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Förord 
I den här uppsatsen använder jag mig av termer och ord som kanske inte är bekanta för dig 

som läsare. En del ord och termer har jag förklarat i texten, men inte alla. Därför har jag valt 

att sammanställa alla ord och termer i en ordlista som du hittar längst bak under bilagor.  

 Jag vill passa på att ägna ett stort tack till David Silverin, som har varit min 

arbetskollega och den person som gett mig en större förståelse kring tramp samt delat med sig 

av sin enorma kunskap till mig. Dessutom vill jag tacka Ulf Olausson för att jag har fått 

genomföra mitt kandidatarbete på Europa Foley. Jag är oerhört tacksam för att han ordnade så 

att jag kunde få vara med och arbeta med tramp till ”riktiga” filmproduktioner. Han har fått 

mig att känna att jag varit en viktig del i arbetet under de olika produktionerna jag har arbetat 

med. 

Abstrakt 
I	  dagens	  filmbransch	  blir	  arbetet	  med	  ljud	  i	  film	  allt	  mer	  viktigt	  då	  publiken	  inte	  bara	  

förväntar	  sig	  en	  visuell	  effekt	  utan	  även	  en	  helhetsupplevelse.	  För	  att	  filmen	  skall	  kunna	  

förmedla	  rätt	  känsla	  till	  publiken,	  gäller	  det	  att	  det	  visuella,	  musiken	  och	  ljudet	  fungerar	  så	  

optimalt	  som	  möjligt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ljudet	  hjälper	  filmen	  att	  få	  fram	  den	  känslan	  som	  

regissören	  vill	  förmedla.	  För	  att	  ljudet	  till	  en	  film	  skall	  kunna	  hjälpa	  regissören	  att	  förmedla	  

ett	  budskap	  eller	  känsla	  är	  det	  viktigt	  att	  arbetet	  med	  ljudet	  också	  får	  ta	  plats	  i	  en	  

filmproduktion.	   	  

Det	  här	  arbetet	  är	  en	  skildring	  mellan	  arbetet	  med	  tramp	  på	  ljudföretaget	  Europa	  

Foley	  och	  	  boken	  The	  foley	  grail.	  Arbetet	  beskriver	  hur	  processen	  med	  tramp	  till	  en	  

filmproduktion	  på	  Europa	  Foley	  kan	  gå	  till	  och	  vad	  som	  skiljer	  sig	  med	  trampet	  som	  beskrivs	  i	  

The	  foley	  grail.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  största	  skillnaderna	  är	  hur	  studion	  är	  uppbyggd	  och	  hur	  teamet	  

jobbar	  med	  trampet	  till	  en	  filmproduktion.	  Dessutom	  tar	  reflektionen	  upp	  ett	  liknande	  

fenomen	  som	  jag	  har	  upplevt	  under	  mitt	  arbete	  på	  Europa	  Foley	  och	  som	  även	  författaren	  

Ament	  beskriver	  i	  The	  foley	  grail.	  
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Abstract 
In	  today's	  filmindustry	  the	  work	  with	  sound	  in	  cinema	  is	  becoming	  more	  important	  when	  the	  

audience	  not	  only	  expects	  a	  visual	  effect	  but	  also	  an	  experience.	  For	  the	  film	  to	  convey	  the	  

right	  feeling	  to	  the	  audience,	  it	  is	  important	  to	  the	  visual,	  music	  and	  audio	  works	  as	  optimal	  

as	  possible.	  It	  is	  important	  that	  the	  sound	  will	  help	  the	  movie	  to	  get	  the	  feeling	  that	  the	  

director	  wants	  to	  convey.	  For	  the	  film	  soundtrack	  to	  help	  the	  director	  to	  convey	  a	  message	  

or	  feel	  it	  is	  important	  to	  work	  with	  the	  sound	  also	  may	  take	  place	  in	  a	  film.	   	  

This	  work	  is	  a	  depiction	  of	  the	  process	  of	  foley	  on	  the	  audio	  company	  Europa	  Foley	  and	  

the	  book	  The	  Foley	  Grail.	  The	  text	  describes	  elements	  that	  are	  important	  to	  point	  out	  the	  

reflection.	  The	  biggest	  differences	  are	  how	  the	  studio	  is	  built	  and	  how	  the	  team	  is	  working	  

with	  the	  tread	  of	  a	  film.	  In	  addition,	  reflections	  a	  similar	  phenomenon	  that	  I	  have	  

experienced	  in	  my	  work	  in	  Europa	  Foley	  and	  Ament	  also	  describes	  in	  The	  Foley	  Grail.	  
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning 

Jag valde att praktisera på en arbetsplats under mitt kandidatarbete. Under min praktik har jag 

varit på ett ljudföretag som heter Europa Foley. vilka arbetar med att göra 1tramp till film och 

tv-produktioner. På praktikplatsen har jag arbetat med tramp till olika typer av film- och tv-

produktioner. Jag har varit med och arbetat med filmer som ”Hur många lingon finns det i 

världen” och ”Den som vakar i mörkret” (Irene Huss). Dessutom har jag arbetat med några 

tv-serier som ”Kommissarie Winter” och ”Bron”. Mitt arbete har främst gått ut på att spela in 

trampet, med hjälp av ett ljudprogram (Pro tools), men jag har också hjälpt till att bolla idéer 

tillsammans med min kollega David för att skapa de olika ljuden till trampet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  sidan	  11,12	  och	  13	  
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Kapitel 2 - Projektplan  
	  

Syfte 
Mitt syfte med kandidatarbetet är att undersöka hur arbetsprocessen går till på Europa Foley 

jämfört med arbetet med tramp i boken The foley grail. Den frågeställningar som mitt arbete 

kommer att besvara är: 

- Hur skiljer sig arbetet kring tramp mellan Europa Foley och The foley grail? 

- Vilka för och nackdelar i arbetet kring tramp finns på Europa Foley respektive The foley 

grail?  

Syftet med mitt kandidatarbete är att jag vill kunna  få en större förståelse och kunskap 

om  hur arbetet med tramp till film fungerar. Jag vill försöka bilda min egen uppfattning om 

hur arbetsprocessen går till i en trampstudio och hur det kan skilja sig mellan en trampstudio i 

Sverige och en trampstudio i USA. 

	  

Mål 
Jag kommer praktisera i en trampstudion. I trampstudion kommer jag arbeta med olika film 

och tv-produktioner bl.a. Hur många lingon finns det i världen (film), Kommissarie Winter 

(tv) och Irene Huss (tv/film). 

Inledningsvis under praktiken kommer jag mestadels arbeta med att sitta vid datorn och 

spela in den som trampar till filmen, då det krävs tid för att lära sig och bli en bra trampare. 

Dessutom kommer jag vara med och bolla idéer med den som trampar, för att försöka få ett så 

bra resultat som möjligt.. Enligt min handledare på praktiken kommer även jag få prova på att 

trampa, om det finns tid och utrymme för det.  
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Metod 
För att kunna besvara min frågeställning kommer jag ta hjälp av boken The foley grail, där 

författaren Vanessa Theme Ament beskriver hur arbetsprocessen i USA kan se ut. 

Eftersom jag även kommer arbeta med projekt under praktikens gång, hoppas jag även 

att jag kan dra vissa slutsatser själv som jag kan ha nytta av när jag sedan skriver mitt 

kandidatarbete. 

	  

Tidsplan 
17	  jan.	  -‐	  	  9	  feb.	  	  Hur	  många	  lingon	  finns	  det	  i	  världen	  (Film)	  

10	  feb	  –	  15	  feb.	  	  	  Del	  3	  och	  4	  av	  Kommissarie	  Winter	  (Tv-‐serie)	  	  

16	  feb.	  –	  6	  mars	  	  Irene	  Huss	  –	  Den	  som	  vakar	  i	  mörkret	  (Tv/film)	  

7	  mars	  –	  11	  mars	  Anno	  1790	  (Tv-‐serie)	  	  

12	  mars	  –	  16	  maj	  Bron	  (Tv-‐serie)	  

	  

	  

Risker 
Ett problem kan kanske vara att jag inte får tag på tillräckligt mycket information från 

kurslitteraturen som jag har valt att läsa.. Det kan ju vara så att jag upptäcker att arbetet inte 

skiljer sig så pass mycket från The foley grail jämfört med Europa Foley som jag först trott. 
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Kapitel 3 - Processbeskrivning  

Research - The foley grail 
Den boken jag valt att använda som litteratur under kandidatarbetet heter The foley grail  och 

är skriven av Vanessa Theme Ament, som har jobbat med tramp under många år i USA. 

Ament har trampat många välkända filmer genom åren, såsom Predator, Edward scissorhands, 

och tv-serien Dallas. Under senare år har hon undervisat på olika filmskolor i USA.  

I boken har hon utgått från sin karriär som trampare och även intervjuat andra trampare, 

redigerare och mixare inom yrket tramp. Hon har under intervjuerna lagt stor vikt på att få 

personerna hon intervjuar att berätta sin historia och sina upplevelser inom tramp. Alla har sin 

historia och sitt sätt att arbeta på. 

Ament går igenom historien bakom tramp, hur och varför det en gång startade. Hon 

berättar om hur arbetet har utvecklats genom åren och hur arbetet med tramp ser ut idag.  

I boken går författaren in på hur arbetet fördelas mellan de som ingår i trampteamet. 

Antalet personer som jobbar med tramp kan variera beroende på hur stor produktionen är. Det 

är intressant att läsa om hur de strukturerar arbetet fördelat på ganska många personer om 

man jämför med antalet personer som jobbar med tramp på Europa Foley. Enligt henne kan 

det handla om mellan 4-6 personer som jobbar med trampet till en film, medan det på Europa 

Foley i stort sätt alltid är 2 personer.  

Förr i tiden när man spelade in på rullband kunde det handla om uppåt 10 personer i 

USA, då var man ofta var tvungen att sätta allt tramp i en scen på en tagning. 

Ament beskriver att trampet ofta kommer långt ner i prioriteringen av postproduktionen. 

Hon beskriver att regissörer sällan verkar lita på tramparnas erfarenheter. Ofta sitter regissörer 

och påpekar allt som behövs trampas, när de går igenom trampet till en film. Hon tycker 

också att regissörerna ofta hakar upp sig på små detaljer som t.ex. hur man ska göra stegen, 

som är vardagsmat för en professionell trampare, istället för att fokusera på de stora 

problemen om hur man t.ex. ska jobba med trampet för att få fram rätt känsla på filmen. 

Istället tycker hon att regissörerna bör lita mer på tramparna och deras arbete. Författaren 

skriver att om regissörerna vill kommentera trampet tycker hon att det är bättre att de 

kommenterar hennes arbete efter hon gjort klart det, så de kan diskutera det sedan.  

Eftersom tramp är ett så ovanligt yrke och det krävs lång tid för att bli en bra trampare, 

tycker Ament att det är otroligt frustrerande att regissörer alltför ofta har åsikter om trampet, 
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som de egentligen inte har så stor koll på. Samtidigt tycker hon att det är bra att regissörer 

bryr sig om trampet och är öppna för att experimentera med det för att bygga upp känslor hos 

biobesökaren när denne sedan tittar på filmen.  

Hon berättar om en händelse då en regissör satt med under en inspelning av trampet. 

Regissören satt hela tiden och försökte regissera henne, med vilka skor och vilken rekvisita 

hon skulle använda. Ament tyckte det var ganska svårt att jobba då. Vid ett tillfälle under 

sessionen skulle de få till några steg på en av personerna i filmen. Regissören blev aldrig nöjd 

med ljudet på skorna. Anledningen var att regissören bara tittade på hur skorna såg ut istället 

för att lyssna på hur skorna lät. Även om personen i filmen har t.ex. höga klackar på skorna, 

behöver det inte nödvändigtvis vara så att man ska använda ett par skor med höga klackar. 

Det kan ofta låta bättre med skor med låg klack som är hård.  

Med det vill hon säga att det viktigaste är inte hur saker ser ut, det viktigaste är hur de 

låter. Det slutade med att hon fick säga till regissören att hon ville prova lite saker själv som 

hon sedan kunde visa för regissören. Vilket regissören i sin tur efteråt tyckte lät mycket bra. 

I USA är det ofta kvinnliga trampare, vilket inte är lika vanligt här i Sverige. Anledningen att 

det finns mycket kvinnliga trampare i USA, kan vara för att många av dem är dansare, skriver 

Ament. Eftersom dansare jobbar mycket med kroppen och fötterna när de dansar, brukar de 

ofta ha lätt att förstå rörelserna med kroppen och stegen. De har ofta lätt för att få till den 

naturliga rytmen och känslan för stegen och rörelserna. 

Ett spännande kapitel är där författaren skriver om alternativa inspelningsställen istället 

för att bara koncentrera allt tramp till en trampstudio. Ofta sker all inspelning av trampet i en 

trampstudio, men hon beskriver att en vän till henne vid namn Mark Mangini ville prova 

någonting nytt. Mangini  var trött på att sitta i en tramp studio och spela in tramp, när ändå 

allt blev redigerat i slutet för att få det att låta autentiskt. Han ville fånga klangen och känslan 

av rummen på ett annat sätt.  Mangini ville fånga det rätta ljudet från början utan att någon i 

efterhand satt och redigerade det som han spelat  in. När Mark fick i uppdrag att göra trampet 

till The green mile, åkte han ut till olika platser för att se om han kunde använda sig av 

autentiska platser att spela in på. Han hade svårt att få tag på trampare som ville ställa upp, då 

det fanns många problem som t.ex. vart man skulle förvara all rekvisita, som gjorde att ingen 

direkt ville ställa upp på det då det skulle bli för mycket jobb. Då fick Mangini kontakt med 

Robert Windet som då hade hand om scenografin till The green mile  på Warner Hollywood 

studios. Han gav Mangini ett erbjudande att han kunde få spela in trampet där om han ville, 
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eftersom miljöerna fortfarande fanns kvar i deras filmstudios. Mangini gjorde ett test att spela 

in i filmstudion och i trampstudion. Sedan visade han resultaten för regissören som tillslut 

valde att ta trampet från inspelningen i filmstudion till The green mile.  

Ament, The foley grail (2009) 
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Introduktion till praktiken 
Under de första dagarna på min praktik fick jag lära mig hur de använder de olika verktygen i 

trampstudion. Jag satt under den första dagen bredvid min handledare för att lära mig deras 

arbetssätt i Pro tools, som är det ljudinspelningsprogram som de använder på Europa Foley. 

Tanken var att jag skulle lära mig arbeta med deras programvara och verktyg för att sedan 

kunna börja arbeta som Pro tools-operatör under mitten av första veckan. 

När jag för första gången satt vid datorn och spelade in kändes det lite ovant, även om 

jag spelat in en hel del i Pro tools förut. Arbetssättet skiljde sig en del från det sättet jag 

brukar arbeta på, men jag kände ändå att det gick ganska fort att komma in i arbetet. Ju mer 

jag arbetade ju snabbare blev jag på att jobba. Under mitten av veckan var det dags att börja 

jobba med den första filmen. 

Arbetet går till så att det är en person som trampar och en som spelar in denne. Den som 

trampar utför skådespelarnas rörelser, steg och deras olika hanteringar av olika saker. 

Tramparen tittar på en bildskärm som filmen visas på och försöker sedan härma 

skådespelarnas rörelser och steg så likt som möjligt och i så bra synk som det går. Pro tools-

operatören ser också bilden på en skärm och när denne trycker på record börjar filmen rulla.  

Tramparen hör inte hur det låter från det som spelas in medan han/hon trampar, han/hon 

får lyssna på det akustiska ljud som uppstår medan man trampar. Efteråt kan man lyssna på 

det inspelade och avgöra om det blev en bra tagning.  

Det skulle kunna gå att använda hörlurar om man ville, men det skulle bli väldigt 

krångligt då sladdarna, som hänger från hörlurarna,  skulle slå emot mikrofonen eller föra 

oljud som man inte vill ha med. Dessutom är det bra att höra hur ljudet låter utan hörlurar, för 

då får man en mer verklighetstrogen uppfattning om hur ljudet låter. Däremot så kan man 

använda sig av hörlurar om det är någon som dansar i bild. Då det är viktigt att trampa i takt 

till musiken.  

 

 

 

 

 

Arbetsstation där Pro tools-operatören sitter
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Monitorn	  som	  tramparen	  tittar	  på	  för	  att	  synka	  sina	  steg	  och	  rörelser	  till	  filmen 

 

I stort sett alltid, så är tramparen några bildrutor efter bilden när denne trampar, trots att det är 

en erfaren trampare. Det är väldigt svårt att göra trampet i perfekt synk, även om det händer 

ibland. Oftast går det ganska lätt att ”flytta rätt” det inspelade efter en tagning när det ligger 

fel i förhållande till bilden. Är det en duktig trampare som går kan man flytta stegen två 

bildrutor bakåt, då brukar de flesta stegen hamna i rätt synk. Med klädrörelser kan man 

behöva flytta fem till sex bildrutor. 

Tramparen måste även tänka på att försöka göra allt som sker i bilden så nära 

verkligheten som möjligt. Det är viktigt att t.ex. stegen inte blir för hårda respektive mjuka 

när tramparen går till bilden. Denne måste hålla en jämn och trovärdig balans på stegen. 

Med hjälp av att placera mikrofonen på olika sätt och avstånd från tramparen, kan 

denne få med djupet i bilden och placera skådespelarna på olika avstånd, för att få ljuden att 

likna det som ses på filmen så mycket som möjligt. 

Pro tools-operatören är den som spelar in trampet och den som sköter datorn. Denne ser 

till att tramparen får ett bra ställe att börja trampa på t.ex. en scen där det är någon som går. 

Då får operatören ge tramparen några sekunders försprång innan skådespelaren i bilden syns, 

för att tramparen ska komma in i en naturlig rytm. 

Oftast är det tramparen som bestämmer vad som skall spelas in och berättar ungefär vart 

denne vill komma in i förhållande till bilden. Då får operatören hitta en bra ingångspunkt för 

tramparen. Operatören flyttar sedan trampet efter en inspelning, för att få det i någorlunda 

synk och justerar eventuellt lite i volym om något är för högt eller för lågt.  

Tramparen och operatören samarbetar väldigt tätt och hjälps åt för att få ett bra resultat. 

Operatören kan också komma med förslag på vad som behövs för en tagning, eller om 

tagningen blev bra eller mindre bra. 
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Trampstudion är uppdelad i två huvudsakliga sektioner. En interiör del, där man 

trampar allt som sker inomhus i en film. I den interiöra delen finns det några olika typer av 

golv att gå på (sten, parkettgolv, trall). Det finns en trappa, en köksbänk och olika stolar m.m. 

Delen är byggd så att rumsklangen låter i stort sett som ett vanligt vardagsrum. Vilket är 

väldigt användbart när man ska spela in tramp till film då skådespelarna befinner sig i en 

inomhusmiljö. Genom att ha mikrofonen på olika avstånd och riktningar från ljudkällan, kan 

man fånga den rumsklangen som man vill ha. 

Till interiörsdelen finns även ett badrum, med ett badkar, handfat och toalett med 

tillgång till vatten. Badrummet ser ut som ett badrum och låter precis som ett badrum. Här 

kan man spela in ljud till att någon ligger i badkaret, går på toaletten eller tvättar händerna. 

Den andra delen är en exteriör del, där man spelar in allt som sker utomhus. Där finns 

det lådor med olika typer av underlag att gå på t.ex. grus, sand, sten osv. I exteriören är det till 

skillnad från interiören väldigt dämpad rumsklang. Här finns det knappt någon rumsklang 

alls. Anledningen till det är för att det finns så mycket olika klanger utomhus och det är 

omöjligt att ha det i en trampstudio. Istället lägger man på rumsklanger när man mixar filmen 

i slutskedet av ljudproduktionen till en film. 

 I den exteriöra delen finns det även ett rum med en bil. Bilen används mest för att 

trampa skådespelarnas rörelser när de sitter i en bil. Man kan även spela in ”tag” på bilen ifall 

någon öppnar en bildörr i en film och tar tag i dörren eller handtaget. Ibland går det även att 

spela in dörrarna som stängs, om ljudet på bilen stämmer överens med bilmodellen i filmen. 

Oftast går det inte, eftersom det är en ganska gammal bil i studion. 

 

 

 

 
Interiöra	  delen	  

 

 
	  

Exteriöra	  delen	  
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Mina projekt 

Projekt 1 – Hur många lingon finns det i världen 
Den första produktionen som jag började arbeta med hette Hur många lingon finns det i 

världen som är en film baserad på SVT:s dokumentärserie Glada Hudik.  

Det första vi gjorde innan vi började spela in trampet till filmen var att kolla igenom 

filmen. Då försökte vi iaktta, samtidigt som vi tittade på filmen, vad  vi skulle behöva 

använda för olika material och rekvisita till filmen. Mycket finns ju redan i studion, men 

ibland måste man köpa in mer rekvisita om det behövs. I det här fallet fick vi skaffa oss 

popcorn, vedsäckar och bröd. En del rekvisita kan man ”fejka”, men vissa saker är svåra att få 

till och det blir alltid bäst resultat om man har den riktiga rekvisitan från början. 

När vi sedan började arbeta med filmen tittade vi återigen igenom första scenen. Då fick 

vi mer noggrant gå igenom vad som behövdes i scenen. Här börjar man oftast med att göra 

stegen till personerna i bilden på de olika underlag som finns, om det är någon som går det 

vill säga. Efter det går man oftast vidare till klädprassel/klädljuden, som sker när 

skådespelarna rör sig i bilden. Ibland kan man även göra både steg och klädljud samtidigt, 

men då är det svårare att justera volymen mellan klädprasslet och stegen när det sedan skall 

mixas. Sedan “punktar” man det som händer i bilden, alltså lägger ljud på ”hårda” saker som 

t.ex. saker som faller i marken, tallrikar och koppar som ställs ner, slagsmål m.m.  

Ibland varierar det i vilken ordning man gör de olika ljuden, men ofta fungerar det bra 

att göra i den här ordningen, för att få struktur på det hela. 

Några saker som var lite kluriga att få till under den här projektet var bl.a. när vi skulle 

skapa ljudet av ett tåggolv. För att få fram ett trovärdigt tåggolv så hade vi en avlång låda som 

vi lade en matta över. Resultatet blev ganska bra, men lite för bummligt. Det kompenserades 

med att lägga in mjuka material inunder lådan, då fick vi lite tydligare golv och mjukare 

bummel.  

Senare i filmen skulle vi även göra ett scengolv. Till scengolvet använde vi oss av en 

trappa, som finns i trampstudion, som vi under nedersta steget placerade olika tyger. 

Tillsammans med dialogen och produktionsljudet kunde vi sedan lyssna på om det passade 

ihop. 

Ett annat problem vi stötte på var när vi kom till en scen där två personer gick in på en 

restaurang. Kameran filmade fortfarande utomhus när man såg dem gå in. Man kunde se de 

två personerna genom ett glasfönster gå uppför en trappa som ledde upp på taket. Kameran 
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följde med personerna utanför restaurangen. Vi kämpade länge med att få en naturlig 

övergång mellan ljudet på stegen inuti restaurangen tills att de var utomhus på taket. Först 

spelade vi in interiörsdelen, när de var inomhus på nedervåningen och trappan. När man sedan 

såg dem komma ut på trappan upp på taket, fick vi blanda interiörstegen med exteriörstegen.  

David, som jag jobbar med, tyckte aldrig ljudet blev riktigt som han ville ha det. Vi 

jobbade med olika trämaterial och provade att dämpa med ”pundare”, som är en tung metall 

klump som ofta används på teatrar och är bra att dämpa bummel i golvet. Tillslut när vi fick 

ett bra trappljud, som passade till den trappan man ser i bilden och hade arbetat med att 

justera volymen fram och tillbaka, fick vi fram det som vi var ute efter. 

När vi sedan hade trampat klart filmen så fick vi sätta oss var för sig och ”rätta” 

trampet. Då får man kolla igenom allt tramp och se till att det ligger i perfekt synk. Om det är 

ljud som låter dåligt, får man byta ut t.ex. ett fotsteg mot ett annat och ställa volym på 

trampet.  

Vi delade upp arbetet och jag började rätta den fjärde akten. Det var inte det lättaste att 

lägga allt i synk. Ibland var det väldigt svårt att se vart stegen skulle ligga när man bara såg 

axlarna på skådespelarna. En annan sak som var svår var när det befann sig många 

skådespelare i bilden samtidigt, det är lätt att det blir rörigt och det är svårt att veta vem eller 

vilka skådespelare man ska koncentrera sig på. Det viktigaste är oftast att koncentrera sig på 

huvudpersonen i scenen. Statister och skådespelare som rör sig långt i bakgrunden är inte lika 

viktigt att det ligger i synk, då de ändå inte kommer höras så mycket i slutmixen. 

Processen med rättandet var svårt, men väldigt lärorikt. Jag fick feedback från min 

handledare på praktiken, som gav mig lite tips och kritik. En sak som är viktig att tänka på när 

man rättar är att inte klippa för mycket i det inspelande, vilket jag hade gjort. Problemet blir, 

om man klipper för mycket i det inspelade, att man lätt förstör känslan i trampet. Det är alltså 

viktigt att försöka klippa så lite som möjligt när man lägger trampet i synk. Då får man istället 

försöka hitta de steg som ligger bra i förhållande till varandra för att sedan lägga dem i synk 

och klippa det som ligger helt fel i synk med bilden.   

Det här problemet tar även Ament upp i boken The foley grail med den här meningen 

”you can cut sync, you can’t cut feel”. 

Jag fick även sitta med under mixningen av filmen i Europa Sounds biomix. Det var 

väldigt nyttigt att se hur slutresultatet blev när de mixade vårat tramp. Jag var rädd för att man 
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inte skulle höra så mycket av det, men jag tyckte de hade mixat det riktigt bra och de hade 

behållit mycket av det vi gjort, vilket var väldigt kul. 

Projekt 2 – Kommissarie Winter 
Under mitt andra projekt arbetade jag med en tv-serie som heter Kommissarie Winter. Vi 

skulle göra två delar till serien. I det här projektet skulle vi inte trampa allt till serien, utan 

bara kompletteringstramp. Då fick vi något som kallas för tramplistor från kunden. Där det 

står mellan vilka tidsintervall som det behövs tramp. Mellan varje tidsintervall står det vad 

som behöver trampas t.ex. steg och rörelser, en kopp som ställs ner eller fullt tramp.   

Anledningen till att de bara vill ha delar av avsnittet trampat beror på att det vid vissa 

tillfällen i avsnittet är för dålig ljudkvalité från ljudinspelningen för att använda. Ibland har 

jag känt att det behövs mer tramp på vissa ställen av avsnittet, då jag känner att det är 

ljud/tramp som fattas, men de har en budget de måste följa, som inte alltid räcker till. 

Det mesta i det här avsnittet var ganska ”enkelt” tramp som behövdes göras. Det var 

mest steg och rörelser som behövdes trampas.   

Den största utmaningen i det här projektet var att försöka hitta de rätta underlagen till de 

olika scenerna. Ibland kunde det var svårt att se vilka underlag de gick på, då filmfilen inte 

var av bästa kvalité. Det var speciellt ett tillfälle när skådespelarna befann sig inne i på ett 

hotell. Här var det lite svårt att se om det var sten- eller träunderlag. För att hitta rätt underlag 

fick vi lyssna på synken och försöka höra vad det var för underlag. I det här fallet kom vi 

fram till att det var sten och på trappan upp till hotellrummen var det en matta. 

I en del av avsnittet gick skådespelarna i ett trapphus. För att hitta rätt klang och 

underlag för  trapphuset, trampade vi det i badrummet som finns i trampstudion. Det blev 

riktigt trovärdigt klang på stegen och det kändes som att ljudet var upptaget på plats. 

När vi var färdiga med de båda delarna av Kommissarie Winter, var det dags för 

rättning. Den här gången kändes det lite bättre när jag nu hade fått lite kött på benen från 

föregående projekt, men det var fortfarande svårt. Det var speciellt en scen som jag kämpade 

mycket med för att få till bra. I scenen befann det sig fyra skådespelare påväg upp i en 

trappuppgång. Det var två barn som sprang uppför trappan och deras föräldrar som gick i 

vanligt tempo. Föräldrarna bar även på matkassar som vi hade spelat in.  

Efter att jag hade lagt allt i synk, skulle jag försöka jobba med volymkurvorna för att 

placera skådespelarna på rätt plats i förhållande till bilden. Jag tyckte det blev väldigt grötigt, 

hur jag än bar mig åt. Jag fick hjälp av min handledare som visade vad jag skulle koncentrera 
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mig på. Eftersom man såg alla skådespelarna i bilden, blev jag förvirrad. Först var det viktigt 

att ha fokus på barnen som sprang och hålla ner volymen på föräldrarna. När sedan 

föräldrarna kom in i bild med deras matkassar fick jag istället byta fokus till dem. Efter tipsen 

var det lättare att urskilja de olika skådespelarna i scenen. 
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Projekt 3 – Irene Huss - Den som vakar i mörkret 
Den som vakar i mörkret är ett kriminaldrama som är uppdelad på flera avsnitt. Vi jobbade 

bara med det första avsnittet som hette Den som vakar i mörkret. Avsnittet var lika långt som 

en långfilm (ca. 1h 30 min) men som ska visas på tv. Efter att ha tittat igenom filmen, kändes 

det som en kul utmaning. Det var många olika underlag, det hände mycket i filmen och det 

var lite ”action” som skulle komma att bli roligt att jobba med.  

Vi började med att göra snösteg, som var något nytt för mig. För att få till snöstegen 

använde vi oss först av en gräsmattsliknande matta blandat med lite grus, då det även var grus 

på vägen, som vi spelade in karaktärernas steg på. Mattan och gruset använde vi för att få till 

hårdheten i stegen. Sedan spelade vi in stegen en gång till, men den här gången med en säck 

med potatismjöl för att få till knarret från snön. Till sist blandade vi de här underlagen i Pro 

tools och fick fram ett trovärdigt snöljud. 

En scen som var klurig att göra, var när	  en	  tjej	  cyklade	  rakt	  in	  i	  en	  vajer	  ,som	  någon	  

spänt	  upp	  mellan	  två	  träd	  över	  vägen,	  och	  ramlade	  ner	  på	  marken.	  Eftersom	  vi	  inte	  hade	  

någon	  liknande	  vajer	  i	  studion,	  fick	  vi	  använda	  oss	  av	  en	  kort	  bit	  ståltråd	  som	  vi	  

spände/böjde	  på	  olika	  sätt.	  Sedan	  blandade	  vi	  det	  med	  ett	  spår	  där	  vi	  spelade	  in	  	  slag	  på	  

bröstet	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  få	  till	  krocken	  med	  flickans	  kropp	  och	  vajern.	  	  

I	  slutet	  av	  filmen	  var	  det	  ett	  swat-‐team	  som	  stormade	  en	  biltvätt	  där	  mördaren	  befann	  

sig.	  Det	  var	  mycket	  som	  hände	  i	  den	  här	  scenen,	  så	  det	  var	  mycket	  vi	  fick	  jobba	  med	  att	  få	  till	  

bra.	  	  

För	  att	  få	  till	  ljudet	  av	  en	  springande	  swat-‐polis	  spelade	  vi	  in	  deras	  steg	  med	  stora	  

boots	  som	  sprang	  på	  gräs,	  asfalt	  och	  trägolv.	  Därefter	  fick	  vi	  jobba	  med	  att	  få	  till	  deras	  tunga	  

utrustningar.	  Till	  deras	  kläder	  hade	  vi	  en	  tjockare	  jacka	  och	  spelade	  samtidigt	  in	  lite	  

nyckelskrammel	  för	  att	  få	  till	  deras	  skramlet	  från	  deras	  verktyg.	  Tillsist	  fick	  vi	  göra	  deras	  

hantering	  av	  vapnen	  de	  bar	  på.	  Då	  hade	  vi	  en	  gammal	  trefas	  strömomkopplare,	  som	  klickar	  

som	  ett	  vapen.	   
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Projekt 4 – Anno 1790 
Anno 1790 är en tv-serie som handlar om en polisinspektör som löser olika fall i slutet 1700-

talet. Vi jobbade med kompletteringstramp till del 3 och del 4.  

Serien utspelar sig i en del skitiga och dystra miljöer. Problemet med Anno var att allt 

var inspelat i en studio och underlagen de gick på lät inte riktigt som de såg ut när man 

lyssnade på synkspåret till serien. I de två avsnitten var det konstsnö, som inte lät som snö 

alls. Därför fick vi jobba med att få till en bra snökaraktär.  

I del 3 fick vi jobba mycket med snön. Den såg ganska skitig ut, nästan lite brunaktig. 

Vi fick då känslan av att det var grus blandat med snö. Därför provade vi flera olika alternativ 

för att få till det rätta ljudet på stegen. Först provade vi med sand, vilket blev lite klent. 

Tillslut kom vi fram till att ha ett ljudspår med sand, ett spår med jord och ett spår med knarr 

(potatismjöl). Då fick vi till det skitigt, knarret och det hårda i stegen. 

I den fjärde delen jobbade vi mycket med att få till interiör miljöerna. Här hade vi 

samma problem som med snön. Synkljudet var dåligt och det var väldigt svårt att få en 

uppfattning om vad de gick på för underlag. Vi tyckte att det var stengolv i de lite finare 

miljöerna och trä/stuggolv i de fattiga kvarteren. 

Trägolvet var lite svårt att få till, då det golvet som vi har i studion inte är så bra. Det 

bumlar och knakar lite för mycket. Vi fick försöka dämpa det med pundare och placera 

mikrofonen en bit ifrån så det inte blev för bumligt. Till det lade vi till lite knak i golvet från 

ett gammalt inspelat knak. Då fick man med lite av mystiken i scenen, när kommissarien 

smög runt i de gamla stugorna. 
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Projekt 5 – Bron 
Bron är en tv-serie i 10 delar som vi jobbade med fulltramp till. Delarna var ca 60 min långa. 

Serien är en kriminalhistoria om ett lik som hittas på Öresundsbron mitt emellan Sverige och 

Danmark. När poliserna undersökt platsen och ska föra bort liket, går liket av på mitten och 

det visar sig att det är två olika kroppar som ligger på bron.  

Vi hade bara en vecka på oss att trampa en del, vilket är väldigt kort om tid. Egentligen 

skulle det behövas två veckor för ett avsnitt. För att försöka komprimera trampandet lite, så 

hade vi möte med den ljudansvarige för Bron. Vi gick igenom vad som var viktigt att ha med, 

vilka ljud som fanns med i synkspåret som vi inte behövde göra. Det var även vissa delar som 

vi inte skulle behöva trampa alls. Då kändes det som att vi hade större chans att hinna på en 

vecka, även om det var ont om tid.  

När vi sedan skulle börja jobba med avsnitt ett, fick vi en lista på det som vi hade gått 

igenom med den ljudansvarige. Då visade det sig att de hade ångrat sig och vi skulle trampa 

mer än vad vi hade gått igenom under mötet, ”ifall att det skulle behövas”. 

Arbetet med del 1 av Bron var klurigt då miljöerna i avsnittet var viktiga att få till bra 

från början eftersom de förmodligen skulle återkomma längre fram i serien. Vi kämpade 

mycket med att få till en bra karaktär på stegen i sjukhusmiljön.  

Vi lade ner mycket tid med att få till klangen i sjukhuset. Först provade vi att gå på ett 

plast/vinylgolv som finns i studion, som liknade sjukhusgolvet i avsnittet. Problemet med det 

golvet var att klangen blev så otroligt stum att det inte passade alls till sjukhuset. Vi provade 

att rensa väggarna från kläder och andra material som kunde döda klangen, men det blev inte 

bra ändå. Dessutom var golvet lite för mjukt, så man behövde ha skor med väldigt hård klack 

för att få till bra stuns i stegen.  

Istället provade vi med badrummet i studion istället. Där inne fanns det mycket klang, 

som vi kunde jobba med att få olika karaktär på stegen. När personerna på sjukhuset var nära 

kameran i bild, försökte vi dämpa med lite olika dämpytor som finns lösa i studion. Då det 

tvärtom var så att skådespelarna befann sig långt ifrån kameran, dämpade vi lite mindre. Det 

tog väldigt lång tid innan vi lyckades hitta en bra klang och balans till sjukhuset, men till slut 

blev det oerhört bra. Det lät nästan precis som ett sjukhus. 
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Kapitel 4 - Reflektion  
 

När jag under min praktik arbetat med olika produktioner, insåg jag att arbetet som jag utfört 

på min praktikplats skiljer sig på lite olika sätt från arbetssättet som Ament beskriver i boken 

The foley grail. Jag kommer i den här reflektionen skriva om de primära 

olikheterna/likheterna som jag har kommit fram till under mitt arbete. 

 

Teamet och rollerna  
En av skillnaderna jag kom fram till när jag började jämföra mitt arbete med det arbetet som 

Ament skriver i boken är hur teamet fungerar och vilka roller de har i USA. Vilket inte ser ut 

riktigt på samma sätt som Europa Foley. 

Aments beskrivning 
Vanligast i en filmproduktion i USA ,enligt Ament, så består trampteamet av två stycken 

trampare, en Supervising foley editor och en Foley editor. 

Tramparna är ”hantverkarna” som tillverkar alla ljuden i trampstudion. Där har de 

tillgång till massor av olika rekvisita för att tillverka de olika ljuden. Det finns en uppsjö av 

olika skor, kläder och annan rekvisita. I studion finns det även lådor med olika underlag i. I 

lådorna kan man ha olika typer av underlag som t.ex. sand, grus, jord, sten m.m. Dessutom 

finns det även ett rum  med rekvisita, där man förvarar en uppsjö av olika rekvisita. Det kan 

vara allt från olika sorters papper, glasflaskor till plåt och metallmaterial. 

Under en trampsession i USA har man även en Supervising foley editor som har det 

övergripande ansvaret för trampet till en film. Denne har innan inspelningen börjat med att 

kolla igenom filmen tillsammans med en Supervising sound editor som tillsammans skriver 

ner allt som skall trampas och vid vilka tidkoder trampet skall utföras. Supervising sound 

editor är den person som är ansvarig för hela ljudet till en film. Det inkluderar ljudläggningen, 

trampet, dialogediteringen och mixen.  

När det är en större filmproduktion finns det även en Foley editor som redigerar trampet 

efteråt och lägger alla inspelade ljud i synk till bilden. Under trampsessionen finns det även 

en person som spelar in trampet i Pro tools och som kallas för Foley recordist eller Foley 

mixer.  



“You	  can	  cut	  sync,	  you	  can’t	  cut	  feel”	  
Henning	  Lymar	  DL08	  
VT-‐2011	  
	  

	   22	  

Vid större produktioner kan det vara både en Foley recordist och en Foley mixer. Den 

som är Foley recordist assisterar den person som är Foley mixer. Det är den personen som  

lyssnar på ljuden och avgör om det låter bra. Hon eller han är den som spelar in trampet och 

man kan  säga att denne ”regisserar” tramparna under sessionen. 

De här konstellationerna med teamet kan skilja sig beroende på budgeten till filmen, men 

oftast om det är en större produktion ser det ut som jag beskrivit det här ovanför. 

Ament, The foley grail (2009), s.36-37 

 

Hur det fungerar på min praktikplats 
När de på Europa Foley jobbar med de olika filmproduktionerna är där två stycken som 

jobbar med trampet till en film. Den som trampar och den som spelar in den som trampar (Pro 

tools- operatören). Ibland kan det även vara så att man turas om att trampa, om det skulle vara 

så att båda är kvalificerade att trampa.  

Tramparen och Pro tools-operatören är oftast de som ”spottar” filmen, alltså de som går 

igenom vad som skall trampas till en film. Ibland kan det vara så att de får listor på vad som 

skall trampas till t.ex. en tv-serie, då det ofta är en liten budget till produktionen och tv-

bolaget inte har råd med att få allt trampat. Det kan även i vissa fall vara så att de går igenom 

trampet med den som har det övergripande ansvaret för ljudet till en film (Supervising sound 

editor). Det är dock ganska sällan som det händer, eftersom trampteamet oftast börjar jobba 

med filmen samtidigt som ljudläggningsteamet och att de då inte har hunnit gå igenom vad 

som skall trampas. Då är det smidigare att tramparna får spotta själva. Ofta leder det till att 

trampteamet har gjort en del jobb i onödan som inte finns med i det slutgiltiga mixen av 

filmen. 

Det är även trampteamet som ser till att ljuden på det inspelade materialet ligger i synk till 

filmen efter att de är klara med en trampsession.  
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Jämförelse 
Efter att ha läst The foley grail och varit med och arbetat på Europa Foley har jag upptäckt att 

teamet som jobbar med trampet skiljer sig en del. 

När jag har varit med och jobbat med de olika produktionerna är det som sagt endast två 

stycken som jobbar med trampet till en filmproduktion. Den som trampar och den som spelar 

in den som trampar. Ibland kan det också vara så att man turas om att trampa, om det skulle 

vara så att båda är kvalificerade att trampa.  

Enligt Ament är det alltid den som är trampare som trampar och den som spelar in är 

den som spelar in osv. Hon visar på att det är mer tydliga roller i trampteamet jämfört med 

hur det ser ut på Europa Foley, där man som sagt kan turas om att trampa och spela in. 

På Europa Foley finns det ingen Foley mixer, Foley supervisor eller Foley editor. På 

Europa Foley kan man säga att tramparen och Pro tools-operatören sköter alla de områdena på 

två personer. Det är de som spottar filmen och editerar det inspelade efter en 

inspelningssession och det är dem som hjälps åt att hitta rätt ”sound” på trampet. Här finns 

ingen Foley mixer som regisserar den som trampar. Det gör de två personerna i trampteamet 

tillsammans, genom att lyssna och diskutera de olika inspelningarna. Vad som kan göras 

bättre och hur man ska göra för att hitta rätt ljud till trampet. 

Man kan sammanfatta det så att vi här i Sverige är två personer som jobbar med trampet 

till en film/tv-produktion medan det i USA kan handla om fyra till sex personer beroende på 

produktionens storlek och budget. 

Enligt Aments förklaringar i The foley grail, diskuterar hon en del runt historien kring 

trampet. Innan det var möjligt att spela in digitalt på en dator, fick man spela in analogt på 

rullband/bandspelare. Under den här tiden kunde man vara uppåt tio personer som jobbade 

med trampet. Eftersom man från början bara hade en kanal att spela in på, var man ofta 

tvungna att göra allt tramp till en scen på en gång. Det resulterade ofta i att de var tvungna att 

vara flera stycken trampare samtidigt till en scen, då det var omöjligt att trampa allt i scenen 

för en person. Dessutom hade man en till tre personer som bara hade hand om rekvisitan.  

När möjligheten att spela in på dator kom, kunde man använda sig av flera spår och ta 

om tagningar flera gånger samt klippa mycket enklare i det inspelade. 

Det här kan vara en anledning till att så pass många personer fortfarande jobbar med 

trampet. Nu för tiden är det ungefär hälften så många som jobbar med trampet enligt Ament, 
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men som jag förstår det tycker hon att det är effektivt att jobba så många med trampet till en 

filmproduktion. 

Författaren skriver också att det skiljer sig med antalet personer som är inblandade i trampet 

under en trampsession.  Hon hävdar att det beror på hur stor produktionen är och hur mycket 

pengar som är inblandade. Ament berättar att det oftast är bättre om man kan vara hela teamet 

under sessionen, men att det inte alltid blir så om pengar fattas.  

Det är svårt att veta hur tempot skiljer sig i USA, eftersom hon inte beskriver hur lång 

tid de har på sig för att göra färdigt trampet till en film. Hon beskriver däremot att det ofta kan 

vara stressigt och det är ont om tid.  

På Europa Foley kan det vara stressiga stunder också, men där får man oftast tre veckor 

på sig att jobba med trampet till en film. Oftast är det en lagom marginal, men beroende på 

vad det är för slags film och hur mycket det är som behövs göras, kan det bli stressigt även 

där. På Europa Foley märks inte stressen på samma sätt som man kan tolka utifrån Aments 

beskrivning.   

 

Studion 
En annan skillnad jag har upptäckt under min studie mellan min praktikplats och The foley 

grail är hur studion är uppbyggd och strukturerad. 

 

Aments beskrivning 
I The foley grail beskriver Ament hur studion skall vara uppbyggd för att få så bra ljud som 

möjligt.. Enligt henne skall trampstudion vara väldigt dämpad, alltså att ljudet skall 

reflekteras så lite som möjligt i studion. Hon menar att man vill ha en trampstudio med så 

”torrt” ljud som möjligt från början, för att sedan lägga på klanger och effekter efteråt i 

mixen. Med torrt ljud menar hon att det skall vara så lite rumsklang på trampet som möjligt 

när det spelas in.  

Ament beskriver  att studion inte skall var fyrkantigt, den ska hellre vara rektangulärt.  

För att minska reflektionerna så mycket som möjligt, ska väggarna ha olika vinklar och vara 

ojämna. Hon menar att ju fler vinklar och ojämnheter man har på väggarna så resulterar det i 

att får man mindre studs på ljudet, vilket gör ljudet mer kontrollerat. När man sedan mixar 
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trampet i en biomix kan man som sagt lägga på rumsklanger för att presentera trampet i olika 

rum.  

Författaren nämner också att flytande golv är något som man helst vill ha i en 

trampstudio, för att slippa resonans i stommarna i studion och också få en mer kontrollerad 

inspelning. 

Ament, The foley grail (2009) s.54-55 

 

Hur det fungerar på Europa foley 
På Europa Foley är studion uppbyggd med en interiör del och en exteriör del. I den interiöra 

delen vill man fånga så mycket som möjligt av klangen redan från början.  

Därför har de valt att bygga två rum som reflekterar ljudet ungefär på samma sätt som 

det skulle låta i ett riktigt rum.  

När man kan fånga klangen direkt, så får man en mer naturlig klang redan från början 

och man hjälper den som mixar filmen att få rätt klang i rummen. Det kan det hända att 

mixaren får lägga till mer klang i mixen, men det här sättet att arbeta på underlättar för 

mixaren.  

På Europa Foley kan man placera mikrofonen på olika avstånd och i olika riktningar för 

att fånga en så naturlig klang som möjligt. För att jobba med klangen i förhållande till bilden 

jobbar de på Europa Foley med att placera mikrofonen på olika avstånd för att få till en 

naturlig rumsklang. Om skådespelarna befinner sig långt ifrån kameran kan det vara smart att 

placera mikrofonen på längre avstånd ifrån tramparen. Är skådespelarna nära kameran 

placerar man mikrofonen närmare.. På Europa Foley har de valt att inte använda sig av 

flytande golv, för att kunna behålla stomljuden i studion. När man går hemma i sitt 

vardagsrum så hör man, om man lyssnar noga, att väggarna och golvet sjunger med. Det 

ljudet försvinner om man har flytande golv i studion. 

 

Utvärdering 
På Europa Foley har de ett annat sätt att tänka. Här är studion uppbyggd tvärtemot Aments 

teori. Hon menar att man vill ha så lite efterklang som möjligt, när man spelar in trampet, för 

att sedan lägga till klanger när man mixar filmen. Hon menar också att man ska placera 

mikrofonerna ganska nära ljudkällan för att få ljudet så torrt och tydligt som möjligt. Enligt 
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hennes teori tycker hon att en dämpad studio är det bästa, vilket hon berättar att  många 

experter också tycker att det är det bästa sättet. 

I studion på Europa Foley vill man istället fånga klangen från början vilket underlättar 

arbetet för mixaren. Enligt Europa Foleys tänk vill man gärna laborera med att flytta runt 

mikrofonen i rummet för att fånga klangen på olika sätt. På Europa Foley kan man även röra 

sig ifrån mikrofonen för att få en naturligare klang på t.ex. en skådespelare som går bort i en 

korridor.  

I Aments beskrivning beskriver hon att man helst vill ha flytande golv i trampstudion, 

vilket skiljer sig på Europa Foley, där man inte vill ha det. Där vill de fånga stomljudet, för att 

få ljudet så nära verkligheten som möjligt. När t.ex. en skådespelare ramlar in i en vägg vill de 

ha sjunget/resonansen som uppstår när skådespelaren träffar väggen. 

Det här är två olika sätt att jobba på. Vanligaste sättet att jobba på är nog det som 

Ament beskriver. Europa Foley är ganska unika att jobba på det här sättet, till och med i 

Sverige. Båda sätten fungerar uppenbarligen bra att jobba på, men det är liten annan metod 

mellan de båda arbetssätten. Det viktigaste är ju att resultatet blir bra i slutändan.  

Den exteriöra delen av trampstudion på Europa Foley påminner däremot ganska mycket om 

hur studion ser ut som Ament beskriver den. Den exteriöra delen är väldigt dämpad i Europa 

Foleys studio för att just slippa efterklang. Det beror på att i utomhusmiljöer kan det variera 

väldigt mycket hur klangerna låter, jämfört med inomhus. Skulle man behöva spela in 

rumsklang på trampet ifrån början exteriört hos Europa Foley, skulle det behövas en uppsjö 

av olika rum. Då är det mycket lättare och biligare att lägga på klangen i mixen efteråt. 

Amnets beskrivning av det arbetssättet som hon använder sig av, kan kanske vara ett 

snabbare sätt för den som trampar att jobba på. Tramparen behöver då inte tänka på att 

förhålla klangen till bilden, det får istället den som mixar trampet göra efteråt. 
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Ett gemensamt fenomen - Kommunikation 
Under produktionerna som jag jobbat med och läsningen av The foley grail trädde det fram en  

likheter som är intressanta att ta upp i det här arbetet. Ett moment som ofta uppdagas när man 

jobbar med tramp, är hur man kan få olika beskrivningar på ljud från personer utanför 

trampstudions väggar. Det vill säga från regissörer, den ljudansvarige och kunder etc. 

Beskrivningarna kan vara väldigt luddiga och nästan omöjliga att förstå. Då gäller det att man 

är kreativ och försöker skapa det som de ovannämnda i fråga är ute efter. 

Aments historia 
Ament beskriver under ett kapitel om hur hon och hennes kollegor har fått önskemål om olika 

ljud de ska försöka återskapa. Hon berättar dels om en gång när hon skulle jobba med att 

skapa tramp till en uppföljare av Pocahontas. Hon hade fått en lista på vad som skulle trampas 

till filmen. Listan var en enda röra och så kom Ament till den punkten som fick henne och 

hennes kollegor i studion att brista ut i skratt. Redigeraren som hade skrivit listan hade på en 

punkt skrivit ”magic wind” (magisk vind). Ament och hennes kollegor hade svårt att förstå 

vad redigeraren menade för något. Någon dag efter ringde han upp studion för att fråga hur 

det gick med trampet. Då frågade de vad han menade med ”magic wind”. Han svarade: ”you 

know, do the wind that you see.”  

Hon beskriver att de ofta får sådana här typer av olika ljud att försöka återskapa. Hon 

skriver att ofta vet inte de som beställer ljuden vad de är ute efter och försöker hitta på en 

förklaring, som ibland är helt omöjlig att förstå. 

Ament, The foley grail (2009) s.110 
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En historia från Europa Foley 
Under praktiken på Europa Foley jobbade vi med en film som heter Den som vakar i mörkret. 

Vi gjorde klart trampet till filmen och skickade iväg trampsessionen till mixen och till den 

ljudansvarige för filmen. Efter några veckor fick vi ett mail där det stod några saker som vi 

skulle komplettera i trampet. Då stod det något som gav oss ett gott skratt och vi tittade 

frågande på varandra. 

I en av scenerna är det två killar som cyklar i mörkret på en grusväg. Killarna bromsar 

in och slänger cyklarna på grusvägen för att sedan springa in i skogen.  I bilden ser man det 

ena cykelhjulet fortsätter att snurra när cykeln ligger på marken, vilket vi hade gjort tramp till. 

Det som den ljudansvarige hade skrivit som komplettering där var citat: ”Jag skulle vilja ha 

lite mer känsla av att ett fryst grässtrå träffar ekrarna”. Vi hade väldigt svårt att förstå vad han 

menade. Cykeln låg på en grusväg där det inte fanns något gräs och hur mycket skulle ett 

grässtrå egentligen låta i verkligheten? Vi funderade ett tag och det slutade med att vi slog till 

ekern så det uppstod något slags ljud när hjulet snurrade. 

Ibland dyker det upp sådana här typer av önskningar. Det kan vara oerhört frustrerande 

att inte förstå vad som menas, men även spännande att försöka skapa det önskemål som 

efterfrågas. En tanke som kan uppstå i den enes huvud, kan se helt annorlunda ut i någon 

annans. Ofta får man konstiga förfrågningar från personer som inte har så mycket förståelse 

för ljud, men ibland kan det också vara svårt att förklara mellan två ”ljudmänniskor” det man 

är ute efter, som i fallet ovanför.  

Det kan vara lättare att försöka diskutera fram vad som skall återskapas om man 

diskuterar med ljudmänniskor jämfört med att diskutera med någon som inte har lika stor 

inblick i ljudets värld.  

Det här är ett väldigt intressant fenomen ,som jag tror, inte bara finns inom ljud utan 

också kan förekomma inom alla kreativa arbeten. Det lättaste vore i en sådan situation att man 

kunde referera till andra ljud som man vill efterlikna. Om man t.ex. tar exemplet från Ament 

om den magiska vinden, så kanske man får försöka jämföra med något annat som man hört 

någonstans och försöka få den som  skapar ljudet att förstå vad den andre menar. Oftast finns 

det någon referens man kan referera till, eller till och med flera. Det kanske var så att 

redigeraren i Aments fall ville ha vindljud blandat med någon ton. I sådana här fall gäller det 

att kunna diskutera och komma överens om något som kan passa till just det. Tyvärr finns det 

ofta för lite tid att kunna sitta ner och diskutera specifika ljud och hur den som kommit med 
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önskemålet, ska få sin tanke precis som det var tänkt från början. Frågan är nog om man 

någonsin skulle kunna komma fram till dennes tanke. Det skulle ta oerhört mycket tid om 

regissörer eller utomstående fick bestämma för mycket. Jag tror att det är väldigt viktigt att 

kunna lita på att trampare gör sina jobb och att det inte alltid blir exakt som man tänkt sig. Det 

behöver ju inte betyda att det är ett dåligt jobb. Därmed sagt att de inte ska få komma med 

önskemål och förslag på olika ljud som de är ute efter. Det kan ju vara en viktig aspekt för 

berättandet i en film. I en scen kan det t.ex. vara någon som går utanför ett hus som man 

kanske vill höra, men inte se.  

Det man ibland kan känna är att man vill ha lite mer genomtänkta förklaringar istället 

för att skriva konstiga meningar som är svåra att förstå. 
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Sammanfattning 
Efter att ha jämfört skillnaderna och likheterna mellan Europa Foley och The foley grail, har 

jag kommit fram till en sammanfattning. 

Teamet som beskrivs i The foley grail består av fler personer som är involverande i 

trampet under postproduktionen än vad det gör på Europa Foley. Enligt Ament kan det alltså 

röra sig om mellan fyra till sex personer, medan det på Europa Foley i stort sett alltid är två 

som arbetar med trampet i en postproduktion.  

Studion på Europa Foley skiljer sig på flera sätt jämfört med hur Ament beskriver 

studion i The foley grail. Det som skiljer sig mellan studion är alltså hur man jobbar med 

akustiken. På Europa Foley vill man gärna fånga klangen under inspelningen, medan i The 

foley grail vill man ha  så lite klang som möjligt för att sedan lägga på klangen i mixen 

efteråt. 

Det här var de största olikheterna jag fann under mitt kandidatarbete och jag inser att 

det finns mycket likheter, trots att The foley grail beskriver hur arbetet i ett land på andra 

sidan jorden (USA) kan se ut.  

Mycket av det jag läst i The foley grail har jag även diskuterat med min handledare och 

kollega under min praktikperiod och kommit till att våra arbetssätt skiljer sig relativt mycket. 

Resultatet blir ju bra både här och i USA, skillnaden är bara vägen dit. Alltså hur man gör för 

att nå resultatet. 
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Bilagor  
 

Källförteckning 
Ament, The foley grail (2009)	  

	  

Ordlista 
 

Automation: Ett verktyg för att kunna styra olika parametrar i Pro tools automatiskt. T.ex.  

ett sätt att kunna rita in volymkurvor för olika ljud, för man skall kunna höja och sänka 

volymen där det behövs. 

 

Bildruta: En sekund innehåller oftast 25 bildrutor. Det betyder att man ser 25 bilder per 

sekund när man tittar på en film. 

 

Biomix: En miljö som ser ungefär ut som en biosalong, men här finns det ett mixerbord och 

dator med ljudprogramvara för att kunna mixa filmen så det låter bra i en biografmiljö. 

 

Bummel: Ett basigt ljud som kan uppstå ibland när man går på något som är ihåligt t.ex. en 

låda. Då uppstår en resonans som låter djupt och basigt. 

 

Flytande golv: Ett golv som man brukar använda i studiosammanhang för att undvika 

resonansen i väggar, golv och tak. Golvet ligger på sand och har ingen kontakt med 

stommarna i väggarna. 

 

Fulltramp: När man trampar hela filmen. Alla steg, klädrörelser, hanteringar av olika saker 

osv. Kallas även I-band tramp. 
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Klang: Är hur lång tid det tar från att ett ljud uppstår till att det blir helt tyst i t.ex. ett rum. 

Om man t.ex. klappar i en kyrka tar det mycket längre tid för ljudet att dö ut än i t.ex. ett 

sovrum. 

 

Mixen: Där man mixar alla ljuden tillsammans. Se biomix. 

 

Postproduktion: Det arbete som sker efter att en film har spelats in. Därtill hör b la 

ljudbearbetning och bildjusteringar. 

 

Produktionsljud: Det ljud som spelas in på plats under inspelningen av en film med hjälp 

av olika mikrofoner. 

 

Pro tools: Ett inspelningsprogrammet till datorn som ofta används för filmljud, men även 

musik. 

 

Record: Engelska ordet för ”spela in” 

 

Rätta: Rättar gör man efter att allt tramp är inspelat till en film/tv-serie, för att lägga allt i rätt 

synk till bilden. Ändra volymerna så att det blir bra nivåer på det inspelade och tar bort ljud 

som inte behövs. 

 

Slutmix: Det är när man mixar ihop allt tramp, alla ljudeffekter och all dialog till en film. 

 

Synk: Är när ljuden ligger precis rätt i förhållande till t.ex. ett steg i filmen. När man ser 

personen sätta foten mot golvet ska ljudet komma precis samtidigt för att det skall vara i synk. 

 

Synkspår: Samma som produktionsljud, det ljud som har spelats in under inspelningen av 

filmen.  
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Tramp: Är en del av ljudet till film. Alla rörelser, steg och hanteringar av saker som 

skådespelarna i en film spelas in i en speciell studio. Det gör man för att få med ljud som inte 

kom med under inspelningen av en film. Ofta försvinner ljud på grund av störningsljud i 

bakgrunden under en filminspelning. Då behöver de ersättas med nya ljud, som man lägger 

till, efter att en film är färdigklippt.  

 

Trampare: Är den person som utför tramp. Tramparen får kolla på filmen, samtidigt som 

denne försöker efterlikna skådespelarnas steg, rörelser och hanteringar av olika saker.  

 

Trampstudio: Här spelas tramparen in när denne utför tramp. Här finns tillgång till olika 

underlag att gå på. Olika kläder, skor, material osv. som behövs för att kunna utföra de olika 

sakerna som händer på en film. Här finns även en dator med ett inspelningsprogram. 

 

Tidkod: Det är en tidsräknare som visar vilken tid man befinner sig på när man arbetar med 

film. Den visar timmar, minuter, sekunder och frames (bildrutor). 

 

 

 

 

 

	  


