat arbetet innan, för att göra 
dig bekant i den här situationen? 
S: Det var en svår fråga. 
R: Jag kanske formulerade det lite dåligt, men till 
exempel: tittar du igenom film, som sin helhet eller scen 
för sen. Alltså hur får du en förståelse över vad som 
behöver göras? 
S: Nej man, man börjar liksom bara köra helt enkelt från 
början. I det fallet man kommer till slutmix så har man 
ju sett filmen, man kan alla repliker i sömnen. Så att 
sitta och lyssna igenom allting bara för att bli bekant i 
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en annan lyssningsmiljö, det skulle jag bli tokig på 
alltå. Man vill, man kör ju igång direkt, jobbar liksom. 
R: Så när du har slutmixat har du alltid förmixat, samt 
gjort ljudläggningen också? 
S: Ja, det är som en liten förutsättning för att (.). I 
slutmix är det jäkligt bra att va bekant med strukturen i 
projektet liksom att man vet var man har alla ljud, så 
man kan sessionen helt enkelt i Pro Tools, utan och 
innan. Man slipper leta efter grejer, lägga ned massor 
med tid i onödan i och med att det är ganska dyrt att 
sitta i en bio och köra. Och om man har (x) med är han 
rätt otålig, SKRATT, sitter man någon minut för länge för 
att leta efter ljud kan det börja suckas, SKRATT. Man 
måste ha lite fart alltså helt enkelt, det måste fungera. 
R: Jag förstår, om man har suttit med någonting länge kan 
det bli monotont och repetitivt. Men när man jobbar med 
slutmixen av ett projekt finns det några parametrar som 
man kan justera som du tycker är viktigare än andra? När 
jag pratar om parametrar så pratar jag om, och du behöver 
inte tycka dessa är väsentliga; reverb, EQ, kompressor 
och så vidare. 
S: Ja, alltså någonstans kanske, det kanske är EQ som man 
ger sig på först bara för att matcha upp det i och med 
att man är van vid en typ av lyssning när man då ska 
anpassa det för bio så låter det annorlunda. Har man satt 
EQ:n bra har man kommit rätt långt tycker jag. Resten är 
som, ja, extra lull-lull, SKRATT. Filmen kommer inte stå 
och falla på att jag hade för kort reverb någonstans 
eller så, men låter liksom dialogen dåligt eller burkigt, 
skumt någonstans för att det inte matchar mellan bom och 
myggan, när man har hoppat emellan och så vidare (.), det 
stör jag mig mer på. Men jag är ju så här dialog-nörd, 
jag har ju suttit så mycket med dialog. Så att jag tycker 
nog kanske att det är viktigast. 
R: Är det någon parameter som du tycker är mindre viktig? 
Det kanske inte finns något som är oviktigt, men om det 
ligger på att bära eller brista så är inte den här 
parametern prio. ett.  
S: Ja, jag skulle väl vilja säga att jag tycker inte ofta 
att filmer står och faller på att trampet är för lågt 
mixat till exempel. Det kan bli snyggt när det fungerar 
och man kan ha det starkt så är det klart att det är 
läckert, men det står ofta inte och faller. Men det är 
väl min uppfattning. 
R: När du ska slutmixa film, vad är det vill uppnå med 
den här slutmixen? 
S: [[Att bli nominerad till en Oscar så klart.]] 
R: Är det alltid målet? 
S: Jajjemen, SKRATTAR. Nej men vad fasen, vad man vill 
uppnå är att det ska vara en ljudupplevelse, såklart! 
Inte bara en bildlig grej. Och att folk ska haja till 
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någon gång ibland och tänka ”wow, vad var det där?”. Det 
är väl typ det. 
R: Men om det är vad du vill uppnå, vad tycker du då att 
ditt ansvar som ljudtekniker är när du slutmixar? 
S: Ja, ansvaret är ju liksom att göra filmen rättivs på 
något vis och (.) se till att de som har investerat i 
filmen är nöjda. Det är ju någonstans det som är jobbet, 
helt enkelt. 
R: Är de, de som investerar är ju producenter och 
regissörer och så vidare, är det några särskilja saker 
eller grejer de brukar fråga efter i slutmixen? ”Det här 
skulle vi vilja…” 
S: Alltså inte generellt brukar det vara någon specifik 
grej som alltid dyker upp, det brukar det inte vara. En 
sådan där grej som man brukar råka ut för, som jag brukar 
råka ut för när man sitter och slutmixar i [[x]] så 
upplever jag rätt ofta att både producenter och 
regissörer förväntar sig mer. Att det ska ligga mycket 
mer ljud ut i 5.1 och att det ska vara mycket mer i 
bakkanaler och sådant där. Där för vi alltid argumentera 
oss fram för att övertyga regissör och producent att det 
inte går att ha så mycket i bakkanaler jämt, för att det 
blir, man kommer bort från filmen och det blir ett 
störmoment. Man tänker för att alla sitter inte i sweet-
spot i en biograf och det ska ju fungera på alla stolar 
så att säga. 
R: Du säger att man måste övertala dem och så, men händer 
det någon gång att det blir någon form av konflikt eller 
att man måste göra någon kompromiss? 
S: Nej, det tycker jag inte eller (.), jo det kan hända, 
att det kan bli kompromisser. En del regissörer är ju 
väldigt tydliga med vad de vill. Lyckas man inte övertala 
dem om att det ska vara på ett visst sätt så får man ju 
(.), då får man ju kompromissa helt enkelt. 
R: Men det är fortfarande så att man kan stå för 
resultatet, det blir liksom inte att man inte kan stå för 
jobbet? 
S: Det har hänt också, alltså att jag tycker att jag 
tycker att slutmixen inte blev alls bra. (.) Ja, att man 
tycker att det blev tråkigt, men då har ju regissören en 
annan typ av bild av vad det här är för film, ”den här 
filmen ska inte ha så många jävla ljudeffekter” eller 
”den här filmen ska vara mer realism, drama. Oftast när 
man tycker att man själv har haft så jävla bra idéer så 
drar det ju mer åt mer subjektiva grejer och ljudeffekter 
och så och mera. Man har fläskat på helt enkelt som inte 
har passat, tycker regissörerna. Och har man fått steka 
för många utav sina, som jag då själv ofta tycker, att 
man har gjort helt [[genialiska]] grejer, SKRATTAR, och 
så får man inte genom några utav de grejerna då blir man 
ju besviken så klart. Men, alltså, jag vet inte, det var 
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nog mer förr nu har man som en mer ödmjukt 
förhållningssätt till ändå vad det är för typ av film och 
vad regissören vill och så vidare. Det är ju ändå det som 
är det viktiga. 
R: När du har jobbat med slutmix, när man kommer till 
slutmixen har det varit någon gång svårt eller problem 
med att få ljudet och bilden att synka? 
S: Emmm, ja, jo, det kan ju vara problem. Det är ju en 
liten skillnad som sagt när man sitter med 
närfälltsmonitorer och förmixar, man tycker tillexempel 
att panoreringar och så vidare fungerar bra. Men när man 
kommer till bio:n och sitter som sagt då kanske tio meter 
ifrån duken, känslan är ofta att man vill ”dra in mer” 
och ju mer drar in det mot mono desto bättre fungerar det 
mesta, faktiskt. Så det går inte att ta ut svängarna lika 
mycket. Det är ju också en grej när man mixar, när man 
gör TV- och DVD-mixen att man i det läget kan ta ut 
sådana svängar lite mer. Det fungerar på något vis bättre 
i TV. 
R: Om jag förstår dig rätt är de de vanligast problemen 
som du har upplevt när du har kommit till slutmix. 
S: Ja, jag skulle säga att det är det. 
R: Okej, men när det kommer till dynamik då i slutmixen, 
händer det att det ofta uppstår problem, eller vad är det 
för problem som kan uppstå? 
S: Ja, har man mixat för odynamiskt, det är jättekonstiga 
känslor man får när man sitter i bio:n, man tycker bara 
att ”det här är ingen skön film att sitta och se på, 
varför?”. Man blir som lite rastlös, det blir bara en 
konstig känsla i kroppen när det är för odynamiskt. Det 
är jättesvårt att sätta fingret på och förklara. Men det 
är som bara en sådan känsla man får att ”det här är inte 
njutbart”. 
R: Skulle man kunna säga det handlar om psykoakustik? 
S: Vad är det för något? SKRATTAR 
R: Det handlar om människans subjektiva uppfattning av 
ljud. 
S: Nej, det handlar mer om att när man komprimerar grejer 
för mycket och när man har för lite dynamik och allting 
kommer i samma. Eller många grejer kommer på samma nivå 
blir det som en stresskänsla på något vis. (.) Om det 
inte är precis vad man vill uppnå med filmen så är det 
oftast ingen bra grej. Exakt samma sound kan fungera hur 
bra som helst i TV, men i en bio blir det jobbigt på 
något vis. 
R: Hur gör man för att förändra detta, alltså hur gör man 
för att göra det till det bättre? 
S: Det är ju mixa, det är att se till att mixa. Man 
kanske har mindre kompressor eller man har (.) eller så 
viskar dem, om de viskar de så kan de få viska, det kan 
få vara sex, sju dB svagare liksom, eller kanske tio dB 
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svagare än en stark dialog. Istället för att allt ska 
vara lika som i TV ska det vara i stort sätt samma 
dynamik om man viskar och skriker. Det blir ju inte något 
mysigt som i bio:n och har det så. Det är det jag menar, 
då känns det bara jobbigt liksom. Och sen när det gäller 
ljudläggning och ljudeffekter om de också ligger för, då 
handlar bara om att mixa, det åtgärdar man liksom direkt 
när man sitter. Man drar ned vissa atmosfärer litegrann, 
en del ljudeffekter liksom får man ta ned och upp och så 
vidare. Det brukar inte vara något större problem. Det är 
ju mest dialogen som jag snackar om.  
R: Du pratar om dynamik och de problem som kan uppstå, är 
det vanligast att det är för lite dynamik eller för 
mycket dynamik, är det någon skillnad mellan de två? 
S: Man upplever ganska sällan att det är för mycket 
dynamik. I och med att man sitter i en perfekt miljö så 
det går att ha jättemycket dynamik om man vill. (.) Jag 
tycker snarare tvärttom alltså, det blir ju ofta mycket 
mer intressant och bättre sound om man tillåter sig att 
ha mycket dynamik liksom. Och så klart, helt tvärtom till 
TV. 
R: Det är intressant hur man kan jämföra de två olika 
formaten. Men när det kommer till brusproblem och 
störljud och sådant är det något som man brukar upptäcka 
i slutmixen? 
S: Ja, det händer, absolut. 
R: Vad gör man för att motverka det? 
S: Ja, det finns ju brusreduceringsprogram och i värsta 
fall får man sitta och rita volym runt repliker lite 
extra när man kommer till bio:n. Det man tyckte i 
förmixen fungerade, det kan vara precis sådana frekvenser 
som dyker upp helt plötsligt i bio:n och då får man 
försöka åtgärda det. Det är ju filter och volym, alltså 
manuell gating helt enkelt. I värsta fall då, köra 
brusreduceringsprogram, man vill ju undvika det faktiskt, 
eller jag brukar vilja undvika det för att jag tycker att 
det är så lätt att man förstör kvalitéen på ljudet. Jag 
bruka hellre försöka liksom maskera kanske om det går med 
atmosfärer och annat. 
R: Okej, du nämnde brusreduceringsprogram, när du har 
slutmixat har du framförallt mixat det digitalt eller 
analogt, eller blandat? För det låter som du jobbar 
mycket i digitaldomän. 
S: De är alltid digitalt.  
R: Har du någon gång övervägt att slutmixa analogt? 
S: Nej, det är aldrig någonting som jag har tänkt på, jag 
tror att det skulle bli alldeles för besvärligt att hålla 
på med band. Nej, alltså, det där är ju en grej som är, 
jag menar det är ju klart att det säkert skulle kunna bli 
tillochmed bättre genom att köra allting analogt, men det 
finns ju knappt utrustning längre för att göra någonting 
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analogt. Allting är ju liksom i Pro Tools, Pro Tools är 
ju standard överallt.  
R: Okej, så när du har slutmixat har du mixat digitalt, 
men har du skött allt via en dator eller har det funnit 
någon kontrollyta då, eller något mixerbord? 
S: [[x]] har det används ett Euphonix-mixerbord, men för 
min del har jag inte använt det. I min värld, alltså, jag 
gillar inte mixerbord överhuvudtaget. 
R: Hur kommer det sig? 
S: Nej, jag tycker det är för långsamt arbetssätt och jag 
får ingen ”mer känsla” av att sitta och vrida på en ratt 
eller dra i en spak liksom på ljudet än att göra det 
framför en skärm. Det där har jag lyckats jobba bort helt 
enkelt, vilket jag är glad för. 
R: Det var sista frågan. 
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Transcription 
Interview – 27/02-2014 
30 min 
Subject 03 
 
[Research Leader]: R 
[Subject]: S 
 
R: Hur skulle du definiera slutmix av film? 
S: När du (.), när du anpassar dialog, atmosfär, effekt, 
musik till varandra. Så att när du lägger balans mellan 
olika beståndsdelar av ljudet. 
R: Hur gör man det? Hur anpassar man dem? 
S: Ja, det beror på. Delvis nivellerar man på rättvist 
sätt, delvis kan man filtrera så att det inte är 
någonting som täcker varandra. Så har du en viktig dialog 
så använder man inte effekter som stör dialogen eller har 
du störningar i synk-ljudet så försöker man rensa så att 
det inte kommer att knäppa eller är någon transient innan 
ordet kommer för då tappar man halva ordet. Man Anpassar 
så att hörbarheten ska bra. 
R: Man framhäver det väsentliga? 
S: Ja, det skulle man kunna säga, absolut.  
R: Hur länge har du jobbat med slutmix av film?  
S: Hur länge jag har mixat? 
R: Alltså hur länge du har jobbat som ”senior sound 
supervisor”. 
S: Man kan säga att jag har mixat, man kan säga att jag 
har jobbat med TV-drama från 81 till 95 och sen har jag 
jobbat med långfilm, biofilm, från 95 eller 96 då tills 
dagens läge. Så det är ganska länge, SKRATTAR 
R: Men nu när du har jobbat med långfilm, har du bara 
jobbat med långfilm eller har du jobbat med annat, alltså 
förutom senior sound designer samtidigt? 
S: Inte, eller ja det är ju klart, jag har gjort ADR (.), 
jag har, väldigt låg nivå, men jag har lagt lite effekter 
och sådär, dialogjobbat, jobbat med dialogen, men 
mestadels är det är det mixat, men då är det förmix 
också, inte bara slutmix 
R: När du har slutmixat filmer, händer det att du även 
har lagt effekter på de filmerna? 
S: Hmm, ytterst sällan. 
R: Men det har hänt? 
S: Jo, men det har oftare hänt att det har lagts till. 
När vi mixar, för det mesta är vi två, så att den som 
ansvarar för effektläggningen är ju med. Och lika så, 
dialogen tar jag hand om i förväg, jag går igenom den. 
Och sen mixar vi med effekterna och då, då önskar man 
något annat, eller så tar man bort något som han har lagt 
just för att anpassa. Så att, men rent konkret brukar jag 
inte lägga effekter. 
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R: Tror du att det är möjligt att jämföra slutmix av film 
med mastering av musik? 
S: Det går inte alls att jämföra. Det går inte alls att 
jämföra för att eftersom (.), eller bättre sagt, ja. På 
sätt och vis går det att jämföra men det går inte heller 
att jämföra. Jag menar, mixning av film är gjord för en 
bestämd ljudnivå som du ska lyssna på i biografen, som är 
85 dBA vid skärtbrus. Medan mastering av musik, när de 
mastrar musik så, i alla fall i dagens pop-musik och den 
typen, så är dynamiken väldigt väldigt liten, så det är 
väldigt tätt. Och det ska du kunna lyssna på i vanlig 
radio, i bilradio och så vidare, så att det är 
masteringen. Ibland när vi får hit musik, från en ”grupp” 
som ska vara filmmusik i filmen då vill jag gärna ha 
omastrad musik för att få större dynamik, för att i 
masteringen så höjer de upp, de anpassar och trycker 
ihop, men om du jämför så att masteringen är en 
slutprodukt av musik och slutmix är en slutprodukt på 
film, då går det att jämföra. 
R: Du pratar om hur man kan spela upp musik, i olika 
format, när du slutmixar för film brukar du tänka att 
”det här kommer att spelas på TV och så”- 
S: Nej, nej, så när jag slutmixar långfilm då tar jag 
hänsyn till att det ska gå på biograf. Jag kan ta hänsyn 
till att de eventuellt drar ned lyssningen litegrann, så 
att det inte är 85 dBA som det ska vara, utan kanske 80 
dBA. Och då gör jag så att jag kanske sänker min lyssning 
litegrann, men det är fortfarande inte någon TV-lyssning. 
Däremot när jag är klar med filmen (.), nummer ett, i 
Sverige i alla fall, eller i rätt många europeiska 
länder, är det fortfarande 24 bilder och 25 bilder på TV, 
så att den mixen som jag gör i 24 är anpassad för bio och 
blue-ray, så att blue-ray är ju, i alla fall har jag 
aldrig gjort annat till blue-ray än till bio:n. Men om 
man ska upp till 25 bilder, för att kunna visa på TV och 
på vanlig DVD då brukar jag ta stemsen; dialog-stems, 
effekt-stems, musik-stems, lägga ihop dem i unit-läge så 
de motsvarar mixen, men ska den gå på TV och DVD då 
komprimerar jag och nivellerar om. Inte mycket, men 
generellt trycker jag ihop dynamiken i den, särskilt nu 
när det har kommit en ny standard: R128. 
R: Har den precis kommit eller? 
S: Jag tror den kom förra året, det är en ny eBU som är 
som ungefär när man kör reklamfilm för bio, då har man så 
att det ska vara (.), då mäter de ljudtrycket genom 
materialet, alltså inte punktvist, alltså genom 
materialet och det får vara 82 dBA. Lika så har det 
kommit nu till TV och DVD. Nej, inte DVD, men TV i alla 
fall, eBU-standard. Det här R128 är när man mäter rakt 
igenom, eller jag vet inte, jag är inte tekniker bakom 
det men det ska vara en viss nivå, det får inte 
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överstigas eller understigas, det finns som en grind som 
det ska ligga emellan, just för att försöka få nivåerna 
mellan olika program att stämma. Och det går väldigt 
mycket på frekvenser också så att de ljud som är jobbiga 
för örat att höra, de poppar upp mer än basljud, så det 
är anpassat både nivå- och frekvensmässigt. För att det 
ska vara någorlunda jämt. 
R: Okej, du nämnde att när du ska göra om det till TV så 
gör du om det till stems- 
S: Nej, nej, det är såhär, det är fel, SKRATTAR, när jag 
mixar jag gör jag så, för bio, då gör jag en dialog-
förmix och så gör jag en effekt och en för musik. Effekt 
och musik är rätt ofta tillsammans med dialogen, men när 
jag adresserar ut ifrån computer så adresserar jag till 
min slutmix så att det först går in på dialog en dialog-
stems, en effekt-stem och en musik-stem och går vidare 
till slutmixen. Så när jag är klar med min slutmix så har 
jag de här stemsen. 
R: Så man har alltid möjligheten att kunna backa? 
S: Ja, så att jag kan backa till dem till exempel om det 
var någon nivåskillnad, eller så använder jag dem för att 
göra den så kallade TV-mixen. 
R: Okej, då ska vi se, när du får jobb, ”det här ska du 
slutmixa”, vad är det första du gör då? Hur börjar du? 
S: För det första vill jag veta vad filmen handlar om, 
det är först och främst. 
R: Vill du ha manus?  
S: Nej, nej egentligen inte om jag bara ska mixa. Alltså 
det är så här att vi här på [[x]] gör vi A till Ö, så att 
vi både spelar in, ljudlägger och sen mixar och så 
vidare. Så att, då läser man naturligtvis manus för att 
veta vad det blir för något och hela det här, men får jag 
in ett jobb som enbart är mix, nej då, nej jag vill bara 
veta ungefär vad det handlar om så att man liksom har 
rätt stämning när man börjar. Och sen så kanske man kör 
in i filmen fem-tio minuter och lyssnar vad det är, titta 
på uppspelnings computer, hur det ligger ungefär och sen 
börjar jag med dialogen, då går jag igenom den och så tar 
jag slutmix. Och när jag får in filmen att slutmixa, då 
kommer det vara någon ansvarig som har ljudlagt att vara 
med, så därmed får jag hjälp att hitta i materialet. 
R: Hur kommer det sig att du börjar med dialogen? 
S: Den är viktigast. 
R: Vill du förklara varför den är viktigast? 
S: Den är viktigast för att det är den man måste gå 
igenom, filtrera olika tagningar till varandra så att det 
är jämt, jämt inom citationstecken, jag menar det är 
olika lokaler, man klangar den. Man lägger (.), rätt ofta 
finns det både myggor och bom, att man anpassar dem till 
varandra så att det inte blir hackigt och olika, ja. Och, 
och för det mesta så kalangar jag också varje lokal där 
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med, så lägger jag till lite klang, för 
inspelningsmessigt, det bästa de kan ta är att de tar så 
bra ljud som möjligt och då blir det så att ibland, 
ibland saknas klangen för att de ligger för nära, eller 
hur, och så vidare. Så att det är det som är viktigast, 
absolut. Och när jag har gjort det så tar jag trampet, 
alltså foley, för att att kroppsrörelser och steg och 
sådant ska anpassa sig till dialogklangen och dialogen, 
eftersom du har myggor tappar du alla steg och allt 
sådant. Så alltså, först tar jag dialog och trampet och 
sen tar jag effekter, atmosfärer och sen musik. Så det är 
alltid så, alltid. Sen är så här också att det, det fanns 
(.), det händer, jag har då aldrig gjort det, men det har 
hänt vet jag att när det är bråttom, då kör man 
atmosfärer först. Man kör atmosfärer för då hör du inte 
om dialogen är helt fel. Du täcker den, du maskar den. 
Men upplevelsen gör att det blir att det blir ett 
luddigare material, så att, jag vet att det har 
förekommit.  
R: Är det någonting som du märker när du ser på film? 
S: Nej, nej, jag måste säga att jag definitivt inte är 
den som analyserar ljudet på det jag tittar på. Jag 
menar, är det en bra film då märker jag inte det, eller 
så tycker jag ”wow, vad bra”, om bilden är bra och storyn 
är bra förstås. Är det en dålig film, då börjar man 
liksom titta på ”jaha, är det så”, då har man liksom tid 
att fundera på annat, det är så det är. Så att jag är en 
tacksam publik på det sättet, jag analyserar film ytterst 
sällan. 
R: Men när du slutmixar, man kan ju använda sig av olika 
verktyg som; reverb och kompressor, finns det något 
sådant verktyg som du tycker är viktigare än de andra? 
S: Nej, eller filter, filter är naturligtvis 
jätteviktigt, jätteviktigt. Sen så kan man använda en 
kompressor för att få det mer buntat och sådär och sen 
klang, de är ju lika, jag använder alltid dem. 
R: Är det någon speciell ordning som du använder på dem? 
Börjar du med EQ:n, eller börjar du med klangen? 
S: Jag börjar så, jag brukar köra brusreducering också, 
och då börjar jag med den, eftersom den pluggen, alltså 
jag jobbar mestadels, till 99% med pluggar, som finns i 
maskinen eller som man köper till maskinen, nej, så det 
är inte sådana, det är ju inte hårdvaror, grejer vid 
sidan om, som i musikindustrin, där det går trender och 
så ska man använda rörförstärkare och det. 
R: Men om jag har förstått det rätt så kör du helt 
digitalt? 
S: Ja, jag kör helt digitalt, ja, jag det gör jag. Och 
jag har ett lexicon 480, men, men jag har slutat använda 
det just för det inte går att automatisera med den, den 
är till salu ifall, SKRATTAR. Hursomhelst, jag brukar 



58 

brusreducera litegrann och den pluggen jobbar bäst när, 
när den får direkt, första. Så att innan komprimerar och 
innan man filtrerar, man kör in det bara där, och så 
brusreducerar man, inte mycket bara 3 dB eller något 
sådant, som ska, när de inte pratar, ta bort lite 
atmosfärer, just med tanke på att det kanske är två, två-
tre mickar, så man får ned det här bakgrundsbruset 
litegrann. Och sen, efter den, så filtrerar jag och sen 
komprimerar jag, så i den ordninge (.), och sen på slutet 
kanske jag lägger en slutlimit för att, för att vara 
säker på att man har en broms uppåt.  
R: Du prata om brusproblem och störljud, är det något som 
ofta förekommer? 
S: Alltid. 
R: Alltid? 
S: Alltid. 
R: Så, om jag förstår det rätt, har du som personlig 
standard alltid börja med brusreducering? 
S: Det är så här att, det vi börjar med när vi får in 
ljudet och väljer emellan mickar och man har en 
dialogsession, som där man jobbar med dialogen, redan då 
går man och ritar ned emellan orden (.), och har du 
störljud så klipper du ut dem och fyller i med något 
neutralt ifrån samma tagning förstås. Så att du går 
igenom och jobbar, kanske tre-fyra veckor med enbart 
dialog i ljudläggenen och sen får jag in den och då 
jobbar jag ytterligare tre-fyra-fem dagar med att gå 
igenom dem, så att dialogen tar väldigt mycket (.), det 
är viktigt, det är viktigt, hör du inte vad de säger så. 
R: Så när du jobbar med störljud är det framförallt 
angående dialogen? Men händer det att det är någon gång 
på effekter och atmosfärsljud någon gång, eller? 
S: Nej, störljud är det inte på dem, om de är rätt 
inspelade, så där, då är de inga störljud. Men det kan 
vara olämpligt att till exempel en bil passerar just där 
och då får man liksom skjuta på den, eller ta bort den 
och sådär om resten av atmosfären lirar bra, men på en 
punkt någonstans där det inte är bra, då får man liksom 
ta bort den. Men de ska vara stör- och knäppfria, det är 
så det är. 
R: Okej, när du slutmixar någonting, vad är det du vill 
uppnå med ”den här slutmixen”? 
S: Nja, att, att ljudet ska anpassas till, till bilden, 
men framförallt till storyn. Jag menar, du skulle kunna 
betrakta filmen och utan att va, utan att anstränga dig 
kunna leva dig in i filmen. 
R: Men då, är synkproblem någonting som uppstår? 
S: Synkproblem är ett biproblem, det ska inte vara 
synkproblem i slutmixen, alltså när det kommer så långt 
ska det inte vara ett problem med synken. Och är det 
problem så justerar man. Jag personligen är inte så störd 
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av det, SKRATTAR. Det är ju klart att man är det om det 
är två-tre rutor, men en ruta hit eller dit, det är 
liksom, jag menar när man ljudlägger och lägger dialog då 
jämför man med klippljud och kollar synken ordentligt, 
men i mixen är det ytterst sällan som man har problem med 
synken.  
R: Okej, så synkproblem är inget som kan uppstå, eller 
det kan, men det ska synkproblem-fritt när det kommer 
till slutmixen, men kan det vara svårt att få ljudet att 
matcha bilden? Liksom att miljön ska passa. 
S: Jaha, ja, det beror på filmen, för att har du en film 
där du ser något och hör något helt annat, det 
förekommer, och så har du filmer som är realistiska från 
A till Ö och liksom story berättas och sådär, och där ska 
det stämma. Det ska stämma med miljön som du ser, det ska 
stämma mellan bildupplevelse och ljudupplevelse. Men det 
kan vara så att det är en subjektiv upplevelse, av 
skådisen som är i bild, då låter det helt annat, men då 
ska det stämma ihop, jag menar upplevelse- och story-
messigt så att betraktaren inte ska undra ”varför hör man 
det?”, det ska vara, det ska vara harmoniskt på något 
sätt så att man fattar. 
R: Men vad skulle du säga att ditt ansvar, som 
ljudtekniker är, när du slutmixar någonting, vad skulle 
du säga att du har för ansvar i slutmixen? 
S: ja, ansvaret är att tillfredsställa beställaren, 
SKRATTA, regissören. Ansvaret tycker jag (.), alltså 
egentligen har man inget ansvar, ansvaret ligger på 
regissören, så är det, punkt slut. Jag menar, jag ser att 
den ”här” dialogen täcks med ljud, och så får det inte 
vara, för att så ska det inte vara, men regissören kanske 
säger ”jo, men jag vill ha det så”, då kanske det är så 
att jag inte vill stå med på sluttexten, jag vill inte så 
för mitt jobb. Men jag kan inte vägra att göra det, 
eftersom det är regissörens ansvar. Det är ett 
kollektivtjobb, men, men det finns en som ansvarar för 
det, konstnärligt, och sen producenten ekonomiskt. 
R: Men är det svårt att tillfredsställa kunder? 
S: Nej, det brukar inte vara något problem. 
R: Är det något särskilt, när det kommer till slutmix, 
när de är med och lyssnar, att det något särskilt de 
brukar be om, något som ofta kommer upp? 
S: Nej, det är olika från person till person, nej inte 
alls, det är ju klart att det finns olika regissörer. Jag 
har jobbat så länge och med så många just här i Sverige 
så att man känner ungefär vad det handlar om. Det finns 
de som, som alltid kommer på någonting nytt under 
mixningen, och så är det att när du har helheten det är 
då du ser ytterligare möjligheter och då tillkommer det 
saker och så länge att det går uppåt, att det blir bättre 
och bättre, så är man jättenöjd själv. Och när man tycker 
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att saker bara förstörs, SKRATTAR, då är man mera sur, 
men man gör ju det, självklart. Och så finns det dem, det 
beror ju också på vilken film det är, man får tänka 
efter, och vem är regissören? Tänk dig själv att 
regissören kommer på en idé och så skriver man ett manus 
och så går det ett år, och sen så finansieras filmen, 
regissören håller på i bakgrunden, så det är två tre år 
innan man kommer till slutmixen, och då är det klart att 
det verkligen är din lilla bäbis, den här filmen. Du har 
levt med den i x år och då är det väldigt svårt att ändra 
på saker även om du har fel, eftersom du har levt med den 
och i klippningen. Man har en, ja, det är likadant med 
ljud också. Vid klippningen så är vi ganska noga med, att 
nuförtiden, att när klipparen ringer efter atmosfär för 
att ”jag vill ha mera liv i den när jag visar filmen”, 
alltså före redigeringen, så är vi ganska noga med att 
skicka sådana ljud som vi kan använda sen även i 
ljudläggningen och mixen, eftersom de blir så fästa. De 
fastnar i det, de fastnar för sitt ljud och då när det 
kommer något annat så ”det får inte vara så, så var det 
inte”, och därför är det viktigt. Förut skickade vi bara 
iväg och sen satt vi där och kämpade för att kunna ta 
bort dem.  
R: Jag förstår, så ju bättre ”förkontakt du har” desto- 
S: Ja och framförallt, när du sitter och klipper 
framochtillbaka, du kanske sitter och klipper i tio 
veckor, då vänjer du dig vid att den här polisbilden 
passerar just där, eller något sådant, och då tycker du 
att det är jättebra för att det hjälper klippet och så 
byter jag ut det, det blir en tuta eller något annat 
istället, så reagerar de direkt. Så är det, så att man 
får vara lite förutseende, litegrann. 
R: När det kommer till dynamik, när man slutmixar 
någonting, är det svårt att kontrollera dynamiken, att 
man får bra dynamik, är det några problem i det området? 
S: Det är alltid svårt med dynamiken, eller rättare sagt, 
det är inte svårt. Grejen är bara det att i och med 
biograferna och biografmaskinisterna garanterar inte en 
riktigt, hundraprocentig ljudnivå på bio:n, så är man 
alltid lite funderasam över att om jag lägger en för stor 
dynamik, och de ställer ned, bara några, dB i lyssningen, 
så kan vissa ljud gå förlorande. Sen så är det också, är 
det ljudet betydande eller inte, det är diskussion, men 
man får vara litegrann, man måste ha lite marginal, så 
att man inte har för stor dynamik heller (.), likaså, 
publiken sitter och rör sig och äter godis och jag vet 
inte, ja, du vet, det finns en grundstomme för störljud 
och det måste man ta hänsyn till. De störljuden ska 
förhoppningsvis vara mindre i en biograf än hemma, för 
hemma har man tvättmaskin och allting, så att man får ta 
hänsyn till miljön det ska visas i.  
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R: Alltså, om jag förstå det rätt, anpassar man dynamiken 
efter vad publiken, eller vad det är för störljud som kan 
tillkomma? 
S: Ja, delvis, men delvis sitter vi i en lokal som är 
storleksmässigt inte så stor som en bio, men som en liten 
bio, kan man säga, och man sitter och lyssnar och jag 
brukar lyssna lite längre än hur det ska lyssnas och 
därmed får jag lite mindre dynamik men inte så att, det 
ska lyssnas i full lyssning också, så att det får inte 
vara för komprimerat. Och tycker man det låter bra så, 
jag menar det enda ansvar man kan ha är att när den är 
klar ”här” så går man till en referensbiograf. Nu har, 
jag ska så småningom få en bioprojektor här också för 
att, här är ljudet egentligen 100 inmätt och kan användas 
som referensbio, men inte bilden eftersom bilden inte är 
2k, alltså det är inte full kvalité. Men ((x)) har en bio 
som de har gjort i ordning och godkänner man där kan man 
inte påverka hur resten av landet, inte vet jag. 
R: Man vet inte hur alla biografer låter 
S: Precis, det finns ju normer som det ska vara, jag 
lämnar lite marginal till den, ifall om de lyssnar lite 
lägre så ska i alla fall ska dialogen höras, dialogen ska 
aldrig förloras, det är viktigt, att även om de lyssnar 
lågt så ska det höras vad de säger. Att man inte hör den 
där atmosfären med små syrsor i bakgrunden, det kan man 
leva utan, helst inte, men ifall. Men replikerna får de 
inte tappa. 
R: Okej, och sista frågan, vilket mjukvaruprogram brukar 
du jobba i?  
S: Emm, så här är det; mixerbordet som jag har, det är 
MC5, det är en kontroller, och det kom till Nuendo först, 
därför jobbar jag i Nuendo. Nu har jag vant mig. Jag kan 
jobba i, nu är det anpassat så man kan jobba även i Pro 
Tools, men själv föredrar själv att jobba i Nuendo. 
Uppspelningsmässigt kan man ha både Nuendo och Pro Tools. 
Vi har i alla maskiner, i mixen, både och, men jag själv 
föredrar att jobba i Nuendo och det är därför att jag är 
van, så enkelt är det, inget är bättre eller sämre. 
 

 
  



62 

Transcription 
Interview – 28/02-2014 
30 min 
Subject 04 
 
[Research Leader]: R 
[Subject]: S 
 
R: Hur skulle du definer slutmix av film? 
S: Definiera slutmix (.), på två olika sätt då; beroende 
på budget på produktionen, så kan jag väl säga så här; vi 
brukar, vi brukar använda oss av termen förmix och 
slutmix. Och i förmixen gör man färdigt så mycket som 
möjligt för att man ska vara så effektiv som möjligt i en 
slutmix. Om vi pratar filmsamanhang brukar det va så att 
vi hör förmixen här i vårat mixrum då, vårt stora 
filmmixrum då, och sen så gör vi en slutkoll i en 
biobiograf-mix i [[x]], eller [[x]] eller var det nu kan 
vara, det kan vara på massor av olika ställen. Men då är 
det biograflokaler, biografanpassadlokal, som man gör den 
sista finishen i. Så där, där är det lite grann en fråga 
vad man menar med slutmix. Det kan ju också vara så att 
vi slutmixar produktioner i vår egenförmix, det är därför 
jag försöker vara så tydlig som möjligt med det där. Så 
att, alltså, mixförfarrandet i sig kan ibland alltså vara 
två delar, en del alltså som vi gör här då, i mixen, och 
den slutliga kollen i en biograf. Eller så gör vi den här 
hela vägen, men, mixen, mixförfarandet där är i vilket 
fall som helst så är det ju att sätta ihop alla, att 
sätta ihop alla beståndsdelar så att de lirar med 
varandra och då pratar vi dels om eftersynkar, vi pratar 
atmosfärer, musik, effekter, tramp och så vidare. 
R: Men du pratar om slutmix och förmix, när du har 
slutmix material har du även slutmixat det då? 
S: Hmmm, nästan alltid, ja 
R: Okej, men finns det någon särskild anledning till att 
det blir så? 
S: Det är väl så att om vi är några stycken som (.), 
brukar axla det jobbet som, alltså köra filmen i mål hela 
vägen och då är ju jag ljudansvarig på något vis och det 
brukar vara så att den som är ljudansvarig mixar också 
filmen, det är inte alltid så, men i vårt fall brukar det 
vara så väldigt ofta. Hur som helst är i alla fall jag 
som ljudansvarig med och mixar film även om det finns en 
ytterligare extern mixare. Och Anledning till det är ju 
att jag kan materialet, jag vet vad som finns och jag vet 
det går att göra med det och jag har förhoppningsvis 
också en vision om vad jag vill göra med det, plus att 
jag dessutom har haft kontakter med regissörer och så 
vidare. Så att jag dryftat, så liksom jag ska vara hans 
redskap, eller hennes, i att hans, hennes, vision bild 
verklighet då, ljudmässigt. 
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R: Men tror du att man skulle kunna jämföra 
slutmixprocessen i film med musikmastering? 
S: På sätt och vis kan du göra det, det beror litegrann 
på (.), vad vi gör där är ju en sista koll så att, för 
att det ska fungera för biografen och det handlar väldigt 
mycket om att biografer har hornhögtalare som gör att det 
har en tendens att låta på ett visst vis, och de där 
artefakterna, vad du behöver justera är olika olika 
gånger så att det är ändå svårt att svara på. Men det är 
alltid någonting som du vill justera när du kommer upp 
till biomixen. På sätt och vis kan du göra den 
parallellen, det kan du göra, annars är det ju så att vi, 
vi mastrar ju inte på samma vis som man gör när det 
gäller en musikmastering. I nio fall av tio gör man inte 
det, men så finns det ju alltid undantag från regeln. Den 
här serien [x] som har gått på SVT alldeles precis just 
nu har vi gjort, har jag gjort, och där gjorde vi så att 
vi gjorde en liten analogmastering. Vi körde ut (.), 
center-, vänster- och högerinformationen i två stycken 
Tube tech trebandsrör, som är rörkompressorer och så hade 
vi en Neve-channel strip som också låg på centerkedjan. 
Och det där blev ju, det är så nära vi kan komma, kan man 
väl säga, på att göra en mastering. Och det gjorde vi väl 
av den anledningen att vi ville ha, vi vill bli av 
litegrann med den ”digitala touchen” på speak:arna och 
transformatorer och rör har den förmågan att värma upp 
ljudbilden. Och de där Tube tech burkarna de sitter i 
varandra i en masteringstudio, så att det är det vi har 
fått idéen. De finns nästan i varenda masteringsstudio. 
R: Så ni har allltså, och använder, Tube tech-
kompressorer i eran studio? 
S: Nej, vi hade, strip:en hade vi för den var min, men vi 
hyrde faktiskt från (x), eller rättare sagt ((x)) i stan 
har vi rätt tät kontakt med och sådär. Så vi hyrde dem av 
(x) helt enkelt.  
R: Okej, men så här generellt, om man pratar 
jättegenerellt när du slutmixar, är det digitalt eller 
analogt eller brukar du blanda eller är det olika från 
olika fall?  
S: Mesta dels i vår värld så är det digitalt (.), men det 
är när man vill åt den där speciella finishen på saker 
och ting som vi precis som (.), alltså om jag skulle 
spela in en bra rockgrund på tre eller fyra man så skulle 
jag vilja göra det med en analog 24 fortfarande, med ett 
analogt bord. Och litegrann av samma feeling kan ju vi 
vilja komma åt när det gäller röster och annat också, och 
då kanske vi kör en vända på dialogen, till exempel, ut 
uti outboard och sen tillbaka igen, men vårt 
förhållningssätt rent generellt sätt är att vi måste 
jobba digitalt. Vi måste göra grunde digitalt. 
R: Vilken DAW är det ni jobbar i? 
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S: Vilken? 
R: Vilket mjukvaruprogram är det ni framförallt jobbar i? 
S: Vi jobbar, kan man väl säga, uteslutande i Pro Tools 
och det är därför att det har blivit någon form av, på 
filmsidan, någon form av standard. Film- och TV-sidan. 
R: Hur länge har du jobbat med slutmix av film? 
S: Jag har jobbat med slutmix av film sen, om vi nu tar 
film specifikt, sen (.), vad fan blir detta, det är (.), 
första filmen måste ha varit 2005, va. Däremot har jag 
gjort väldigt mycket TV-mixar och TV-produktioner, både 
med drama och annat tidigare, men långfilmsbiten på just 
slutmix är just någonstans där, va. 
R: Du säger att du har gjort TV och drama och det, har du 
jobbat med ljudprocessering innan du började jobba med 
det här?  
S: Om vi ska göra en väldigt lång historia, en lång 
historia kort så började jag frilans som ljudtekniker med 
(.), då var det en blandning av att vara 
inspelningstekniker och att göra ljudläggningar, men då 
handlade det om att göra industrifilmer och reklamfilmer 
och så vidare. Där började jag, och sen var det en hel 
del outside-broadcast också, det vill säga OB-jobb och 
sportsändningar, den typen av grejer. Jag jobbade på ett 
ställe, jag frilansjobbade på ett ställe som hade, som 
hette ((x)) som vi gjorde väldigt mycket olika 
produktioner. Så det var allt ifrån koncertproduktioner 
med ljudbuss till sportsändningar, till reklam-grunker 
under en period på ungefär åtta år. Sen så har jag ett 
förflutet som musiker i grunden så att, jag har 
tillbringat en hel del tid i studio, sen när det gäller 
musikdelen. Har gjort, vi spelade på heltid en period, 
det gjorde vi väl, vi gjorde fem plattor under den 
perioden och de satt jag med, alla de fem, och sen har vi 
väl gjort lite plattor efter det, två stycken, så att 
jag, jag är väl ganska bekväm i musikstudiovärlden om man 
säger så. 
R: Men när du ska slutmixa ett projekt, vad är det första 
du gör i slutmixen, var någonstans börjar du? 
S: Om jag backar och börjar med förmixen så blir det lite 
mer logiskt i mitt huvud. (.) Det första jag gör är att 
jag matchar tramp och synkeffekter med dialog 
R: Hur menar du med att matcha, kan du vara lite mer 
specifik? 
S: Alltså om vi är flera som sitter och jobbar på samma 
projekt så är det ofta så att, det kan jag som gör det, 
men det kan också vara någon annan som gör det, som gör 
själva dialogarbetet och ser till att dialogen, när jag 
får dialogen så ska dialogen vara jämn i nivåer, ha ett 
jämt ljud då alltså, sen får jag sätta touchen på hur jag 
vill att dialogen som helhet ska låta. Men grunden när 
jag ska få den, har personen som gjort jobbet har gjort 
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en jämn och fin dialog, som jag sen kan skruva till på 
det viset jag vill att den ska låta jämtemot resten av 
materialet. Samtidigt så har någon hos oss, eller någon 
annan, trampat, till viss del då gjort allt tramp, alltså 
allting som är mänskligt orienterat i form av effektljud, 
steg, klädprassel (.), ställer ned en kopp, dricker ur 
ett glas. Ja, du vet allt sådant som är med mänskligt 
relaterat, det gör man om för att micken, micken ifrån 
inspelsplats kommer aldrig att vara i närheten av det 
ljud så det låter som man vill att det ska låta. Utan det 
är därför vi gör om det för att också kunna välja hur 
pass nära man vill vara en person, alltså ju mer man hör 
av den personens rörelse desto närmare kommer personen 
som upplevelse. Och sen så är de de synkeffekterna, de 
effekterna från inspelningsplats som man behöver, det kan 
också vara fotsteg och så, men de måste då matcha 
helheten och mot trampet, eller väljaren kanske tycker 
trampet låter bättre. Så det första jag gör är liksom att 
få en enhet av dialogen och trampet så att jag känner att 
jag känner personen och de bitarna i form av en grund. 
Det är det första jag börjar med, beror det på vad det är 
för typ av film, om det är mer actionrelaterad rulle så 
kanske jag börjar med effekterna för att då spelar 
effekterna väldigt stor roll i filmen. Om det däremot är 
en väldigt lugn berättad rulle så är det så att det är 
miljöerna som är viktigare, och då tar du det i någon 
form av prioriteringsordning sådär, så antingen beror det 
på typ av film, antingen effekter eller atmosfärer som 
steg två. Och så bakar jag in dem gentemot resten och så 
får jag en grund att stå på, för att sen, det sista jag 
gör, jag har säkert haft en temp-musik med mig, eller en 
variant på musik som vi har lyssnat på, men det sista jag 
gör är att se till att musiken limmar gentemot resten. 
R: Okej, och hur gör du för att få musiken att limma? 
S: Oj, jag har väldigt många olika saker (.), först 
beroende på vad jag får för material, får jag det i 
stems, som vi säker, kan jag alltså få en uppdelning som 
är (.), stråkar, percussion, basar, lead-instrument. Om 
jag vill mixa dem i en 5.1 miljö, alltså om man vill 
lägga instrumenten på olika sätt i en 5.1 miljö, det har 
vi gjort några gånger när, alltså där vi har haft en sång 
som ersätter dialogen, då vill jag att den sången, eller 
de körerna eller vad det nu ska vara, då vill jag att den 
ska ligga center istället för att den ligger vänster 
höger och runt omkring, överallt, utan jag vill att den 
ska ha samma, att den ska ha samma roll som dialogen har. 
Och då måste jag kunna lägga in den separat och klanga ut 
den gentemot resten av musiken, men centerbaserat 
istället. En annan sak som, när det handlar om att få 
musik att limma, det kan väldigt mycket vara att du har, 
att du har teman men de är inte riktigt som du vill ha 
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dem när du får dem från kompositören utan du får ta bort 
en del och lägga till en annan del någon annanstans 
ifrån, att helt enkelt bygga byggstenar av musiken för 
att den ska fungera enligt vår historia. Vi satt nu med 
en film här förra veckan som blev ett väldigt, väldigt 
hackande, och då blev det liksom sättet att få musiken 
att limma, och så väljer jag ut vilka bitar man tycker 
fungerar gentemot känslan i filmen. Och sen handlar det 
ju om (.), har jag stereomaterial så mixar jag ut till 
5.1 och så klangar jag det så att det ska kännas att 
musiken är stor och att den så att säga bygger in mig, 
vaggar in mig när jag sitter i biografen, omsluter mig så 
att säga. Om all synkinformation och allt som har med 
bilden och rörelse att göra kommer framifrån och så 
ligger musiken runt om som ett varmt täcke, förstörstår 
du vad jag menar? 
R: Jo, precis så man blir omsluten av det. 
S: Jo precis och omslutningsproceduren handlar ju väldigt 
mycket om att jag ska, den kommer jag att göra för att 
den får jag nästan aldrig levererad. 
R: Okej, du pratade om förut om att man jobbar i olika 
steg, dialog och tramp och sen så var det atmosfärer 
eller effekter, hur är uppdelningen av dem? När du kommer 
till slutmixen har du dem i stems eller har du alla 
dialogspåren, eller hur ser det ut där? 
S: Jag har, när jag kommer till slutmixen så har jag 
alla, alla spår separerade så att jag fortfarande går in 
och ändrar i allting. Däremot är det så att, för att jag 
inte ska bli helt galen måste jag få någon sorts 
struktur, det kan handla om, det kan handla om 350 
ljudspår, va. 
R: Jo, definitivt. 
S: Så är det ju så att vi grupperar upp dem på olika 
mastrar så att jag har en, jag har en huvudregel om man 
nu får använda det uttrycket, en master för de olika 
beståndsdelarna, så jag har en dialogmaster, jag har 
kanske klangerna separat och dialogen, jag har en 
effektmaster, en atmosfärmaster, en trampmaster och en 
musikmaster. Så att alla de här kanalerna hamnar på en 
masterregel så att jag först och främst (.), först och 
främst när jag kommer till slutmixen pillar jag ut mer 
detaljer, men det vara så att det är en detalj som 
sticker utav någon anledning och då måste jag kunna komma 
tillbaka till orginalspåret för att kunna ändra den. Men 
mycket av jobbet i slutmixen, handlar inte om detaljerna, 
för de har vi redan fixat, däremot kan det vara så att 
jag kan uppleva att en trampinsatts sticker ut eller så 
mycket bara för att det kommer fram i hornhögtalarna på 
ett annat sätt än vad jag har upplevt det här och då 
måste jag kunna gå in och tukta, de både som enskilda 
ljud eller att jag helt enkelt eller filtrerar om helt 
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enkelt den delen av scenen på mastern, det kan jag också 
göra. Men det är litegrann beroende på vad just den 
grejen behöver, så det är olika från gång till gång det 
där, beroende på vad jag behöver justera. Det kan också 
vara så att om jag tycker bakkanalerna spelar för lågt, 
generellt, och då får jag justera upp dem, och då kanske 
jag justerar upp dem olika mellan atmosfären och musiken, 
till exempel. Alltså det handlar om att försöka få den 
där totalbilden, som man har haft här och som man har 
haft en vision om att det ska stämma överens med 
biografen, liksom. 
R: Men vad skulle du säga att du försöker uppnå när du 
slutmixar? 
S: (.), det är väldigt svårt att säga, för att, det är 
olika beroende på, det är olika beroende på produktion, 
vad vi försöker uppnå, det är ju att vi försöker ju hela 
tiden att göra den filmen, eller den berättelsen, som vi 
håller på med, så bra som möjligt och då handlar det ju 
inte om att ljudet är inte ett självändamål. Ljudet gör 
ju en del utav berättandet, så därför är det lite svårt 
att svara på, jag skulle kunna säga tydlighet, det kanske 
kan vara sant i ett fall men inte i ett annat. Så det 
handlar liksom om, det handlar om berättelsen, det där 
med att om man ska säga att jag försöker uppnå någonting, 
ja, att få berättelsen man sitter med att bli så 
trovärdig som möjligt, men det är ju och andrasidan ett 
jobb som ständigt pågår hela ljudläggningen rätt igenom. 
Men att alla bitar ska lira med varandra och fylla sin 
funktion och hjälpa till berättandet, det är liksom 
slutmålet med slutmixen. Mixen ska bli som en integrerad 
del av filmen. 
R: Okej, så om jag förstår dig rätt att det helt enkelt 
ska limma, ljudet ska limma med bilden? 
S: Ljudet ska limma med bilden och, eller, förstärka 
bilden, eller ibland inte göra det heller, beroende på 
vad man vill berätta. Det är liksom berättande som jag 
måste göra trovärdigt, så att. Jag får ju inte berätta 
någonting som inte är där eller något som man inte vill 
att det ska vara där, det beror ju på om filmen är 
naturalistisk eller om den är förstärkt på ett eller 
annat sätt, men att vara trogen filmens berättande eller 
filmens innehåll då. 
R: Men vad skulle du säga att ditt ansvar som 
ljudtekniker i slutmixen är då? 
S: (.), det är väl ett tveeggat svärd, det ena är ju att 
jag har ett ansvar att ljudet ska bli så bra som möjligt 
och jag har det slutgiltiga ansvaret i det sammanhanget, 
det innebär att om inte jag gör det bra gör ingen annan 
det bra heller, utan det vilar ju på mina axlar att det 
ska bli så bra som möjligt och att det ska fungera i så 
blandade miljöer som möjligt, det är ju också en aspekt 
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på saker och ting. Jag menar vi ser ju på film nu på ett 
helt annat vis än vad vi (.), alltså vi konsumerar ju 
film på ett helt annat sätt nu än vad vi gör, vilket 
innebär att det blir massor med olika formatmixar 
istället, det liksom, det är TV-mixar och det är en mix 
för webben och det är en mix för bio, och det är olika 
leveransvillkor gentemot olika Tv-stationer i Europa. Så 
att det, så antalet olika typer av ljudleveranser blir 
ganska många. 
R: Så de olika formaten, är de något man tar hänsyn till, 
tänker mycket på när man slutmixar en film? 
S: Nej, nej det är väl så här att ofta slutmixar du en 
film beroende på vad som är huvud, alltså vad är målet; 
”den här filmen ska gå på bio”, det som är huvudsyftet 
med den, då utgår man ifrån biomixen, så gör man den så 
bra som möjligt utifrån lyssningsnivå som är lite 
starkare då, där brukar man prata om att man ska lyssna i 
85 dB i en mixbiograf. Nu gör folk det längre, det börjar 
krypa nedåt och nedåt, men, men, hursomhelst du har ju 
fullständig full dynamik i en biomix, och det har du 
aldrig i TV-sammanhang och om det är på webben är det 
ännu smalare. Och vad du i princip gör är att du trycker 
ihop, alltså du trycker ihop världen i dynamik då, det är 
väldigt mycket vad du gör, du kanske gör andra 
justeringar också, oftast är det ju det, det handlar om, 
det handlar om att minska eller öka dynamik. 
R: Men du pratar om att det handlar om dynamik, men när 
man slutmixar film, är det någon gång som problem uppstår 
i att kunna kontrollera dyamiken, eller finns det några 
dynamikproblem, då i slutmixningsprocessen? 
S: Nej, oftast är det väl så när du har man 
dynamikproblem så har man nog stött på dem tidigare. Det 
är oftast inte, vad du känner efter det är ju (.), och 
där har du mycket med dig från förmixen att, du lyssnar 
på en vettig nivå så att det känns biomässigt. Det 
innebär att när det blir starkt så blir det starkt också 
och så anpassar du det gentemot vad som är en vettig 
dialognivå som du vill uppleva i övrig, så då har du 
redan skaffat dig så att säga ett spann beroende på vad 
det är för typ av film mellan ”okej, när det ska vara 
starkt utav bara helvete, hur starkt är det då? Jo, det 
är ’så här’”. Sen känner du på det, givetvis, när du 
sitter i mixen, för att de är de sista besluten som du 
tar. ”Ska jag höja det här ett snäpp till eller ska jag 
sänka det, eller ska jag låta det vara där det är?” Det 
där är en jättestor skillnad gentemot musikmixen som 
handlar om att du ska få så, du ska få så mycket kräm ut 
ur, där handlar ju allting om komprimering i princip, 
alltså det handlar ju om att komprimera ut så mycket som 
möjligt så att du ska få så stor hörbarhet på så låg 
volym som möjligt, men framförallt så handlar det om det 
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i masteringen, väldigt mycket. Nu börjar man väl gå 
tillbaka lite och inte trycker ihop grejer lika mycket 
som man gjorde ett tag, men i vårt fall är det precis 
tvärttom; vi vill ju ha så mycket dynamik som möjligt i 
en biomix. Och då blir det också, alltså 
uppspelningsvolymen i biografen är det som är kritisk, om 
jag vill kont… Som om jag ska göra en första visning på 
en fim, till exempel då vill jag gå dig och kontrollera 
uppspelningsvolymen på filmen innan vi visar den, för att 
då känner jag ”här ska den vara”, ”det är så här den är 
gjord”. Hamnar det lite snett där så, så hamnar det fel i 
hela upplevelsen av filmen, så det är väldigt mycket en 
volymfråga. Det är det gäller ljudläggning i stort också, 
alltså det kan vara skillnad på en halv decibel om det 
känns bra eller fel.  
R: Okej, men är det upplyssningsnivå eller är det att man 
jobbar med nivåerna i själva mixen, du tänker på? 
S: Nej, jag menar alltså att det kan ligga på en halv dB 
om dialog är förstark eller lagom, därför att du ha en så 
hög uppspelningsnivå och det kan också gälla en effekt 
eller en atmosfär. Volym är kung i ljudläggning av film 
och drama. Volymen och att du sätter rätt volymen är det 
viktigaste, sen kan saker och ting låta skit, men det 
kanske är mindre viktigt. Bara du hittar rätt volym, det 
gör det största i alla jobb. 
R: Men är det svårt att göra klienten glad när man 
slutmixar någonting, när det är så många komponenter man 
måste tänka på? 
S: Nej, ofta är det så här att den kontrollstationen har 
vi väldigt mycket passerat redan genom förmixen så att 
största delen när vi sitter med regissör och producent, 
det gör vi i förmix veckorna. Oftast är det så, det kan 
finnas undantag men då har det handlat om att man har 
väntat på musik eller någonting annat som inte är klart 
och att man inte får det förrän man är i slutmixen. 
Annars så brukar vi liksom mixa igenom filmen själva i 
någon form av grund och sen så har vi ju en genomlyssning 
på filmen i stort och då sätts ju justeringar utefter de 
sista små önskemålen som en regissör eller producent kan 
ha. Och så kör vi ut mixen det sista vi gör. 
R: Finns det något, så här, ”standard”, ”standard” är 
inte rätt ord, men finns det någonting som klienter 
brukar, när man kommer till slutmixen, det här brukar de 
vilja förändra? 
S: Nej, inte rent generellt, det är så olika från olika 
gång beroende på vad det är för typ av film (.), det som 
väl är gemensamt för alla filmer på något sätt är att man 
vill åt någon form av dialogtydlighet, att man hela tiden 
ska känna sig närvarande när det gäller den biten och att 
den inte sticker ut på något sätt. Men grejen är att det 
är något som vi brukar ha löst innan, vi är känsliga för 
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det själv. Det brukar inte vara (.), jag tror att det är 
en annan upplevelse att bara (.), om du som regissör har 
suttit och klippt ett material väldigt länge och har en 
bild av det som du har haft med dig under hela 
klipprocessen, så kan det vara väldigt olika att folk är 
benägna att släppa det de har haft med sig i klippet, för 
att vi faktiskt ska göra en ljudläggning. Eller om sitter 
väldigt hårt fast i hur det har låtit vid klippningen och 
det där kan vara ett litet avbrott ibland och då kan det 
också vara så att personen i fråga inte är van att sitta 
i mixer, i en biografstudio, så kan ju i hur du upplever 
saker och ting, bara första gången när du kommer dit kan 
vara lite förödande. Då tar det en dag innan folk har 
vant sig (.), så dag nummer två när de kommer och lyssnar 
känner de plötsligt igen sig igen för att då har huvudet 
kalibrerat om sig. Så det kan ju vara en, det är väl just 
den grejen att saker och ting blir annorlunda i en 
biograf. Saker och ting låter inte likadant, men det 
behöver inte innebära att det låter dåligt för den sakens 
skull, nej, men det är bara en vanesak.  
R: Du pratade om dialogen nu, och förut så nämnde du 
också dialogen, att när du börjar i den här 
mixningsprocessen, slutmixen, att det är dialogen som du 
börjar med, finns det någon anledning till att du, eller 
man, börjar med dialgon. 
S: Jo, det är därför att det är som (.), därför att det 
blir en (.), det är den största och viktigaste parten i 
hur du upplever filmer och det är det första som 
berättar, dialogen berättar det mesta, sen ska du omge 
dialogen med det den behöver för att göra den trovärdig. 
Du måste omge den i det den utspelar sig i; där kommer 
atmosfärerna in, du måste ha tramp som känner med 
personerna och du kan inte göra någonting av det andra 
innan du har dialogen, så det är den som styr. Det är den 
som styr hur rösterna och ljuden ska se ut. I nio fall av 
tio i alla fall, du kan ju ha konstfilmer, du kan ju ha 
musikfilmer, du kan ha andra som ser annorlunda ut, då är 
det andra saker som berättare, men oftast så har du ändå 
någon form av dialog som bär och som, någonstans beror 
det på hur den, hur den låter eller hur du vill att den 
ska låta sätter prägeln på hur resten av grejerna ska 
låta runtomkring då. Så jag skulle nog tro att de flesta 
jobbar på det viset, det är dialogen som är det första 
som blir klart och sen så bygger du på utifrån det. 
R: Uppstår det någon gång problem att få ljudet att 
matcha bilden, att synka eller att bara limma, i 
slutmixen då framförallt? 
S: Ja, alltså limningsproblematiken, den hamnar ju mycket 
tidigare än i slutmixen, för att slutmixen är ju bara en 
sista finish, så har vi ett problem så måste vi ju lösta 
det problemet mycket, mycket, mycket tidigare. Men det är 
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ju så här att, beroende på hur saker och ting är 
inspelade, om det är bra inspelat eller om det är dåligt 
inspelat så får du konsekvensen av det att, vi försöker 
få ihop en jämnhet i dialogen och den utgår ju ifrån, 
alltså den utgår någonstans ifrån det sämsta partiet, om 
du förstår vad jag menar? 
R: Jo, det gör jag. 
S: Man kan inte göra, man måste utgå ifrån det som låter 
sämst och försöka få det att låta så bra som möjligt 
först och få matchning på allting annat runt omkring. Det 
kan ju göra till exempel att, om vi ska ta 
dokumentärfilmer som ett exempel, där har du ju, du kan 
inte ställa samma krav, du kan ställa krav på hörbarhet, 
men du kan inte ställa krav på att det låter snyggt. Och 
det kan ju också vara så att olika filmer, beroende på 
hur pass ”Amerikaniserade” de är, har antingen en stor 
dialog som låter mycket i alla frekvenser, eller en 
väldigt, väldigt effektiv, liten dialog som alltid är 
hörbar men som kanske inte alltid låter speciellt snyggt. 
Och det är ett beslut som du får ta under resans gång när 
du vet vad det är för material du har och också vilken 
typ av rulle det är. Så vill du ha en ganska rå (.), 
skitig film utan då får den vara ful-effektiv, då stämmer 
det bättre med berättandet. 
R: Det där ledde ganska bra in på sista frågan jag har 
att ställa dig; störljud och brus och noise 
överhuvudtaget, är det någonting som brukar framkomma i 
slutmixen, att det är någonting som man får problem med. 
S: Ursäkta, jag är så jävla förkyld. 
R: Ingen fara, det är jag också, 
S: Jag får mina hostattacker ibland. Nej, oftast är det 
samma sak där, det problemet har vi stött på mycket 
tidigare. (.), har vi en brusig dialog är det någonting 
som vi kommer att ha tvättat i ett tidigare skede, det är 
väldigt sällan som vi får en överraskning, när det gäller 
just den biten i biomixen. Däremot kan du höra saker 
annorlunda, det kan faktiskt hända att du hör ett brus 
tydligare i biomixen än vad du har gjort innan. Och då 
får du agera utefter det, men det kommer att vara, men 
jag kommer att ha en jämn med mig upp till mixen som i 
nio fall av tio är det oftast inte där det sitter och det 
är oftast inte det jag sitter och gör där, utan det har 
jag gjort långt tidigare. 
R: Men du nämnde att om det är något störljud så måste 
man ”tvätta” ljudet, vad menar du med ”tvätta”? 
S: Alltså tvätta, när jag säger tvätta så handlar det om 
att brusreducera eller på något vis göra så att jag, att 
jag liksom gör det renare då, alltså det är lite 
slanguttryck för att göra någonting rent. Det är att 
tvätta det och tvättproceduren består kanske (.), det 
består väldigt mycket av att volymrita. Alltså det första 
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vi gör att försöka göra dialogen så effektiv som möjligt 
genom att bara rita upp volym där det faktiskt sägs 
någonting och rita undan allt brus och allt skit, så 
mycket som går. Sen kommer ju atmosfären in i det 
sammanhanget, alltså det finns en atmosfär som känns 
naturlig för dialogen att bo i. Och oftast då så får jag, 
så har jag redan löst problemet, har jag någonting som är 
lite brusigt i dialogen, så har jag en bakgrund atmosfär 
som maskerar bort det där. Så det handlar liksom mer om, 
det handlar mer om att jag tuktar det frekvensmässigt i 
mixen än att jag håller på att tvätta den. 
R: Okej, men då så, men det var den sista frågan. 
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Transcription 
Interview – 28/02-2014 
33 min 
Subject 05 
 
[Research Leader]: R 
[Subject]: S 
 
R: Okej, första frågan: hur skulle du definiera slutmix? 
S: slutmix för film iallafall (.).  
R: Ja, precis för film 
S: Utgångsmaterialet som du kommer använda till alla 
olika andra mixar, SKRATTAR. 
R: Okej, men vad menar du med utgångsmaterial 
S: Jo, på senare år har det ju blivit olika formatmixar 
som det sen heter. Slutmix det är alltså, det är så, 
regissören, producenten och ljud, sounddesignern har 
tänkt sig filmen. Sen måste du hela tiden, sen utgår du 
utifrån det och göra varianter på det. 
R: Så om jag förstår dig rätt så menar du att slutmixen 
är- 
S: Det är för bio, det är biografmixen.  
R: Det är alltså en biografmix? 
S: Det skulle man kunna säga, men det är också där man 
gör alla val, det är också den mixen allting utgår ifrån, 
så det är facit.  
R: Menar du att man ska kalla det, det ”definitiva”? 
S: Nej, så här det ju, att när man gör en film, om vi tar 
en långfilm som ett typexempel, då är de i första hand 
gjord för att gå på biografer, då sitter man ju i 
”slutmixen”, inom citationstecken, och gör den slutliga 
slutmixen i en biografmix, som är en biograf. Och det är 
ju väldigt speciella förutsättningar för biograf, det är 
lite speciellt för att du vet vilken volym det ska spelas 
på, du vet kvalitén på högtalarna, du vet ungefär hur 
stor lokalen är, så det blir väldigt specifikt för just 
biograf. Och det är liksom där man ska försöka ”tjäna 
pengarna”, inom citationstecken, för filmen är det 
viktigt att det är där den tekniskt sätt ska vara 
optimal. 
R: Men du prata om att det finns, att slutmixen är steget 
innan det blir olika format, visst var det du nämnde`. 
S: Ja, precis, formatmixen. 
R: När man slutmixar, brukar i de olika formaten hamna i 
fokus? Är det någonting som man brukar tänka på; ”det här 
kommer visas på TV, DVD, Bio”? 
S: Japp, det är det som är formatmixen 
R: Skiljer de sig på något sätt? 
S: Ja, ibland mycket, ibland lite. 
R: Skulle du vilja berätta hur de kan skilja sig, ge 
några exempel? 
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S: Skillnaden, tillexempel, om man tar det enklaste 
exemplet: TV. Så har ju TV tillexempel, och det har 
ändrats de sista två åren vill jag påstå, tre åren 
kanske, sen man, i princip, slutade använda film. 
R: Alltså när man slutade använda- 
S: Kemisk film. 
R: Okej, okej. 
S: Så nu behöver man inte göra någon dolbymaster och så 
vidare, som man gjorde förr. Plus att (.), TV, alla Tv-
stationer i Europa, de flesta i alla fall, har gått över 
till digitalsändning, och då har förutsättningarna för 
ljudet ändrats lite också. Dels så krävs det att, dels så 
behöver man ha 5.1-mixar numera, det ville man inte ha 
förr när man körde analogt, då ville man bara ha det i 
stereo, så där är det en stor skillnad 5.1 och stereo. Så 
du behöver alltså göra en downmix som det heter i 
enklaste fall från 5.1 till stereo, bara det för TV.  Sen 
har ju TV-formatet andra begränsningar än vad en biograf 
har, tillexempel, det är ju mycket bökigare situation att 
mixa i och med att många sitter med platt-TV hemma i 
vardagsrummet, en del sitter med stora 
biografanläggningar i 5.1 och hela kittet och 
projektionsduk, och då ska man på något sätt tillgodose 
allas behov med den mixen. Och det är då svårigheterna 
börjar, sen har varje Tv-bolag, nu har det börjat komma 
en standard, har ju sina egna leveranskriterier, det vill 
säga, SVT, förr, var så du får inte köra en nivå över 
plus elva (+11)och det här gäller stereomixen. Och plus 
elva (+11) är alltså den analoga nordic-skalan. TV4, hade 
en annan standard, de hade plus tio (+10), plus att det 
kunde peaka över och under ett par rutor tror jag, men då 
är det väldig korta peak-värden och då ska du mäta på 
nordic. Biograf däremot har du ingen sådan, lyser det 
rött så lyser det rött, skitsamma, och det gör ju att du 
har ett mycket större dynamikomfång på en biograf, de kör 
ju standaren, jag vet inte om du vet vad standaren är på 
biografer. 
R: 85. 
S: 85, ja, då är, volymkontrollen står på sju, om du 
mäter in då din förmix, eller mix, slutmix, då kör du på 
den volymen som det egentligen är tänkt att du ska köra 
den på i biografen och då kan du också bestämma lite (.), 
hur stark hela filmen ska vara, tillexempel man luras 
lite för att ibland säker man volymen på biografen lite 
så att man har kört någon film som har varit alldeles för 
starkt mixad och så sänker de och tar inte tillbaka det, 
eller så vågar de inte. Så man får vara restriktiv med 
att köra för starkt, för det förstör för alla. Oftast de 
som kör alldeles för starkt, det är de som kör sina 
första biomixar, tillexempel, men vi behöver inte gå in 
på det, men då kommer då dilemmat; du ska ha en biomix 
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som lyser rött under actionscenerna, det ligger på noll 
(0), digital noll (0), starkheten, sen i de svaga 
partierna så ligger en på noll (0), ”bionollan” som är 
minus 20, jämfört med TV-nollan, som är minus 18.  Så 
ligger du, sitter någon och viskar i filmen så ska det 
vara svagt, egentligen ska ju inte dialogen vara så 
mycket starkare än vanlig samtalston., så den kommer 
ligga mycket svagare än vad den måste göra i TV-
versionen. 
R: Så när man jobbar med slutmix- 
S: Det är därför alla vevar runt med fjärrkontrollerna 
när man kör Bio, du vet hur alla gnäller; ”du får sitta 
där med fjärren och så”. Det är för att när man har gjort 
formatmixar på en svensk film, har inte producenterna 
velat bekosta det. Och det är därför det blir problem med 
fjärren när du sitter med en biomix, du höjer när de 
pratar, ”fan” höjer du, och då får du höja rejält på TV 
och sen kommer actionscenen och då slänger du dig på 
fjärren och bara vräker dig dit så att du inte väcker 
alla grannar liksom. Det är väl det tydligaste problemet 
mellan bio och TV.  
R: Okej, men du pratade en del om, i slutmix, just det 
här med nivåer på bio, att det kan vara jättestarkt och 
det kan vara jättesvagt, att det helt enkelt kan vara 
mycket dynamik, men har man någon gång problem att 
kontrollera dynamiken i slutmixen av film? 
S: Ja, det har man ju på sätt och vis. Det kan man ha om 
man gör en actionfilm specifikt, skräckfilmer (.), då kan 
det vara så att tillexempel, ett tydligt exempel, en 
fransk skräckfilm som jag gjorde, då bedrevs nästan all, 
all dialog var nästan visk. Folk viskade till varandra 
och då får man ju höja det, det känns inte naturligt, 
onaturligt, då får man liksom ”fake”-göra den, men sen 
från visk till att ett helt hus rasar samman, då har du 
en enorm dynamik och det kan ju vara ett problem att 
hantera, speciellt om du ska göra en TV-version. I bion 
är det inte så svårt att hantera det, där har du ju 
precis så du ska mixa det, eller så som du ska uppleva, 
det är så du gör. Och då lyssnar du på 85 och då hör du 
vad som är viktigt att höra sen., så där har du 
egentligen inga dynamikproblem, så tillvida, i bio så 
sätt, bara det inte det distar så är det lugnt liksom. 
R: Men tror du att man skulle kunna jämför slutmix av 
film med mastering av musik? 
S: Nej. 
R: Varför? 
S: Mastering av musik, det är mera, okej, då gör du, jag 
skulle egentligen vilja jämföra slutmixen av musik, eller 
slutmixen av film med mixning av musik. 
R: Okej, vill du gå lite djupare? 
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S: Ja, för att mastering då anpassar du den mixen du har 
gjort, den musikmixen anpassar du tillexempel till 
radiomedia eller till skiva och så vidare, men där är det 
så små skillnader jämför med hur stora skillnaderna är på 
en biomix och en TV-mix. Så där gör du med enkla medel en 
ommastering, du lägger på lite mer bas, du kanske 
komprimerar kanske lite till för radiomixen, du kanske 
tweakar lite och sådär, medan på skiva kanske du inte 
behöver pressa ihop det lika mycket och så vidare, och så 
vidare, men det är i sammanhanget ganska små skillnader 
jämför med en biografmix och en TV-mix. En TV-mix kan du 
få göra om fullständigt från grunden, då är inte en liten 
kompressor något sådär, utan du sitter och mixar om 
filmen, det är faktiskt som att mixa varje, istället för 
att mastra musiken så sitter du och mixar för varje 
situation. Sen är det en skillnad på biografmixen på det 
sättet att, visst du mastrar ju samtidigt för att du 
faktiskt sitter i den miljön du ska lyssna på det, som 
bas och diskat och allt det där, det är ju som bio i den. 
Mastring skulle man därför mer jämföra med TV-mix, DVD-
mix, Blue Ray-mix än biomix, så vidare och så vidare. 
R: Hur länge har du jobbat med slutmix av film? 
S: Ja, alltså det beror på hur man ser det (.), 15 år 
kanske. 
R: Har du jobbat med annan ljudprocessering tidigare, 
innan dess? 
S: Ja, lite emellanåt, jag har jobbat med för TV, SVT 
också, och så har jag jobbat på teater, som live-
tekniker, kört lite PA, även gjort musikinspelningar.  
S: Så du har alltså en lite blandad bakgrund? 
R: Ja, sen har jag även gått i [[x]] också, det var typ 
92. Det var faktiskt första året som att det var en 
högskola. 
S: Men du kommer till slutmix av en film, var någonstans 
börjar du? Hur börjar du hantera materialet? 
S: När jag kommer till slutmix? 
R: Mmm. 
S: Då har jag egentligen, jag kanske ska gå lite djupare 
då. 
R: Ja, gärna. 
S: På film gör man, och även TV-serier, då gör man 
någonting som heter förmix först. Det är då du sätter 
ihop alltihop till en fungerade (.), film eller TV-serie. 
Du ser att allt är där, att allting finns, du känner att 
det fungerar som det är nu, men det ska ju mixas sen. 
R: En snabb fråga, när du säger att man slår ihop det så 
att det ska fungera, förstår jag dig rätt om du menar att 
man tar in alla komponenter, som exempelvis dialog, 
atmosfärer och FX? 
S: Precis. 
R: Okej. 
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S: Ofta kan det vara så att en kille gör dialogen, någon 
annan gör musiken eller musik, atmosfärer, effekter, 
tramp och så vidare, och så vidare, och sen så läggs 
allting ihop, och det jobbas parallellt med nästan. Sen i 
förmixen då så lägger du ihop det och då kanske du 
upptäcker att du måste göra om saker som inte fungerar i 
sammanhanget, då kanske måste du göra om det och göra om 
det, och du förmixar tills du slutligen har det du ska ha 
med dig till slutmix. Det du har är alla komponenter och 
du gör ju en mix egentligen i förmixen och man känner att 
det här kommer fungera (.), sen blir intrycket ett helt 
annat när du kommer in i bio:n, så att det därför jag 
vill säga att det inte bara är det där med mastring, utan 
du gör nya beslut i slutmixen för att ”ah, det upplevdes 
så här nu, det kanske inte var vad jag hade tänkt mig” 
och då får man by tanke och göra om det hela. 
R: Men när du har slutmixat material, har slutmixen 
alltid genomförts i någon form av bio-mix-salong, eller 
vad man ska säga.  
S: Nej, inte alltid. Jag har ju gjort mixar för bio i 
vår, så att säga, förmix och det är av ekonomiska skäl 
och ingenting annat. 
R: Hur ser eran förmix ut? 
S: Den är i princip identisk med en, i vårt fall är det 
så, det är inte så i alla fall, men precis identisk med 
en biomix, men ett mycket mindre rum. (.), så var det 
inte förr, för förr hade du stort, enormt analogbord 
eller stort digitalbord som kostade ”miljarder” liksom. 
Idag så mixar du mycket i Pro Tools bara. Sen har du 
oftast då (.), worksurfaces istället för riktiga 
mixerbord och det blir ju en helt annan ekonomisk 
situation. Så att vi har ju i princip uppsättningen som 
du har exakt i slutmix har vi i förmix . 
R: Du pratade om Pro Tools, är det DAW:n som du 
huvudsakligen jobbar eller brukar du variera? 
S: Jag använder bara Pro Tools. 
R: Hur är det med digitalt och analogt, när du slutmixar 
filmer, jobbar du digitalt eller analogt eller blandar 
du?  
S: 80% är nog, jag skulle nog säga att 92% är digitalt. 
Ibland så tar man ju in om man vill ha en speciell 
känsla, speciellt dialogen, man kanske vill ha lite 
”film-feeling” på det, alltså det skiljer sig lite från 
musiken också, nej det gör det kanske inte. Men då 
adderar man kanske lite outboards och grejer för att få 
det här soundet, det gör att vi får ett sound på det. 
Alla har ju sina tips och trix, sen är det ju också 
frågan om tid. Så fort du använder analoga saker så tar 
det längre tid så att säga. Plus att man, ju mer man 
håller på, ju mindre använder man de här grejerna. Vi 
använder de, men det för att du ska göra alla de här 
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mixarna sen och då måste du komma ihåg hur du ställt in 
den där prylen, du måste ha den där prylen, ”och hur var 
det nu, hur stod den?”, SKRATTAR.  Eller också så kommer 
de på, vilket inte är helt sällan att, filmbolagen ringer 
en månad senare efter att du har gjort allting och säger 
att de har klippt om filmen och då måste du tillbaka, 
klippa om, kanske lägga till saker om de har lagt till 
något, ta bort saker, göra om övergångar, kanske göra om 
musikläggningen, kanske göra det. Och då vill du inte, då 
vill du bara ta upp det igen och se det som hur det var 
sist, sen har du då analoga grejer är det inte säkert  
att det blir så utan, nej. Visst du kan fota av 
inställningarna och du kan göra dittan och dattan , så 
man försöker  att undvika att använde det i möjligaste 
mån, men ofta kan det vara så att du kanske gör igenom 
dialog genom en analog kompressor eller en EQ eller vad 
nu vad du vill ha, och så spelar du in det igen i 
maskinen så att du har kvar det sådär. På det sättet 
använder man analogt möjligtvis, men inte i något annat 
steg.  
R: Jag förstår, men tycker du att något ljudprocesserande 
verktyg, i slutmixningsprocessen, är viktigare än något 
annat? Eller är det något som är ”viktigast”? 
S: Pro Tools. 
R: Okej, men jag tänker,  det är ju själva DAW:n man 
jobbar i, men jag tänker något verktyg, och nu ger jag 
bara exempel med vad jag menar med verktyg; reverb, 
kompressor, EQ, limiter, gating. Är det något som du 
tycker är viktigare än något av de andra? 
S: EQ. 
R: Okej, varför? 
S: För att det är, det är så du (.), det är det verktyget 
du använder för att få ihop saker, i alla fall i film. Du 
använder inte kompressor på sådant, inte på samma sätt 
som musik riktigt. Du använder dem, absolut, men inte på 
samma sätt, utan oftast, en bra dialog tillexempel, 
klassiskt sätt, ska inte låta komprimerad, den ska låta 
naturlig, du ska liksom inte känna att det pressas ihop. 
Så oftast använder man inte kompressor på annat än på, 
tillexempel, en master, för att du inte ska gå över en 
viss nivå.  Och det är oftast limiter vi pratar om, utan 
du använder EQ och du använder, du komprimerar manuellt 
med hjälp av automation. Du ritar. 
R: Okej, så volymautomation? 
S: Ja, du ritar bokstavligt talat på, med volymlinan, 
ritar du på dialogen, kurvar den istället, varje ord för 
sig. Så kompressorn blir väldigt generell, den kan 
fungera bra i många sammanhang, men den är väldigt 
generell om det är väldigt stor dynamik. Om du sjunger 
tillexempel så sjunger du oftast på samma nivå, det gör 
du aldrig i film. Du kanske viskar, helt plötsligt börjar 
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du skrika, du kan inte ha samma inställning på 
kompressorn då, utan då måste du rita med volymen.  Upp 
med viskningen och ned med skriket för att det ska kännas 
naturligt. Och oftast så ritar man bort s och p, k, 
alltså man ritar det manuellt, varje s för sig, så att 
det ska kännas bra. Det finns liksom inga genvägar 
riktigt. En del försöker, men det, men det är oftast för 
TV-serier man får göra så. Så EQ är det enda som du kan 
förändra och dessutom skär du bort väldigt mycket skräp i 
dialog som är taget från plats, med en EQ, utan den är du 
lost liksom. Vind i micken, om du har varit ute, ta bort 
bas, du har någon lampa som står och piper, en sådan där 
HMI-lampa som du tar bort, jätteskarpt, kanske vid 5k så 
har den ett pip liksom, ”piiiip”, och sen, det är det som 
du tveklöst använder är EQ.  
R: Men du pratar om störljud som kan uppkomma, är det 
vanligt att störljud uppkommer i slutmix, att det är 
något man stöter på? 
S: Absolut, hela tiden. 
R: Hur handskas du med problemen? Är det just med EQ:n 
som du nämnde tidigare, Eller finns det andra sätt? 
S: EQ och volymritning, så du gate:ar manuellt dialogen. 
Du ritar upp och ned, visst du kan ställa in en gate så 
det fungerar hyffsat, men det är alltid något, ”den far 
inte riktigt där”, ”kapar av för mycket där”, så man 
ritar alltså volymkurvan då och på det sättet får du med 
att du ritar upp bara dialogen, så ned där, det kan vara 
surr, brus, eller det kan vara vad som helst, men att få 
upp dialogen jämfört med, du lägger ändå atmosfär sen. 
Det ligger ändå på nya saker, så du får försöka dölja det 
här, på det sättet. Och ibland kanske du inte får bort 
det helt, men får ned det 10 dB, 15 dB, jämfört med 
originalet, men det kanske räcker för att den nya 
atmosfären ska täcka det. Så att säga, och då kan du 
kontrollera den. Sen så får du göra eftersynk på det som 
inte går att använda. 
R: Jo precis, nu pratade du ganska mycket om dialog, hur 
viktig, eller kanske inte viktig, men hur tidigt i 
processen, när man kommer till slutmixen, börjar man med 
dialogen? Var någonstans ligger dialogen i jämförelse med 
de andra delarna som man jobbar med i slutmixen? 
S: Det är den första grejen. 
R: Varför är det första grejen? 
S: För att det är den som sätter nivån för resten. Det är 
alltså (.), det är ju den som sätter, den ger dig din 
referens. Om du tänker att du sitter i en biograf så vill 
du ju höra dialogen på en viss nivå, så att du ska höra 
tydligt speciellt om du inte har någon undertext, du tar 
det därifrån, som du har på amerikansk film tillexempel.  
Alla säger att amerikansk film är så tydlig och bra, men 
ta bort texten så får du se hur tydlig och bra den är 
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egentligen, faktiskt. Filmen i sig kan låta fantastiskt, 
men dialogen i sig är lika crappy, SKRATTAR, om inte 
värre ibland. Men, men de jobbar mer med eftersynk också, 
vilket för att det känns lite onaturligt, eftersom vi har 
text också så tycker vi att det är tydligt, så att det 
där är sådär typiska. Men då utgår jag ifrån den ”här” 
dialognivån, det här kommer kännas naturligt, sen utgår 
du ifrån dialognivån när du lägger atmosfären. ”Okej hur 
ska atmosfären vara för att kännas naturligt jämfört med 
dialognivån? ’Så här hög’”, ”okej, nu har vi musik ’här’, 
hur ska den vara? Jo, jämfört med dialogen och atmosfären 
så kan vi lägga upp den på den “här” nivån, då får vi den 
effekten som vi vill ha”. Det kanske ska vara väldigt 
tyst i bakgrunden så man knappt hör den, kanske ska vara 
bombastisk ovanför, men det är hela tiden dialogen som är 
referenspunkten. Det är alltid referenspunkten när 
biografmaskinisten sätter volym, för det är vad du 
lyssnar på i förstahand, allting runtomkring är ju, det 
är ju bara verktyg för att få dig att tro på situationen 
och så vidare, och så vidare.  Dialogen är ju det du ska 
höra så att säga. Dialogen är den som sätter referensen 
på allting. 
R: Uppstår det någon gång problem att få bild och ljud 
att synka, eller matcha, eller limma i slutmixen? 
S: Ja, det är hela tiden ett problem och, eller inte ett 
problem, det är ju det som är ”jobbet”.  Det är ju det 
ditt arbete är, att få det att matcha och limma. Ibland 
är det svårare och ibland är det lättare. Svårast är det 
ju när du har en scen som du har spelat in med, inte 
alltid så, men säg att den svåraste situationen är när du 
har en hel scen som är helt eftersynkad. För att det har 
varit något som störts, de har stått på helt fel ställe 
så det går inte att använda. Rent tekniskt, med en dialog 
som är kass, då får du ju eftersynka hela den scenen. Då 
ska du få dialogen att låta trovärdig och i synk och i 
bra spel, och det kan låta väldigt platt, det har hänt 
att eftersynkar har låtit så de inte stämmer, så det är 
mycket jobb med det. Och sen så ska du lägga på 
klädprassel, skor, steg, tramp alltså, all foley, med 
tramp, och det ska låta naturligt, så att du tror på det, 
och så ska du lägga in en atmosfär som ringar in det och 
så ska du lägga på, ja, allt som krävs för att det inte 
ska kännas som det gjorts efteråt. Det är de svåraste 
situationerna att få det att limma, när ingenting är från 
plats, ingenting. Har du dialog från plats har du lite 
atmosfär i det, du har ändå en naturlighet i det, på 
grund av att vrider de på huvudet så ändrar det sig lite 
och alla de grejerna som normaltsätt händer. Det får man 
fejka ibland på eftersynk tillexempel. Vrider de på 
huvudet får du ta ned filtret då, kanske lite diskat, 
något sådär så att det ändrar sig, något sådär att det 
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åker med så att säga, så att det inte bara blir en 
voiceover. 
R: Men, vad är det då som du försöker uppnå i slutmixen? 
Vad har du för mål i slutmixen? 
S: Att det ska bli en så bra film som möjligt. 
R: Nu är det en jättegenerell fråga, hur gör man för att 
få det att bli så bra som möjligt? 
S: Du ska ju vara följsam när det gäller handling (.), 
och du ska ge filmen det ljudet den behöver för att 
berättas, för att du kan ju ändra helt inställning i 
filmen med fel ljud, eller rättljud för den delen, har du 
fel musik på fel ställe, eller för stark, så får du en 
helt annan filmupplevelse av själva, av scenen, av 
filmen, av alltihopa. Det finns många filmer som är 
jätte, jättebra, som låter ”FAN”, rent sagt, men filmen 
mår inte dåligt av det, tvärtom, den kanske av det. [x] 
till exempel, det var en av de första filmerna jag var 
med och gjorde ordentligt. Den låter skit när jag lyssnar 
på den nu, men det är en jätte, jättebra film för att 
filmningen ser lite skit ut, så det passar ihop. Så det 
gäller att anpassa sig hela tiden till miljön. Jag menar, 
dialog låter aldrig likadant i två filmer. Om du tänker 
dig en gammal 60-tals västern, amerikansk, så låter det 
på ett visst sätt beroende på tekniska, hur tekniken 
fungerade på den tiden. Grejen är att det har blivit 
väldigt ikoniskt med den typen av film, så du, när man 
gör en sådan film, och man vill ha den känslan, så gör 
man dialogen sådan för att få den känslan, även fast du 
inte har de tekniska begränsningarna längre, men du 
försöker få ett ”filmsound” och ”filmsound” låter ofta 
ganska illa, men det låter film. Jämför det med TV-serier 
så låter TV-serier oftast bättre, men du får inte samma 
känsla och det här är inte så enkelt, att få det att låta 
så bra som möjligt och att få rätt volym som när du är 
hemma och sådär, så enkelt är det inte. Det är ju som 
musik, du behandlar ju inte en dansbandsgitarr på samma 
sätt som en gitarr i ett death metal-band.  
R: Nej, verkligen inte. 
S: Nej, och det är precis samma sak här, ljuddesigners 
och regissörens uppgift att, ”hur ska filmen kännas?”, 
ska den kännas klaustrofobisk? Eller ska den kännas 
luftig och öppen? Ska du få en frihetskänsla, eller ska 
du få en känsla av att vara instängd hela tiden? Då får 
man jobba utefter det. Vill man att man ska känna sig 
klaustrofobisk och instängd, lägg inte på några klanger 
på någonting, atmosfärerna ska vara små, de ska inte vara 
stora breda och luftiga, utan du ska inte höra så mycket 
än bara snacket och alltihopa, det ska inte finnas något 
liv utanför. Eller ska det vara liv hela tiden, eller ska 
det låta skitigt, som [x] tillexempel, då kramp och 
sådana saker är uppmixade med flit för att det ska vara 
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lite råddigt. Så det där är verkligen olika för varje 
film, men på något sätt har an ju uppnått sitt mål som 
ljuddesigner, eller som mixare, när ingen märker av 
ljudet alls. Det är det ultimata, för då har det bara 
suttit och tyckt att det har varit en jävligt bra film, 
men ingen vet varför, och det ska vara så. Tänk när du 
tittar på det och analyserar, det är som jag själv när 
jag sitter och tittar på en film, så fort man börjar 
tänka tekniskt på filmen, då är det inte en tillräckligt 
bra film. Är det en tillräckligt bra film är det 
skitsamma om du kollar på den på Youtube eller en biograf 
egentligen. Visst, du förhöjer det lite grann i en 
biograf, det gör du, så att vad som är det viktiga, att 
du skapar en bra film, inte det bästa ljudet, men bästa 
ljudet i den filmen. 
R: Jag förstår verkligen vad du menar, man kan prata 
väldigt länge om hur man gör det bästa ljudet till just 
den ”där” specifika filmen. 
S: Ja, man får nog bara vara specifik, det finns ju lika 
många åsikter som ljudläggare liksom. 
R: Men då kommer vi till sista frågan då; vad vill du 
uppnå-, nej, nej, ursäkta. Vad anser du att du har för 
ansvar som ljudtekniker när du slutmixar en film? 
S: Jag har det svaret att (.), utefter mig, själv, göra 
det absolut bästa jag kan göra för filmen, det är mitt 
ansvar. Det är mitt ansvar att, tillsammans med 
regissören, få fram det absolut bästa resultatet det bara 
går. Att säga något mer generellt än så är svårt. 
R: Du nämnde regissören, att man tillsammans ska göra det 
bästa av filmen, men kan det vara svårt att få klienten, 
eller regissören, eller producenten, och bli nöjd med det 
klinga materialet, alltså ljudet? 
S: Det är väldigt olika. En del är glada bara det låter 
och en del vill att det ska låta, det är verkligen det 
spannet liksom. Man kan ha regissörer som kommer in sista 
dagen; ”ah, men det har vart ju bra grabbar, nu går vi 
och festar”, ”men var det bra då?”, ”Jag hörde ju vad de 
sa”, ”men då så”. Sen så har vi de som sitter och petar 
in i minsta detalj och jag vill påstå att de är roligast 
att jobba för, för de ställer krav och de ökar din egen 
nivå och man blir ställd inför det. Att bli ställd inför 
en kund, eller en klient, så ställer det större krav på 
dig och som också har jobbat med (.), det är det mest 
tillfredställande som finns att jobba med, namnkunniga, 
erkänt duktiga regissörer. För de har varit med så länge 
och jobbat med de bästa i branschen och då blir man 
naturligtvis jämförd med dem, och när man klarar av det 
och det är jobbigt, det är en pärs, mycket slit, mycket 
svett, många sömnlösa nätter, men när man har gått i mål 
med det och de säger ”fan det här var grymt”, då spelar 
det ingen roll att det var jobbigt. 
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R: Vad sköt att höra ändå. 
S: Ah, men så är det ju. 
R: Att det finns ett ljus i tunneln, även om det är 
tungt. 
S: Ja visst är det så och jag menar, du blir ju aldrig 
fullärd i det här yrket. Det är ingen slump att de bästa 
ljuddesigners i USA, tillexempel, de är 60+. 
R: Tack så mycke att du vilje vara med. 
 
 
 

  



84 

Transcription 
Interview – 28/02-2014 
47 min 
Subject 06 
 
[Research Leader]: R 
[Subject]: S 
 
R: Okej, hur skulle du definiera slutmix av film? 
S: Ja, slutmixen är ju liksom (.), kulminationen av vårt 
jobb, av allas, så att säga, som leder fram till det, vår 
klippning, design, förmixar, allting sådant, och likadant 
är det på musiksidan. Så slutmixen då, om man definierar 
den, sista processen där vi egentligen balanserar alla, 
de olika bitarna, mot varandra. Musik, dialog och 
ljudeffekter då, kan man säga som en enkel uppdelning då. 
Men så enkel är den inte alltid eftersom det finns massor 
av versioner av alla de bitarna givetvis, men det är ju 
den, när vi plockar ihop allting för att få den slutliga 
balansen på hela ljudbiten, och filmen och känslan. 
R: Du pratar om balans, hur gör man för att balansera 
det? Vad är det man gör? 
S: Det finns ju två variationer att titta på det här och 
det kan man säga är från en teknisk eller, vad ska man 
säga, en mer rakt fram, så är det ju balanserar man ju så 
att man alltid hör dialogen som man bör höra, och man hör 
musiken när man bör höra den och så vidare. Det är ju den 
enkla versionen, men egentligen vad man gör, som är 
viktigare än så, är ju att man under den perioden så 
måste man alltid göra klart för sig vad som är viktigt 
för filmen och vad som känns rätt och det är vad jag 
tycker är mest intressant för det är det som gör att… Gör 
man det bara efter en formel så borde allt vara samma, 
men det är det inte och det är inte meningen, utan man 
måste ju alltid tänka på vad är det som är viktigt i den 
är filmen och storyn och känslan och vad är det vi bör 
välja här. Om det då är tillexempel musiken som driver en 
scen eller om det är ljudeffektsidan som gör det, eller 
om de jobbar tillsammans. Det är ju en balans som man 
måste känna om det känns rätt och då måste man liksom ha 
ett rätt starkt eget perspektiv på det, tycker jag. 
R: Men när man känner in balansen, brukar man få, brukar 
arbetsgivare eller klienter komma med förslag; ”det här 
ska vara någon form av balans”, eller brukar du som 
ljudtekniker ta egna beslut i vad du tycker är en bra 
balans. 
S: Det beror väl på vilken klient det är och jag gillar 
väl mest att kunna ha ett (.), jag gillar väl mest att 
kunna ha chansen att ha diskussioner med en regissör 
tillexempel på ett tidigt stadium och bilda mig en egen 
uppfattning av det och att se på filmen och sen kunna 
jobba rätt länge med att komma fram till någonting som är 
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rätt på något vis och kunna visa ”det här tycker jag är 
rätt version”. Och också jobba tillsammans med mixaren 
och de andra jag jobbar med i slutändan där. Och sedan så 
har ju de givetvis en regissör, en regissör är ju med 
under hela tiden under processen och under slutmixen i 
större, i de flesta fall, och då är det en pågående 
diskussion och att man provar sig fram och ändrar och 
byter, och det är ofta den gången som vi faktiskt har 
bitarna klara så att vi kan göra det. Musiken framförallt 
är ju gjord på slutänden och den kommer till oss just 
till slutmixen och det är oftast första gången vi hör 
musiken och då måste man kunna ändra sig och prova sig 
fram under den tiden också, och då är klienten ofta 
involverad. Men jag tycker det är viktigt att kunna 
presentera någonting som man själv tror på och sedan vara 
väldigt öppen att ändra det och göra, ja, man jobbar 
tillsammans, det här är ett team-jobb kan man säga.  
R: Bra utläggning där, men tror du att det är möjligt att 
jämföra slutmixprocessen med mastring av musik? 
S: Jag tror att det egentligen inte spelar någon roll 
vilken, om man ska kalla det konstart, eller vad det är 
än är man jämför det med. Jag själv har i alla fall det, 
den tanken att det egentligen inte spelar någon roll om 
man målar en tavla eller om man lägger ljud till film, 
eller om man skriver en bok, det handlar alltid om att 
förstå vad man vill förmedla till betraktaren så att 
säga. Och är då musik så är det samma sak, då måste jag 
göra val, hur får jag det att kännas ”bäst” och ”rätt” 
och så att säga, och den kreativa biten, egentligen, det 
finns ju en del olika verktyg man använder inom olika 
arter på något sätt, men tanken bör ju vara den samma. 
Jag tror att vi inom film, så tror jag, att vi är mer, 
kan man kalla det mobila? Hur man håller på med det här, 
man är rätt rörlig hela tiden och man gör ju rätt stora 
ändringar på slutänden sådär om man känner att ”det här 
känns inte helt rätt, tänk om vi svänger runt det här och 
gör en drastisk skillnad”. Och inom musik kanske har man, 
skulle jag tro, en liten mer rätt fram attack på det hela 
och oftast inte lika många som är med och jobbar på samma 
sätt, och på musiksidan vet jag att, när jag har varit 
involverad och tittat, så sitter man oftast och gör små, 
små ändringar åt samma riktning hela tiden och jag tror 
att vi är lite mer drastiska i hur vi jobbar.  
R: Okej, men hur länge har du jobbat med slutmix av film? 
S: Ja, jag har ju jobbat med det här i, jag har ju varit 
här i 28, 29 år och jag har gjort många olika bitar av 
mitt jobb, men som supervisor sounddesigner har väl ju 
jag den mesta delen av tiden varit som det. Det är ju 
klart, jag har ju spenderat rätt mycket tid, halva min 
tid är här på kontoret och vårt klipprum och halva min 
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tid är på mixstudios runt om i staden. Det har ju varit 
ett tag. 
R: Jo, jag förstår det. Har du jobbat med någonting annat 
förutom ”ljud tillsammans med visuella medier, alltså har 
du jobbat med, exempelvis, musik tidigare eller radio 
eller? 
S: Nej, det har jag inte gjort. Det enda som jag har 
jobbat med inom någon media är film och ibland har jag 
gjort lite mindre jobb som reklamfilm, jag har gjort 
musikvideos, och lite sådana här, en del TV om det är en 
regissör som jag har jobbat med som vill att jag ska 
hjälpa till med en TV-pilot, första av avsnittet så att 
säga, sätta en stil på det. Men det är ingenting som jag 
letar efter jobb, då är de de andra bitarna, utan jag 
koncentrerar mig på film.  
R: När du kommer till slutmixen av ett projekt, vad, vad 
är din process, hur börjar du? 
S: Ja, den processen har jag väl egentligen börjat sen 
första dagen jag såg en film, alltså om jag ska vara 
ärlig så då, det är ingenting som man helt plötsligt 
händer, utan hela min process, från det först, när jag 
först läser ett manus får jag väl en bild i mitt eget 
huvud i vad jag tror är viktigt och hur jag tänker att 
det bör kännas och sådant där. Och den bygger jag på 
under hela perioden när vi klipper och när vi gör 
ljuddesign och den tanken är ju alltid, den tanken är, 
den måste finnas där, man måste ha ett mål, man måste ha 
en ritning hela tiden och mitt mål är ju, även om jag 
kanske har 15, 20 pers. som jobbar tillsammans under mig, 
så måste jag ju alltid kunna känna och tänk på helheten 
och hur allting ska passa ihop. Så att när man börjar 
slutmixen så förhoppningsvis har jag haft rätt tankar och 
idéer, så när man börjar det så har man redan en riktning 
och någonting som känns bra och då är det regel i film, 
är rätt så enkel, nummer ett är att man måste förstå 
dialogen. Och sen så kommer musik och våra grejer, det 
hela på effektsidan och sådär kommer ju att hjälpa till 
med känslor, stämning och alla de andra bitarna och det 
är den balansen som man försöker hitta och känna rätt.  
R: Du säger att det ofta, det kanske inte alltid är så, 
men du jobbar med andra människor, alltså andra 
ljudläggare, men när du ska slutmixa ett projekt är det 
ofta så att du har jobbat med det tidigare eller brukar 
du bara sitta med i slutmixdelen? Eller har du jobbat, 
liksom gjort tidigare delar av projektet också? 
S: Ja, jag är med från början så att det är ju mitt team 
så att säga klipper alla ljudeffekter och ljuddesign och 
jobbar med dialogen och allt sådant, så det kommer ifrån 
mig innan man hamnar på en mixstudio för förmix och 
slutmix. Så jag är involverad i hela den processen kan 
man säga.  
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R: Men vad är det för roll du har? Sitter du och, är det 
du som styr av teamet, men gör du något av själva 
arbetet, sitter du och ljudlägger själv då? 
S: Numera gör jag inte så mycket ljudläggning själv, utan 
det är fullt upp att bara hålla den här helhetsbilden och 
se till att alla andra går åt rätt håll. Och jag har väl 
gjort ett val att jag gör inte så mycket ljudläggning 
själv för att då blir jag på något sätt, då tappar jag 
kontrollen, kontakten, med helheten tycker jag, 
framförallt på, det händer ju rätt så fort, jämförelsevis 
mot Sverige. Där jobbar man med mycket färre människor 
och kanske längre tid på sig, eller kanske inte lika 
mycket resurser. Men om vi säger att jag har 15 personer 
på mitt team här och om jag sätter mig och låser in mig i 
ett rum i två dagar själv, då händer det rätt mycket som 
kan gå åt fel håll. Så jag har gjort ett val att hålla 
mig ifrån det för att alltid kunna hålla mig till, det vi 
pratade om, med riktning, helhetsbild och var slutänden 
bör vara och vad vi behöver för att få det dit. Alla de 
andra jobbar på sina speciella bitar då, det är mitt jobb 
att så småningom kommer att passa ihop.  
R: Du nämnde förut, när man började med projektet, att 
dialog är väldigt viktigt, varför är dialogen viktig? 
S: Ja, det är ju egentligen (.), ja vad ska man säga, det 
kan ju vara, enkelt sätt kan man säga att vårt jobb 
handlar om att förflytta dig som publik till en annan tid 
och en annan plats och få dig att känna att du är med i 
storyn. Så det är en stor del i vårt jobb att få en 
illusion som ser ut, som får dig att känna att du är med, 
och inte sitter i en biografsalong och tänker på annat. 
Och dialogen, givetvis, det är det som är basen, både 
karaktär och story att kunna förstå och om man ligger på 
gränsen att folk inte riktigt hör så förlorar man lite av 
storyn och man förlorar känslan av karaktären. Också är 
det så att då börjar man, om det är sådär ”halvdant”, då 
börjar man försöka lyssna på vad de säger och då kanske 
”vänta nu vad sa de? Nu missade jag någonting”, och då är 
man ute ur filmen. Så det gäller ju att få det (.), det 
gäller att få det att kännas naturligt och att man inte 
dras ut ur den här illusionen och känslan att vara någon 
annanstans. Det är, beroende på hur man ser film och vad 
man gjort så kan man tycka olika, så kanske kompositör 
tycker det är viktigast med musiken, och ljudläggare kan 
tycka ljudeffekter är den viktigast biten. Men jag tror 
man måste komma överens om att dialogen faktiskt är det 
viktigaste. Det är det skrivna ordet som både författaren 
och regissören och skådespelaren har jobbat med som man 
ska få fram.  
R: Men, när du sitter och slutmixar ett material så 
jobbar man ju med olika verktyg, detta är bara exempel, 
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reverb, kompressor, gate, EQ. Finns det något av de här 
verktygen som du tycker är viktigare än något annat? 
S: Nej, jag tycker faktiskt inte det, jag brukar halvt 
skoja och samtidigt vara allvarlig med att det finns så 
mycket tekniska hjälpmedel och det finns så mycket 
verktyg och, ja, som man jobbar med egentligen. Jag 
brukar säga det, folk frågar mig ofta vilken som är bäst 
”which is the best software?”, ”which is the best 
hardware?” och så vidare, så säger jag att ”mitt eget 
bästa ”hardware”, är människorna och min crew som finns 
här och runt omkring mig och den bästa ”software” är 
”imagenation and creativity”. 
R: Väldigt fint sagt. 
S: Och sen, sen så, för mig, spelar det egentligen inte 
så stor roll, det finns så mycket man kan jobba med, men 
det handlar egentligen aldrig om det, det handlar om vem 
som sitter med fingret på knappen på något sätt. Känslan 
som man har med det, sen så finns det så många sätt att 
ta sig dit. 
R: När du slutmixar någonting, vad är det du vill uppnå 
med slutmixen? 
S: Ja, det är väl det vi har sagt tidigare, att få en 
känsla, en helhetsbild och någonting som verkligen passar 
filmen i sin helhet, men också passar varje sen och 
känslan i den scenen. Och ofta kan man göra som en 
filmfotograf gör, man filmar olika, en liknande scen, 
fast på två helt olika sätt beroende på känslan, eller 
hur viktig just den och hur perspektivet av den scenen 
just är. Och där gäller det också det att kunna koppla 
det att det här inte är någon automatik och ingenting som 
ska vara på ett speciellt sätt, utan det gäller att hitta 
det här speciella som gör att, att man kan få det år rätt 
håll och rätt känsla. Allt detta kommer tillbaka till det 
på något sätt. 
R: Så det handlar helt enkelt om, om jag förstår dig 
rätt, att det du vill uppnå är ”rätt känsla för rätt 
film”? 
S: Ja, ja, och rätt känsla för rätt moment i filmen och 
varje bit också. Samtidigt aldrig tappa helhetsbilden för 
att man, ljudet är en väldigt stor karaktär i en film och 
den är också intressant på något sätt. Jag tror själv, 
jag har tänkt mycket på det här själv, det är ju 
ljudbiten, många regissörer säger att det är halva 
upplevelsen av att se en film och det är ofta förvånande 
för människor. Jag tror att det beror på att vi människor 
är så vana vid att vi använder vår hörsel från morgon 
till kväll på så många olika sätt; för att orientera oss, 
för att förstå var vi är, för att lyssna och förstå och 
om man får intryck genom öronen, men man tänker aldrig på 
egentligen att man gör det hela tiden. Det är en 
automatisk, ett automatiskt sinne, det är lättare att 
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tänka på att man ser någonting, att ”titta vad vackert” 
och man tar in det på ett annat sätt. Örat i sig, tror 
jag går på mer automatik, men det påverkar dig väldigt 
mycket, så om du sitter på biograf, publiken i sig, och 
det är väl det vi försöker jobba med, att publike blir 
väldigt påverkade av hur man ändrar tonen i en rum 
tillexempel. Men publiken skulle aldrig kunna säga 
efteråt sen att det var det som gjorde att de kände på 
det viset och det är ju, det är väl, om man ska dra några 
liknande saker mellan film och musik, att det är väl 
samma sak också, man jobbar på saker som är undermedvetet 
för lyssnaren, eller iakttagaren, men har en stark 
påverkan då. 
R: Jag fick tidigare kommentaren tidigare idag att 
”ljudet är som bäst när man inte hör det”, alltså när man 
hör ljudet det är då det är något fel på det. 
S: Jo, precis, det är så det är, det måst, det gör man 
ju, om det passar och känns rätt, om vår illusion, som 
jag pratade om tidigare, så ska det kännas som ”så här”, 
”det är inget konstigt med det, det är klart att det ska 
vara så här va”.  
R: Förut, nämnde lite snabbt software, vad är det för 
mjukvaruprogram som du jobbar i, oftast? 
S: En gång till. 
R: Vad är det för mjukvaruprogram som du jobbar i, vad är 
det för DAW du jobbar i. Alltså vilket program är det du 
jobbar i när du håller på och slutmixar. 
S: Vi jobbar ju i inget speciellt program i sig, utan vi 
jobbar från en baserad, alla våra system är baserade på 
Pro Tools, som vi spelar av och spelar in på. Sen 
beroende på vilken mixstudio man är på så finns det olika 
mixkonsoler och olika sådana här saker. Men det är inget 
stadigt eller speciellt så, men annars använder vi Pro 
Tools med alla plug-in som finns. 
R: Du pratade om plug-ins nu, jobbar ni eller jobbar du 
enbart eller jobbar du även analogt eller blandar du 
digitalt och analogt när du jobbar? 
S: Numera jobbar vi enbart digitalt, det är liksom hela 
vårt bibliotek och inspelningar och det sker ju digitalt 
och det stannar ju i den världen så att säga ända tills 
vi levererar i stort sätt. 
R: Men vad skulle du säga att du har som ansvar som 
ljudtekniker när det kommer till slutmixen? 
S: Ja, det, där kommer du nog, om du pratar med flera, få 
lite olika svar, för vi anser, vi jobbar alltid lite 
olika. Jag ser nog mitt ansvar är att kunna vara den som 
hela tiden har en överblick av helheten, liknande som 
huvudmixaren som jag jobbar tillsammans med. I det då 
finns det ju också, givetvis, att vi ser till att vi har 
rätt material för att kunna se till att vi kan göra det 
vi behöver, men jag kommer tillbaka till helhetsbilden, 
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känslan och allt detta. Det är mitt jobb att ansvara att 
vi inte fastnar för speciella bitar utan hela tiden ser 
vad som är bäst för filmen i sig, inte vilka detaljer som 
är viktiga eller coola som en del har jobbat mycket med 
sådant där. Utan hela tiden ha ett ego att kunna backa 
till när det behövs. 
R: Men händer det ibland att man kommer i konflikt, att 
en klient ber om en sak, men man själv tycker det är en 
väldigt dålig sak? Kan det någon gång bli en konflikt där 
emellan klient och ljudtekniker? 
S: Ja, absolut, det gör det. Och inte bara det kan vara 
konflikt om vi säger (.), det kan ju bli konflikt mellan 
de som jobbar med musiken gentemot de som jobbar med 
ljudeffekter och så vidare, så vidare. Jag ser ju det 
hela tiden som att det handlar inte om fight och 
konflikt, utan det handlar om att jobba ihop för att 
kunna få någonting som verkligen fungerar då. Och där tar 
jag väl jag mitt ansvar igen, som är lite ovanligt för 
någon som gör mitt jobb, och det är att jag ger lika 
mycket idéer på musik som på dialog och effektsidan. Då 
gäller det att hela tiden förstå de andra bitarna och 
välja, istället för att fightas, att hitta någonting som 
passar, som spelar ihop eller välja det ena eller det 
andra eller vad det nu är. Och ju mer diskussion man kan 
ha om det desto bättre blir det ju. 
R: Blir det ofta då att man får kompromissa? 
S: Ja. Jo, men det händer ju, givetvis, man får ju inte 
alltid som man själv vill och i slutänden, i slutänden 
(.), så handlar det ju om att regissören som har levt med 
story och en film under lång tid, att han går därifrån 
och känner att hans vision faktiskt fungerar. Och i 
slutändan är det han som ska bestämma det, känna att han 
är nöjd och då kan det ju vara så att vem som helst i 
rummet känner att ”det var inte riktigt så jag hade tänkt 
det”. Det är regissörens film i slutändan då. Jag tycker 
själv att så länge någon lyssnar på mina idéer så kan de 
tala om hur många gånger som helst att de inte håller 
med, men om du ber mig att jag inte ska ha någon åsikt, 
då brukar jag faktiskt säga att ”då har du fel folk här”. 
Det är så det fungerar, va.  
R: Jag förstår absolut vad du menar. Men händer det 
ibland när man sitter och slutmixar, i det stadiet, att 
man får, att det kan vara svårt att få ljudet och bilden 
och matcha. 
S: Om det är svårt att få ljud och bild att matcha? 
R: Ja, i slutmixstadiet. 
S: Förhoppningsvis inte, om man har gjort rätt så har man 
ju faktiskt jobbat hela tiden med saker som kommer att 
matcha (.), så att i slutmixen bör ju det vara klart 
egentligen. Det är ju meningen, för vi lägger ju rätt 
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mycket tid och tanke på det där innan vi hamnar där, det 
är försent att börja helt göra om allting i det läget.  
R: Men händer det då, synkproblem är inte heller 
någonting som uppstår i slutmx? 
S: En gång till 
R: Synkproblem, då i slutmixen, att det är osynk, det är 
inte heller något som uppstår särskilt ofta? 
S: Nej, det är också någonting som vi jobbar hela tiden 
med innan, så vi ser till att det inte är någonting som 
vi sitter och stirrar på i det läget då. Men det är 
klart, det händer ju att det är ju vissa saker som man 
flyttar på litegrann för att få det att kännas rätt, även 
om det ibland kanske inte är exakt synk, men det kanske 
känns bättre om det är lite annorlunda. Så att den 
processen slutar egentligen aldrig, men det är ju (.), få 
gånger i det läget, förhoppningsvis har man lagt det rätt 
innan då. 
R: Okej. När man sitter och slutmixar projekt, hur ser 
projektet ut, har man alla komponenter i stems eller har 
man hela projektet, hur ser det ut? 
S: Nu ska vi se om jag förstår vad du menar. 
R: Jag kan försöka förklara lite bättre, när man 
slutmixar ett projekt, eller när man mixar ett, så blir 
det, om man är flera personer, så kanske det är någon som 
jobbar med dialog och det kanske är någon som jobbar med 
effekter. Och sen när man kommer till förmixen, om jag 
förstår rätt, så slår man ihop alla de här delarna till 
ett projekt. 
S: Ja, precis. 
R: När man jobbar i slutmixen, är det fortfarande ”ett 
projekt” där man kan se alla spåren, eller har man gjort 
om det till mindre spår, eller har man gjort allting till 
stems? Alltså så att man har en dialog-stem, en tramp-
stem. 
S: Under slutmixen så gör man ju stems och under tiden 
när man gör slutmixen, då har man alla förmixar hänger, 
så man kan komma åt alltihop. Det är på grund av att man 
ska kunna ändra på vad som man vill under tiden, om man 
sammanför det för mycket och lägger ihop det så kommer 
man inte åt. Det kan ju vara så att allt från störljud 
till mindre grejer. Det kan tillexempel vara så att en 
fågel kvittrar till på precis fel tillfälle nu när man 
hör musiken och det kan vara så att man bara behöver ta 
bort en och en halv sekund sådär, och då måste den ju 
finnas separat från allt annat, annars sitter man fast. 
R: Jo verkligen. 
S: Ja, så slutmix-projektet, hela den biten är egentligen 
första gången man lägger ihop alla de här, du kanske har 
30, 40 förmixar på effektsidan och då, sen, så gör man 
två stems av det. Men det är första gången man binder 
ihop det ordentligt. Och då har du ju stems, en dialog-
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stem, en musik och sen en eller två på effektsidan oftast 
då.  
R: Har man tramp på samma stem, eller hamnar tramp på en 
separat stem? 
S: En gång till. 
R: Brukar man ha tramp och dialog på samma stem, foley? 
S: Nej, foley  den hamnar oftast på, den hamnar på 
effektsidan och enda till slutänden så håller vi de 
separat, på separata spår, oftast, även på en stem då som 
kan ha rätt många kanaler i sig. Det är beroende på att 
när du gör utländska mixar så måste ju komma åt det på 
något vis. 
R: Jaha, okej när man gör EBAND 
S: Ja, så länge man kan försöker man hålla en viss 
separation för att göra jobbet lättare. 
R: Men när det kommer till dynamik då, är kontroll av 
dynamik något som ofta uppstår i slutmix? 
S: Ja, det kan man säga, om alla kommer med allt laddat 
och full fart från början till slut och sen så spelar man 
alltihop så förlorar man dynamiken och helt plötsligt så 
sätter man sig på en rätt tuff nivå från början och man 
har ingenstans att gå. Och det gäller ju hela tiden där 
att tänka på det, det gör de inom musiken, i sig med de 
olika instrumenteringarna. Och sen är det klart när vi då 
lägger på bakgrund och ljudeffekter och så vidare, så 
kommer vi till nästa steg. Det är lätt att fylla upp det 
så mycket som möjligt och där får man också, det är också 
stora delen av slutmixen, att man måste kunna vara rätt 
dynamisk, annars får man inte den ”impact” som man 
behöver när man verkligen behöver dem, om man säger så. 
Och örat stänger till också om det bara är fullt hela 
tiden, man måste ge luft och tystnad, tystnaden är ju 
oftast viktigare än inte. Så vi vet ju på något sätt vi 
kan gå någonstans och de gäller att spara dem till när 
det verkligen behövs. 
R: Helt enkelt, om jag förstår dig rätt, att man hellre 
har luft en film än att det är väldigt pressat? 
S: Det kan man säga för det måste ju finnas annars så 
blir det bara en tjock matta på något sätt och det blir 
ju inget bra. Så min teori är nästan alltid ”less is 
more” och sen så handlar det om form på det också. 
Tillexempel om vi säger att någonting stort kommer att 
hända så måste vi backa av innan så att man på något 
sätt, omedvetet, utan att de märker det, att nivån och 
kompaktheten går ned litegrann så när det då slår till så 
blir det större ”impact”, jämfört med om man bara höll 
det, för då förlorar den här, då har man inget rum att gå 
till när det verkligen behövs. 
R: När vi ändå är inne på problem som kan uppstå och det, 
noise och störljud överhuvudtaget, är det någonting som 
uppkopper i slutmix? 



93 

S: Ja, igen förhoppningsvis när man kommer till slutmixen 
har vi handskats med det under tiden, att rensa upp så 
mycket som möjligt av sådant. Det är ju tyvärr, om du 
säger att du har väldigt mycket av det på dialogsidan, då 
kommer du ta bort, då fyller du upp en rätt så hög 
bottennivå och då har man inget rum att gå upp och ned 
med det andra. Det försöker vi ju minimera från början, 
på alla plan, att man inte lägger på sådant som inte är 
viktigt. Och under slutmixen inser man också rätt snabbt 
att tillexempel om musiken tar en viss del att man då kan 
ta bort mycket som man kanske tidigare tyckte att man 
behövde därför att fylla upp det. Men då handlar det om 
oftast, att även om det inte var designat som störljud så 
blir det ju faktiskt det om det bara sitter i botten, för 
då kanske den tar bort den låga dynamiken och känslan 
där. Så att det är ett konstant jobb så att man igen inte 
fyller upp det hela. 
R: Men vad gör man för att få bort störljud, så här 
jättegenerellt, om du upptäcker ett störljud när du 
kommer till slutmixen, vad är ditt sätt att handskas med 
det här störljudet på? 
S: Den på vår sida så handlar det först och främst inte 
klippa sådant som man inte behöver, att inte lägga till 
det man inte behöver, sedan så jobbar jag väldigt hårt 
med att rensa upp produktionsljudet med dialogen och så 
vidare och få bort bakgrundsljud så mycket som möjligt, 
att få det så rent som möjligt. Och då använder man alla 
tricks från att helt enkelt klippa ut det och fylla i med 
tystare bakgrund emellan och till att,  en film som jag 
håller på med nu tillexempel, fick jag göra rätt mycket 
noise-reduction, digital noise-reduction när man går in 
på specifika frekvenser för att få bort oljud och så. Det 
är ett väldigt, väldigt tidskrävande jobb som tar rätt 
länge. Däremot så tycker jag inte om att överarbeta 
sådant förrän, jag försöker göra mindre än kanske vad som 
behövs till och börja med, annars kan man, om man gör för 
mycket sådant jobb så kan man ändra på karaktären av en 
röst, kvalitéten av en röst. Och då kan man även, om man 
lyssnar bara på det själv och sitter och tar bort 
allting, sen så inser man ju sedan det här med att när 
musik och bakgrund spelar behöver man inte gå så hårt så 
det där är ju lite, det har att göra med erfarenhet och 
känsla och att kunna ha is i magen och vänta så länge som 
möjligt. Det är inte förrän man hör allting tillsammans 
som man inser att man kanske behöver gör litegrann till 
där, men inte så drastiskt som man kanske hade gjort från 
början om man satt och fokuserade sig på det. Och det är 
väl lite av ett nybörjar problem kan man väl säga, det 
handlar liksom om att tappa helhetsbilden så att säga.  
R: När det kommer till distributionsformat och det, är 
det någonting i slutmixen som du brukar tänka på, liksom 
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”det här kommer att spelas upp i olika format; det här 
kommer spelas upp på TV, dator, bio, DVD” 
S: Ja, det är ju inte bara det, det är ju också, om vi 
säger att vi bara tittar på biosidan, för vi tänker på 
alla dem och vi gör oftast olika varianter för de olika 
distributionssätten, vi gör en separat TV- och DVD- mix 
som är annorlunda än vad biografmixen är. Och det är 
någonting som händer efter slutmixen, det är någonting 
som man gör när det är klart. Små ändringar som man gör 
för att det ska passa på mindre högtalare. Men även på 
biosidan så har du, även nu, många olika format, vi 
jobbar med 5.1, 7.1, ATMOS och så vidare, och så vidare. 
Och jag lägger vikten, oftast på det, lite ovanligt det 
också, de flesta du pratar med kanske säger att ”ATMOS, 
det är flera högtalare, mer grejer, mer spännande och 7.1 
är bättre än 5.1”, och jag säger att det viktigaste vi 
fokuserar oss först på är det formatet som flest 
människor kommer se filmen på. Det är fortfarande idag 
5.1 i biografen och också hemma, 5.1, och det är väl den 
jag fokuserar mest på. Sedan så kan jag ju gärna göra 
kompromisser, eller vad det nu behövs för de andra 
formaten för att få det att vara okej, men jag vill 
faktiskt fokusera på det som fortfarande 95% av alla 
biograf- och TV-tittar kommer se. 
R: Det var den sista frågan faktiskt. 

 

 
 


