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Abstract 
In this essay we discuss the question about Foley in games and movies, and how these aspects 
separate them or connect them. We have delimited the essay to the subject Foley in games 
and movies. Our intent by this essay is to raise awareness regarding the working process of a 
foley artist. Also the important things you need to think about as an artist of foley sound when 
creating specific sound to a specific medium. Likewise the similarities and differences 
between the outcome and working process of foley related to films and games.  
 
We have implemented observations and three interviews while we collected the empirical 
material. The observation was observed by ourselves and comprised five different games and 
movies that are related to each other. This because we believe the there is a connection 
between these and gives a better view over how the differences and the similarities are 
between the different medias. We have also done three semistructured interviews with 
persons who has different connections within the Foley profession. With help of these 
respondents, the observation and the theoretical information we have collected we have made 
a result. The result that has emerged in this essay is showing that the foley artists prefer to use 
the foley pit when creating sound to movies and games. When it comes to foley sound, 
movies has greater variation of sound than in games. In games the foley sound often occurs as 
repeating.  
 
 
Sammanfattning 
I denna uppsats diskuterar vi frågan om tramp inom spel och film samt hur dessa aspekter 
skiljer sig åt och hör ihop. Vi har avgränsat oss till Tramp inom spel och film. Vårt syfte med 
denna uppsats är att granska arbetsprocessen hos en trampkonstnär. Vad trampkonstnären 
måste tänka på när dennes skapar specifika ljud till ett visst medium. Likaså vilka likheter och 
skillnader mellan slutresultat och arbetsprocessen för tramp i samband med filmer och spel. 
Vi har även tagit upp teknikerna som trampkonstnärerna använder sig av och vilket resultat de 
olika teknikerna frambringar. 
 
Vid den empiriska insamlingen har vi genomfört observationer där vi personligen har 
observerat fem olika sorters spel och fem filmer som är baserade på varandra. Detta då vi tror 
sambandet mellan dessa har gett en bättre vy över hur skillnaden och likheterna är mellan 
filmer och spel. Vi har också gjort tre semistrukturerade intervjuer med personer som har 
olika förankringar inom trampindustrin. Med hjälp av dessa respondenter, observationen samt 
den teoretiska informationen som vi tillhandahållit har vi sammanställt ett resultat. Resultatet 
som framkommit i denna uppsats visar att trampkonstnärer föredrar att använda trampgrop 
när de ska skapa ljud till film och spel. När det gäller trampljud, har filmer större variation av 
ljud än spel. I spel framstår trampljud ofta som upprepande. 
  



 
Förord 
Vi tackar våra närstående som bidragit med kunskap och tillgångar för oss att kunna 
genomföra en studie kring spel och film, utan er hade denna uppsats inte varit genomförbar. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare som hjälpt och uppmuntrat oss att kämpa 
under uppsatsens gång för att lyckats med det som uppsatsen blivit till.  
 

Amanda Jäderlind & Märta Ternander  
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1. Inledning 

Film och spel börjar mer och mer likna varandra i dess utformning, dock finns fortfarande 
faktorer som skiljer dem åt. Forskningen kring spelindustrin i jämförelse med filmindustrin är 
mer begränsad. Under denna uppsats kommer fokus riktas mot att jämföra ljudläggningen 
inriktat mot tramp hos filmer och spel. Detta för att vi lättare vill kunna se skillnaden på hur 
de använt tramp i de olika medierna. För att se kopplingar mellan ljudläggningen hos de olika 
medierna kommer endast filmer och spel som är baserade på varandra undersökas. 
 

1.1 Disposition 
Dispositionen av uppsatsen är upplagd med ett inledande kapitel där information angående 
syfte, frågeställning, avgränsning, bakgrund och även centrala begrepp tas upp för att skapa 
en tydligare förståelse för resten av uppsatsen. Därefter förklaras genomförande av uppsatsen. 
Detta görs med hjälp av tillvägagångssätt och metoder. 
I teoridelen beskrivs tidigare forskning från litteratur och annan forskning som hjälpt till att 
utforma uppsatsen. Under empiri förklaras det hur observationen genomförts samt vad 
utkomsten blev under den observation som genomförts. I kapitlet beskrivs även vad som 
framkom under den intervju som gjorts under arbetet. I resultatet beskrivs skillnader och 
likheter som uppkommit under den observation som genomförts, samt en sammanfattning av 
intervjuns viktigaste delar. Därefter följer analyskapitlet där teori och empiri undersöks mot 
varandra. Analysen undersöker det som tagits upp inom teorin och empirin kapitlen och 
jämför dessa i förhållande till varandra. Diskussionen som följer beskriver författarens tankar 
om analysen av uppsatsen. I slutsatsen tydliggörs det viktigaste som uppkommit med 
uppsatsen. Sedan ett kapitel om framtida forskning inom ämnet. 
 
 
1.2 Syfte  
Då spel och film börjat likna varandra kommer syftet i denna uppsats vara att undersöka 
tramp inom ljudläggningen hos spel i jämförelse med film. Vi kommer därför att undersöka 
skillnader och likheter mellan arbetsprocessen för tramp inom film i motsats till spel. Även 
kommer vi att undersöka skillnader och likheter på slutresultatet för tramp inom film i 
jämförelse till spel. För att kunna se skillnader och likheter mellan film och spel har vi valt att 
använda oss utav filmer och spel som är kopplade till varandra. 
 
 
1.3 Frågeställningar 
I den här delen förklarar vi vad våra frågeställningar är för denna uppsatsen och vad det är vi 
vill fokusera på i vårt skrivande.  
 
Om en jämförelse av trampljudet görs mellan spel och film, vilka skillnader och likheter 
förekommer beträffande; 

• Arbetsprocessen?  
• Slutresultatet? 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till endast en del inom ljudläggning. Den del vi då valt är 
trampljud. Detta är alla de ljud som skapas av människor förutom dialoger. 
Vi har även gjort en avgränsning gällande våra observationer av filmer och spel, där har vi 
valt att endast lägga fokus på filmer som är baserade på spel och tvärtom. Detta för att kunna 
se likheter och skillnader hos de olika medierna. Vi har valt att göra denna avgränsning då 
detta ger en tydligare bild över hur trampprocessen ser ut mellan spel och film.  
 
 
1.5 Bakgrund 
Idag finns ett stort intresse för film och spel samt ett starkt band mellan dessa medier. 
Vi kommer med detta i åtanke jämföra dessa genom att se dess likheter och skillnader inom 
ljudläggningen. 
Under historiens tid av bio har de genomgått flera försök till att sätta ihop inspelningar av film 
med inspelningar av ljud. Det tog dock lång tid innan filmskaparna insåg potentialen i ljud. År 
1929 var det första året Hollywood-filmer var fast bestämda att använda sig av ljud. 
Filmskaparna utforskade många sätt till att implementera ljud till bilden genom att fritt 
använda tal och ljud effekter i utomhusscener. Dessa filmskapare anpassade sig snabbt till 
ljudspår. (Kemper, 2014) 
 
Som Leigh Alexander skriver i en artikel angående relationen mellan film och spel så har 
dessa alltid varit besläktade med varandra, trots att de är olika samt att de inte alltid stämmer 
överens med varandra. Bandet mellan film och spel har stärkts under åren och idag är de 
starkare än någonsin då både film och spel vuxit fram till att bli mer grafiska och filmiskt 
inriktade. (Alexander, 2012)  
Förr troddes det att spel som medium inte skulle kunna konkurrera med en films trovärdighet. 
Trots detta är det något som motbevisats menar Alexander. Ett problem som dock uppstått är 
att skaparna av olika spelen haft en större vision än vad teknologin tillåtit och strävat efter 
liknande principer för spel som för film menar Alexander. Denna strävan är en av 
anledningarna till att spel har blivit allt mer filmisk. Detta då mellansekvenser uppstått mer 
inom spelen idag, som är icke-interaktiva filmiska sekvenser.(Alexander, 2012) 
 
Bilder och ljud kan överföra snabb och exakt information till publiken utan någon specifik 
utbildning. Publiken kan därför identifiera ett specifikt ansikte eller en specifik röst. Detta är 
en av anledningarna till varför syn och hörsel bär på mycket mer information än människas 
andra sinnen. Det är då oftast sammansättningen av bild och ljud som får publiken att skapa 
en helhetsuppfattning. Om detta då jämförs med endast ljud där människor inte lika lätt kan 
förstå vad som försiggår om de inte ser vad som händer. (Kemper, 2014) 
Hörseln har även svårt att avgöra vilket avstånd ljudet kommer ifrån. Människor har dessutom 
svårt att höra allt som försiggår runt omkring oss då det finns endast en liten del som örat kan 
göra för att höja och sänka ljud. Med detta sagt så försvinner inte ljudet för att människan 
vänder på huvudet ifrån ljudkällan. Det enda sättet ett ljud slutar är att det som skapat ljudet 
slutat tillverka det eller att ljudet blockeras. Detta gör att ljudet är en central informationskälla 
om fysiska förändringar i människans närhet. (Langkjær, 2010) 
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1.6 Centrala begrepp 
Ljudläggning - Att ljudlägga är en process där det läggs ljud och musik till bilder. 
 
Tramp - Tekniken tramp innefattar ljuden en skådespelare gör i en scen förutom replikerna. 
Dessa ljud kan vara bland annat stegljud, klädprassel samt hantering av olika objekt såsom 
nycklar eller verktyg.  
 
Trampgrop - I en trampstudio används flera olika sorters underlag för att skapa stegljud. 
Dessa underlag är sammansatta och kallas för trampgrop.  
 
Medium - Ett medium är en kanal för att vidarebefordra information till flera personer 
samtidigt. 
 
Ljudbibliotek - Ett ljudbibliotek är en kollektion av flera olika lagrade ljudinspelningar.  
 
Sound Designer - Rollen som Sound Designer innefattar att tillhandahålla ljud som behövs 
för en viss bild. Denne samarbetar med den resterande produktionen till mediet för att kunna 
skapa rätt sorts ljud till rätt bild.  
 
Cutscene – Cutscenes är kortare filmklipp som används inom spel. Dessa cutscenes är inte 
interaktiva utan endast för att ge någon sorts information till spelaren via ett filmiskt inslag.  
 
Halvstrukturerad livsvärldsintervju - En halvstrukturerad livsvärldsintervju handlar om att ha 
en planerad samt flexibel intervju för att få en djupgående beskrivning på respondentens 
vardag. Denna sortens intervju ger även möjligheten för intervjuaren att tolka det som 
respondenten säger. 
 
Samplingsfrekvens - Samplingsfrekvens anger antalet mätvärden per sekund. Den mäts oftast 
i frekvensmåtten sampel per sekund eller Hertz. Exempelvis görs detta när en konvertering 
görs från en analog signal till en digital.  
 
Stereo & Mono - Mono och Stereo är två sorters ljud. Mono är termen som beskriver ljudet 
som endast kommer från en ljudkanal. Stereo är en term som används för att beskriva ljudet 
som kommer från två eller fler ljudkanaler. 
 
Surround setups - Surround setups är en teknik som förbättrar uppfattningen av ljudet. Det 
handlar om att omge lyssnaren med ljud från flera ljudkällor, vilket ger ljud från en 360 
graders radie.  
 
Video Game Walkthrough - En Video Game Walkthrough är en guide där spelets innehåll 
förklaras under spelets gång. 
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2. Metod  

2.1 Kvalitativ metodansats 

En kvalitativ metodansats, även kallat en induktiv metod (Barbosa da Silva & Wahlberg 
1994, s. 51), har primärt ett syfte att på olika sätt samla information för att skapa förståelse. 
Vilket i sin tur leder till att ett helhetsperspektiv av ämnet som studeras uppnås. (Holme & 
Solvang 1991, s. 13) Kvalitativ data anses vara information som avser subjektiva intryck 
(Starrin 1994, s. 19). Den kvalitativa datan används då för att identifiera och/eller bestämma 
sådant som inte ännu är känt eller som anses vara otillfredsställande kända (Starrin 1994, s. 
23). Den induktiva metoden relaterar bland annat till aspekterna; värde, motiv, egenskaper 
och innebörder i mänskliga upplevelser och erfarenheter. Dessa aspekter är inte mätbara eller 
möjliga att kvantifieras på samma sätt som hårddata. (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, s. 
56) 
 
Kvalitativ metodansats kan kategoriseras genom tre olika traditioner. Dessa är 
perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenhet handlar om att 
det alltid finns ett perspektiv bakom en verklighetsbeskrivning. Då det finns en förförståelse 
skapas en utgångspunkt för tolkningen av det som forskaren introducerar. Därför bör läsaren 
kunna kritiskt granska forskningen de tar del av. (Larsson 1994, s. 164-165) 
Den interna logiken är något som används ofta av människor då bedömaren oftast inte 
behöver någon djupare sakkunskap inom det nämnda området. Detta innebär att när metoder 
och ansatser används innehåller dessa perspektiv och fördomar som påverkar resultatet. Den 
induktiva metoden föreslår att forskaren ska grunda sitt arbete i sitt allmänna intresse. Detta 
anses leda till att arbetet får mer korrekta problemformuleringar. (Larsson 1994, s. 168-169)  
Det etiska värdet är en viktig aspekt i en vetenskaplig studie då det visar på en god etik och 
kvalitet. Det gäller då att säkerställa att personerna i studien inte känner sig kränkta och att ha 
i åtanke att konklusionerna som görs i studien kan påverka de deltagande. (Larsson 1994, s. 
171)  
 
 
2.2 Observation 
För att kunna besvara det syfte och de frågeställningar som ställts har vi valt att använda oss 
av en strukturerad observationsstudie där vi valt att jämföra trampet i ljudläggningen för fem 
filmer och fem tillhörande spel. För att kunna ta del av trampet i spelen och filmerna har vi 
utfört en deltagande observation genom att spela spelen och även titta på Video Game 
Walkthroughs. Parallellt med detta har vi även observerat de tillhörande filmerna. Vid 
observationerna som genomförts har vi anteckna det vi hört inom de olika medierna separat, 
för att sedan jämföra resultatet mellan oss författare emellan. På så sätt har vi möjligheten att 
finna mest vi ansåg framträdande mest eller minst av de olika ljuden i de olika medierna. 
 
En observationsstudie är beroende av hur människor uppfattar vad som sägs och görs (Bell, 
2014, s 187). I en strukturerad observationsstudie har fokus redan bestämts innan studien 
påbörjats. Under en sådan observation används ett observationsschema som kan ha formen av 
till exempel en tabell eller anteckningar. (Bell, 2014, s 191)  
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En deltagande observation handlar om att ta del av det som observeras och försöka förstå vad 
som sker under observationens gång (Bell, 2014, s 189). Det krävs planering och ett tydligt 
syfte för att en observation ska få ett så bra resultat som möjligt (Bell, 2014, s 197).  
 
I denna uppsats kommer vi använda oss utav ett observationsschema när datainsamlingen 
görs. Observationsschemat är utformat så att vi kan kategorisera vilka tramp som finns inom 
de olika spelen/filmerna för att sedan kunna jämföra dessa mellan oss författare. Genom att 
kategorisera trampljuden kan vi se skillnaden och sedan jämföra hur trampljuden liknar 
varandra eller skiljer sig åt i de olika medierna. 
 
 
2.3 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 
Vi vill utöver detta för att skapa en större förståelse för ämnet genom att använda oss av ett 
antal halvstrukturerade intervjuer med personer som arbetar med ljudläggning inom spel och 
film. Innan intervjuerna påbörjas är det viktigt att informera intervjupersonerna angående 
vilka frågor som kommer tas upp så att respondenterna kan förbereda sig. (Bell, 2014, s 157). 
Vi har därför haft mail- och telefonkontakt med de intervjupersoner som används för 
uppsatsen. Via mail och telefon har vi då förberett intervjupersonen på vilka frågor som 
kommer tas upp vid intervjutillfället, hur det kommer sig att vi valt att intervjua personen 
samt förklarat hur intervjun kan komma att framföras.  
Under intervjutillfället kommer vi att spela in intervjun. Vi väljer att spela in intervjun för att 
ha möjlighet till att lyssna på materialet efter intervjutillfället. Inspelningen görs även för att 
kunna citera intervjupersonerna. Under intervju kommer även noteringar att tas.  
 
Typen av intervjumetod vi kommer att använda oss utav är halvstrukturerad 
livsvärldsintervju. Denna typ av intervju är utformad och liknar till viss del ett mer vardagligt 
samtal. Eftersom det är en forskningsintervju innehåller den dock syfte, föreslagna frågor och 
ett tema där fokus ska hållas inom. (Kvale, 2014, s 45) Den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun har som mål att skapa en förståelse för ett fenomen utifrån 
intervjupersonens egna perspektiv och upplevelser (Kvale, 2014, s 44). 
När en halvstrukturerad livsvärldsintervju används dikteras den oftast ned för att senare kunna 
användas som analysmaterial (Kvale, 2014, s 45). Om intervjun senare ska dikteras kan det 
vara till fördel att spela in intervjun för att senare kunna återkoppla och citera ur intervjun 
(Bell, 2014, s 165). 
 
Något som är viktigt att tänka på när en intervju görs för att erhålla den informationen som 
söks är att inte ställa ledande frågor, outtalade förutsättningar eller ställa en vinklad fråga och 
att endast ställa en fråga i taget. Även ordningen och attityden som frågorna i intervjun håller 
är en viktig förutsättning för att lyckas med en intervju. (Bell, 2014, s 159) Denna 
halvstrukturerade intervjuformen är varken öppen eller stängd (Kvale, 2014, s 45). Det är en 
flexibel intervjuform där följdfrågor kan ställas under en intervju som egentligen inte varit 
tänkta att ställas. Att ställa ytterligare följdfrågor under intervjuns gång kan ge en djupare 
förståelse av innehållet i intervjun. (Bell, 2014, s 158) 
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2.4 Litteratursökning 
Innan uppsatsen började skrivas startade en sökning av vilken litteratur som fanns tillgänglig 
för ämnet. Detta gjordes genom att söka efter böcker och artiklar, men även tidigare gjorda 
uppsatser inom ämnet där möjliga referenser fanns att tillgå. Forum med spel och film 
inriktning har även undersökts under uppsatsens gång. 
 
 
2.5 Analysmetod  
För att analysera intervjuns utkomst kommer vi använda oss utav en strukturerad 
innehållsanalys. Målet med en innehållsanalys är att behandla innehållet i kommunikationen 
på ett systematiskt sätt och beskriva detta på ett kvantitativt sätt. Samt förstå och tolka de 
bakomliggande budskapen. (Graneheim 2003, s. 105) Att skapa kategorier är en viktig del 
inom en innehållsanalys, mestadels för att dela upp hela innehållet i mindre delar som har 
liknande substans. I kategorierna svaras på frågor som “Vad?” och “Hur?” för att analysera 
innehållet. (Graneheim 2003, s. 107) Innehållet kan även kategoriseras i olika kodord. Genom 
att använda kodord kan relevanta kategorier skapas för att ge en överblick över det viktigaste i 
texten eller intervjun. (Johannessen & Tufte 2003, s. 109) 
 
När analysen av datans innehåll ska genomföras kan detta göras på flertal sätt (Johannessen & 
Tufte 2003, s. 115). Ett av dessa är en metod där flera olika steg används. Första steget 
handlar om att samla in datan, detta kan göras genom att använda sig utav fältanteckningar 
eller intervjumaterial. Andra steget handlar om att materialet som samlats in kodas. Vid en 
induktiv studie skapas koderna utefter det insamlade materialet. Därefter delas koderna in i 
kategorier för att sedan delas in i dessa. Tredje steget handlar då om att identifiera mönster i 
de kategorier som skapats av det insamlade materialet. Det fjärde steget är att se de mönster 
som identifieras och värdera dessa i relation till tidigare forskning. Dessa kan även delas in i 
Helhetsintryck, Kodning, Kondensering och Sammanfattning. (Johannessen & Tufte 2003, s. 
109-110) 
 
En viktig del inom analysmetod är att verifiera informationen som samlats in. Detta görs 
genom att granska den information som samlats in, så att eventuella fel kan påträffas. 
Läsbarhet är en av dessa aspekter som syftar på att förstå vad respondenten verkligen menar. 
Problem kan uppstå i samband med för öppna frågor vid en intervju eller felaktiga och 
tvetydiga ordval. Fullständighet är en annan aspekt som handlar om att respondenten inte 
svarar utförligt eller inte alls på vissa frågor som exempelvis ställs vid en intervju. En annan 
aspekt är Tillförlitlighet. Detta handlar om att undersökningen bör ifrågasättas om den är 
tillräckligt tillförlitlig. Det bör därför finnas både objektiv fakta och subjektiva bedömningar 
inom undersökningen. Grafisk kontroll är en annan aspekt, aspekten handlar om att undersöka 
den insamlade datan för att se eventuella fel eller se tydliga mönster i informationen. 
(Sörqvist 2000, s. 134-135) 
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2.6 Kritisk granskning  
När information hämtas är det viktigt att kritiskt granska informationen. Detta kan göras 
genom att använda sig utav begreppen Validitet, Reliabilitet och Objektivitet. Begreppet 
validitet handlar om att hitta data som passa till det som ska undersökas. Det vill säga om 
datan är giltig till undersökningsområdet. (Johannessen & Tufte 2003, s. 47) Att hitta 
information som passar till fenomenet som ska undersökas är lika viktigt som att 
informationen som hittats är bra. Begreppet reliabilitet handlar om att undersöka om datan är 
tillförlitlig och tillräckligt bra i sammanhanget. Informationens reliabilitet kan bestämmas 
genom att upprepa olika undersökningar eller se att datan är densamma från flera oberoende 
källor. (Johannessen & Tufte 2003, s. 28 & s. 265) Begreppet Objektivitet handlar om att hålla 
sig neutral till en viss information. Dock kan begreppet ha flertal betydelser. Till exempel kan 
det betyda att informationen som studeras är ett faktum och kan därmed hållas helt oberoende 
till de som studerar det. Eller så kan objektivitet betyda att den som studerar informationen 
ska hålla sig fördomsfri och inte blir känslomässigt involverad i det som studeras och därmed 
utelämna egna värderingar och uppfattningar. (Johannessen & Tufte 2003, s. 264) 
 
 
2.7 Metodkritik 
Metoden som valts att använda i denna uppsats är en kvantitativ metod, en observation och en 
intervju. Svaren som erhållits från dessa är värden som kan tolkas. Det kvalitativa synsättet 
kan till viss del kritiseras då forskaren tolkar och använder sig av egna värderingar under 
studien (Fejes & Thornberg 2015, s. 20). Vi som arbetat med denna uppsats har med stor kraft 
försökt att hålla ett objektivt ställningstagande uppsatsens ämne, detta för att i så liten del som 
möjligt påverka slutresultatet med egna värderingar. Vi har med öppet sinne gett oss in i ett 
ämne som intresserar oss men som är relativ nytt för oss där vi inte haft några på förhand 
fattade meningar. De spel och filmer som valts att undersökas i uppsatsen har varit objekt som 
vi haft möjlighet att ha en deltagande observation till. Detta har gjort att variationen mellan 
spelen är relativt stor. Till den deltagande observation har fem filmer och fem tillhörande spel 
observerats, dessa observationer kan uppfattas bristfälliga i den mån då fler filmer och spel 
hunnits med att observeras hade möjligtvis en bredare förståelse skapas. 
 
 
2.8 Etik 
När en kvalitativ metod används inom ett uppsatsarbete är det viktigt att tänka på etik i mötet 
med respondenter och mötet med människor. Etik är något som inte endast kan läras genom 
teknik och teorier utan en stor del är att kunna se och förstår vad som försiggår i en viss 
situation. Något görs genom människors känsla, personliga förutsättningar och intuition. 
(Henriksen & Vetlesen, 2013, s 15) Detta handlar om att etiskt tänkande då sker i relation till 
människors livssyn, religion och förståelse. Vilket innebär att etik handlar om hur vi förhåller 
oss till livet och inte bara används som ett verktyg inom arbetet. (Henriksen & Vetlesen, 
2013, s 263) För att lösa praktiska problem som kan föreligga inom ett arbete kan etiken 
användas genom att vi söker oss till de moraliska principer som upplevs korrekta i 
sammanhanget. (Tännsjö, 2012 , s 17)  
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3. Teori 

Detta kapitel kommer ta upp tidigare forskning kring tramp inom film och spel. Forskning i 
kapitlet kommer ligga till grund för analysarbetet då en jämförelse mellan forskningen kring 
ämnet sedan tidigare jämförs med undersökningar vi gjort under empirikapitlet. 
I forskningsfrågan som ställs i tidigare avsnitt beskrivs det att vi vill undersöka vilka 
skillnader det finns hos arbetsprocessen och slutresultatet när tramp inom ljudläggning skapas 
till spel i jämförelse med film. Vi vill därmed påvisa skillnader och likheter som finns och 
förklara vilka dessa är djupgående i senare kapitel. 
 

3.1 Tramp inom film 

Filmmediet är först och främst ett visuellt och linjärt medium (Langkjær, 2010). Ljuden som 
skapas till mediet är för det mesta ljud som är inspelade i en inspelningsstudio. Vilket innebär 
att majoriteten av ljudet som finns i en film gjorda efter inspelningen av filmen. Dialoger är 
ett undantag i detta fall då de oftast spelas in under filmens inspelning. Ljuden som spelas in 
efter inspelningen av filmen produceras oftast inte på det sätt som bilden framför. Det vill 
säga att ljudet som hörs är inte det som visas på bilden, dock som är anpassat för att låta 
verkligt. Detta innebär att människor har hög tolerans för ljud när de ser en bild som passar 
till det.  
Filmljud är strukturerat och timingen är viktig. Ljudet identifierar inte bara ett moment men 
också karaktäriserar moment då filmen uppfattas på ett specifikt sätt. Ljud såsom fotsteg är 
inte bara fotsteg men också specifika ljud. Det finns bestämda eller osäkra fotsteg, höga eller 
låga, snabba eller långsamma. Genom detta används ljudet för att förverkliga bilden genom 
att ge ljudet en specifik känsla som är viktig för att förstå filmens intentioner.(Langkjær, 
2010)  
 
Trampljud kan anses vara bättre eller mer övertygande än ljudet som spelats in på 
inspelningsplatsen. Detta då människor är vana vid att en specifik aktivitet låter på ett 
specifikt sätt. Då associerar ett trampljud med en aktivitet även då aktiviteten egentligen inte 
låter på det sättet. Ett trampljud tar del av att både skapa och karakterisera en händelse då de 
är en förbättrad version av verkligheten. Det vill säga gör att ljudet som finns på tv och film är 
en överdriven version av det verkliga ljudet. Däremot måste trampljudet fortfarande ha en 
liknelse av det ljud som ska ersättas.  
Som en generell regel gäller det att filmer uppfattas realistiska. Filmmediet är först och främst 
ett visuellt medium där ljudet har kvaliteten att föra fram filmens realistiska aspekter. 
(Langkjær, 2010) 
 
Filmer som hör till olika genrer har ofta specifika ljud som hör till dessa. Detta kan dock 
ifrågasättas genom att undersöka relationen mellan ljud och genre. Det som ifrågasätts är då 
ljudets betydelse och vad ljudet ska förmedla eller iscensätta vid en specifik genre. Detta 
innebär att ljuden kommer att ha samma känsla för att passa den specifika genren men ha 
olika betydelse. Ljudet spelar därför en central roll i film. (Langkjær, 2010) 
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Enligt författaren Dykhoff börjar ljuddesignern sitt arbete med tramp inom film med att titta 
och analysera på filmen noggrant tillsammans med regissören och den person som redigerar 
och klippt filmen (Dykoff, 2002, s 92). Vid detta steg har filmen dialoger och ljudeffekter 
som skapades under inspelningen tillagda (Filmsound, 2007). Genom att synka trampljud 
efteråt kan dessa användas som ett av de berättarelement som filmen tillhandahåller (Dykhoff, 
2002, s 80). Regissören har oftast redan från början en vision angående hur filmen ska se ut 
som färdig produkt. Innan trampljuden är tillagda kan det tänkas att denna vision inte uppnåtts 
ännu.  
 
Det är vid detta tillfälle trampkonstnärens arbetsuppgift blir att lägga till trampljud för att den 
färdiga produkten ska uppnå regissörens vision. När trampkonstnären analyserar de scenerna 
som ska ljudsättas avgörs det vilka ljud som behöver bytas ut, förbättras och läggas till 
(Filmsound, 2007). Detta görs genom att välja ut ljud som bör låta och se över om dessa 
behöver ljudsättas (Dykhoff, 2002, s 92-93). Trampkonstnären bör också tänka ut hur ljuden 
till filmen ska skapas. Några trampljud är vanliga och kan därför tas från ljudbibliotek där ljud 
redan är inspelade, dock finns det även ljud som är unika för varje film till exempel fotsteg. 
 
En trampkonstnär kan inte bara tänka på själva trampljudet utan en rad faktorer som behövs 
ha i åtanke. Där bland är vem som gör ljudet i mediet och i vilken miljö som ljudet hörs i. 
(Filmsound, 2007)  
 
 
3.2 Tramp inom spel 
Tramp inom många spel strävar efter att spelet ska vara så verklighetstroget som möjligt 
Ljudbibliotek och digitalisering av tramp är något som helst avstås från vid denna typ av spel. 
(Ament, 2014, s 69-73) 
 
Författaren Ament förklarar att i början av processen undersöker trampkonstnären spelet 
genom en “walkthrough” för att se vilka ljud som krävs för spelet. Beroende på hur mycket 
ljud det finns i spelet och vilken genre spelet har varierar tiden som läggas ned på trampljuden 
i projekt. (Ament, 2014, s 70) Trampkonstnärer som håller på med trampljud inom spel, 
spelar in ett ljud i taget och sedan om det absolut är nödvändigt används ljudbibliotek. För att 
sedan använda dessa ljud i till bilden. (Marks, 2001, s 223) 
 
Vanessa Ament anser att det finns tre viktiga aspekter inom spelljud för tramp. Den 
interaktiva aspekten är mest komplex som har flera valmöjligheter i spelet, det är denna som 
bestämmer i vilken riktning spelet går. Den filmiska aspekten är den delen av spelet som är 
mer framförd som en film. (Ament, 2014, s 72) Samt den interaktiva filmiska aspekten som är 
en hybrid av de två andra aspekterna som är lik en film men den är även lika interaktiv 
(Ament, 2014, s 72). 
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Trampljud i form av fotsteg i ett spel kan vara identiska för spelarens öra. Däremot efter 
trampkonstnären har spelat in fotstegen gör konstnären några få ändringar som är knappt 
hörbara. Underlaget, miljön, handlingen och placering av foten är betydande faktorer i hur 
ljudet hörs. Då ljuden hörs olika beroende på dessa faktorer måste trampkonstnären ha detta i 
åtanke när ljuden skapas för att passa bilden. Det är något som trampkonstnären måste ha i 
åtanke när trampljud skapas. (Ament, 2014, s 69) 
 
 
3.3 Tramp inom film och spel 
Många nya medier ärver presentationen av det visuella och ljudliga från tidigare medier. Till 
exempel ärver film ljudet från radion. Detta då dialogen spelades in med micken nära munnen 
på den som talade samt att ljudspåren innehöll miljöljud som inte samspelade med den 
visuella redigeringen. (Langkjær, 2010) 
 
Relationen mellan film och spel har blivit allt viktigare då spel skapats baserade på filmer och 
även tvärt om. Även TV-serier har blivit mer likt spel då de är upplagda och strukturerade 
som en spelupplevelse, det vill säga fokuserat mer på karaktären och uppdrag som karaktären 
har som mål att genomföra. (Alexander, 2012) 
 
Skillnader mellan film och spel går att urskilja trots att spel och film är från samma familj. 
Spel är ett interaktivt medium som kräver direkt engagemang och dialog. Däremot är film ett 
passivt medium som kräver uppmärksamhet och konsumeras. (Alexander, 2012) 
Så gott som alla objekt ger ifrån sig ljud gör någon slags aktivitet genom någon form av 
rörelse. Detta gör att dessa två medier; bild och ljud, kompletterar varandra och bär på stor 
mängd information tillsammans. (Kemper, 2014) Även då det finns många skillnader mellan 
medierna finns det även stor liknelse mellan dem. Spel har blivit mer och mer likt film med 
fler realistiska karaktärer och komplexa intriger. Samtidigt som film har lärt sig mycket av 
spel då det finns fler filmer som ger känslan av att tittaren är personen i filmen, vilket skapar 
samma känsla som att spela ett spel. (Franich, 2011) 
 
Ljud och bild tillsammans i både spel och film är något som komplimenterar varandra. Bilden 
är något som kan användas separat i film eller spel. Dock kan det uppstå vissa svårigheter då 
endast ljud används. Då bild är ett visuellt medium där människor kan se och ändå förstå vad 
som försiggår utan att höra. Tvärtemot ljud där människor har svårare att skapa en 
helhetsuppfattning då de inte ser vad som försiggår. (Kemper, 2014) 
 
Det kan vara svårt att avgöra varför påhittade ljud låter mer verkliga än verkliga ljud. Ett 
trampljud måste ha en relativ liknelse till det ljudet som det ersätter. Även då ljudet ersätts av 
ett annat måste det finnas någon liknelse mellan det nya ljudet och det ursprungliga för att 
karaktärisera det som syns på bilden. På så sätt accepterar människan ljudets information som 
en säker informationskälla med riktiga event som utspelar sig. (Langkjær, 2010) 
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3.4 Människans hörsel 
Som trampkonstnär är det viktigt att tänka på att örat endast kan urskilja ett begränsat antal 
ljud. Trampkonstnären måste därför vara noga och skapa ljud till det som är mest väsentligt 
och borde ljuda vid en viss sekvens, istället för att skapa ljud till allt som rör sig på bilden. 
(Ament, 2014, s 24) 
När ögon ser något så förväntas öronen höra något som liknar det som syns. Om detta inte 
uppfylls är öronen mer förlåtande än vad ögonen är. Om ett ljud som upprepas inte matchar 
det som syns på bilden kommer öronen ändå till slut acceptera illusionen att ljudet matchar 
det som syns. (Viers, 2012) På den fysiska nivån av ljud är det beroende av placeringen av 
lyssnaren i den fysiska miljön. Detta innebär att lyssnaren ska kunna känna igen samma sorts 
ljud under olika förhållanden. Samt att människans kunskap om vad ett riktigt ljud är beror på 
personens tidigare upplevelser. (Langkjær, 2010) 
 
Synkroniseringen mellan ett visuellt- och ljudmönster triggar per automatik upplevelsen av att 
ljudet är det människan ser. Detta görs som en mänsklig basisk mekanism för att länka ljud 
till en bild. Uppfattningsförmågan är tolerant till ljud så länge den synkroniseras med det 
visuella. Mänsklig uppfattning hjälper oss navigera och samverka med världen. Både i 
psykisk och fysisk form. Mänsklig uppfattning antar samverkan till den längden att om det 
inte finns någon uppfattning skapar den en egen. Detta skapar användbara illusioner. Vilket är 
hjälpsamt för film för att skapa en fiktiv värld framstå som verklig. (Langkjær, 2010)  
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4. Empiri 

Under denna uppsats har vi valt att göra observationer över de olika filmerna och spelens 
trampljud. Vi har valt filmer och spel beroende på om de har en koppling till varandra. Detta 
betyder att vi endast valt att använda oss utav spel och filmer som är baserade på varandra. 
Vi har även valt att avstå från att själva spela spelen då detta skulle störa vår observation då vi 
samtidigt antecknat. Därför har vi valt att ta hjälp av spelare som har spelat spelen under tiden 
observationen pågått.  
För att få en så strukturerad observation som möjligt har vi därför valt att dela upp 
trampljuden i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är Klädljud, Stegljud, Objekthantering 
och Interaktion. Namnen vi valt att använda på de nämnda kategorierna har vi valt då vi anser 
att dessa avspeglar på ett tydligt sätt vad varje kategori innefattar.  
 
När ljud hörs från karaktärernas kläder och även ljud som uppstår när dessa berörs kallas för 
rörelseljud. Denna typ av ljud har vi valt att dela upp i två olika kategorier för att skapa en 
tydligare överblick över ljuden. Dessa kategorier har vi valt att benämna Klädljud och 
Interaktion. 
 
Kategorin Klädljud innefattar ljud som hörs när karaktärernas kläder gnider sig mot varandra 
eller på något sätt hörs. Det vill säga till exempel kläder som slängs av, hängs upp eller när 
någon sätter sig ner på någon tygklädd möbel. (Marblehead, 2008) 
 
Kategorin Interaktion innefattar ljud som hörs när två eller fler personer rör vid varandra 
(Marblehead, 2008). Vid vår observation har vi valt kategorin Interaktion ska innefatta ljud 
som hörs när karaktärerna i spel eller film interagerar med andra karaktärer, det vill säga 
människor eller djur. Detta kan till exempel vara slag mot en annan karaktär eller hälsningar 
när beröring sker. 
 
Kategorin fotsteg eller som vi har valt att benämna det i observationen Stegljud är en viktig 
kategori inom tramp. Det är ljud som hörs när karaktärer i spelen eller filmen går, springer 
eller kryper och så vidare. Stegljuden som skapas inom tramp måste anpassas efter vilket 
underlag som scenen utspelar sig på. Detta kan till exempel vara underlag av trä, marmor eller 
annat. För att skapa stegljud krävs en del erfarenhet, framförallt för att kunna koordinera 
stegen rätt och även skapa den rätta känslan. En annan svårighet kan vara att spela in själva 
ljudet eftersom mikrofonen måste vara så nära där steget tas. (Marblehead, 2008) 
 
Kategorin Special, eller som vi benämner den Objekthantering är de ljud som hörs när 
personer tar i, berör eller hanterar något objekt. Denna kategori är kategorin där ljuden är som 
mest varierade. För att skapa dessa ljud kan det behövas en del olika verktyg för att få fram 
det rätta ljudet. Oftast behövs det objekt som använd i filmen eller i spelet för att skapa det 
rätta ljudet. (Marblehead, 2008) 
 
Utöver observationerna har vi även använt oss utav en halvstrukturerad livsvärldsintervju med 
en person som arbetar på ett stort nordiskt spelföretag. 
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4.1 Observationer  
För att observationen skulle genomföras så smidigt som möjligt valde vi att utgå från de 
kategorier vi skapat. Vi hade därför dessa i åtanke under tiden som spelen och filmerna 
observerats. Anteckningar kring dessa kategorier gjordes under observationen för att inte 
missa viktiga delar. Dessa anteckningar diskuterades för att i sin tur komma att utvecklas till 
mer utförliga texter. 
 
De filmer och spel som observerats: 
Doom 
Happy Potter and the Chamber of Secrets 
Max Payne 
Silent Hill 
Tomb Rider: Underworld 
 
Dessa filmer och spel har släppts mellan år 1999-2010 och har genre som action och äventyr. 
Spelen utspelar sig blandat mellan första person och tredje persons perspektiv. Till denna 
uppsats har vi valt att använda spel och filmer som på något sätt är kopplade till varandra. 
Med detta menas filmer och spel som skänker en liknande eller samma handling till publiken. 
 
 
4.1.1 Spel 
Klädljud 
När det kommer till spelens framställande av klädljud var en genomgående trend att hålla 
dessa ljud väldigt svaga till knappt märkbara i vissa moment av spelen. I tre av fem spel var 
ljuden av kläder inte märkbara i jämförelse med resterande ljud. Ett av dessa spel var Max 
Payne-spelet, där de klädljud som borde funnits i vissa situationer ersatts med hög musik eller 
atmosfärsljud som överröstade allt annat ljud. 
De två resterande spelen kunde klädljud urskiljas till viss del, då karaktären utförde rörelser 
eller en specifik aktivitet. I Harry Potter-spelet kunde klädljud höras när karaktären trängde 
sig emellan en passage då kläder ströks mot en vägg. Att en specifik aktivitet i spelet utlöste 
ett visst ljud var något som märktes i spelet Silent Hill. I detta spel framkallas samma ljud när 
karaktären sätter sig ned och reser sig upp. Ljudet är detsamma oavsett vilken miljö 
karaktären befinner sig i.  
 
Stegljud 
I alla spelen som undersökts har stegljuden varit relativt enformiga. Detta främst beroende på 
att ljuden till största del endast varierat i två lägen, beroende på vilket underlag som 
karaktären befunnit sig på. Hur framträdande stegljuden är varierar mellan de olika spelen.  
I spelet Silent Hill är stegljuden väldigt framträdande, i vissa falla är det endast stegljud som 
hörs. Ljuden i detta spel varierar endast i två lägen beroende på om spelets karaktär går på 
gräs, grus eller hårdare underlag. Detsamma gäller spelen Harry Potter och Tomb Rider. I 
motsats till dessa spel är stegljuden i spelen Dome och Max Payne knappt hörbara då de 
överröstas av atmosfärsjud.  
 

13	  



Objekthantering 
I spelen som observerats uppfattas flertal objektljud. Dock är en gemensam nämnare att de 
flesta objektljuden upprepas under spelets gång då samma aktivitet utförs i spelen. Detta är 
något som märks tydligast i spelen Harry Potter och Max Payne. Silent Hill är det spel som 
har minst objektljud av de spel som observerats. De objektljud som hörs mest i spelet är när 
en grind öppnas och stängs, detta genom ett gnisslande ljud. Utöver detta används mestadels 
effektljud som spelas upp istället för objektljud. I spelet Dome är det mest framträdande 
objektljuden när skjutvapen används. Dock är resterande objektljud i spelet knappt hörbara. 
 
Interaktion 
I spelen som observerats hörs ljuden av interaktion olika från spel till spel. I spelen Tomb 
Rider och Harry Potter hörs inga specifika ljud vid interaktion. Dock kan vi i de resterande 
spelen höra ljud av interaktion. Dessa ljud hörs främst vid slagsmål eller när karaktärerna 
skjuter med skjutvapen. I spelet Max Payne hörs exempelvis ljud när karaktärerna är med i ett 
slagsmål och karaktärerna då stönar till av smärta. Ljuden som hörs i spelet är mycket 
varierande beroende på hur slagen framträder och upplevs därför verklighetstrogna. Även då 
ljud av interaktion finns i spelet Dome upplevs dessa ljud inte helt verklighetstrogna. 
Mestadels beror detta på att ljuden upplevs loopa. Exempelvis när karaktärerna är i slagsmål 
och alla slag som hörs låter likadant oavsett vem eller vad karaktären slår på.  
 
 
4.1.2 Film 
Klädljud 
Hur mycket ljuden av kläder uppfattas filmerna är till viss del varierande. I majoriteten av 
filmerna är dock klädljuden nedtystade eller finns inte alls. I filmerna Dome, Max Payne och 
Silent Hill är klädljuden helt uteslutna eller hörs bara enstaka gånger. I filmen Tomb Rider 
hörs till viss del klädljuden i filmen. Dock försvinner oftast dessa ljud då atmosfärsljud 
överväldigar resterande ljud. I motsats till dessa har filmen Harry Potter många ljud av kläder 
som hörs. Dessa ljud hörs främst när kameran är i närbild.  
 
Stegljud 
I tre av de fem filmer som observerats hörs stegljuden tydligt. I filmen Dome uppfattas 
stegljuden verklighetstrogna och passande till filmens framställning. Ljuden hörs när 
karaktärerna går, springer och ramlar och varierar vid miljöombyte. Även i filmen Harry 
Potten upplevs stegljuden unika för stegen som tas. Ljuden förändras även beroende på vilket 
underlag som karaktärerna går på. Ett bra exempel på detta är när karaktärerna springer i 
vatten och ljudet från stegen upplevs varierande varje gång ett steg tas. 
 
Till skillnad från dessa två filmer har den tredje filmen med tydliga stegljud en mer enformig 
karaktär på ljuden från stegen. Denna film är Max Payne. Det kan ibland även upplevas att 
stegljuden försvinner in i atmosfärsljud och bakgrundsljud och är därmed svåra att urskilja 
från resterande ljud. I filmen Silent Hill upplevs stegljuden varierande. I vissa delar av filmen 
är det nästan omöjligt att höra stegljuden då de överröstas av atmosfärsljud och 
bakgrundsmusik.  
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Medan i andra delar av filmen framhävs stegljuden och är då det enda ljud som uppfattas. 
Även i filmen Tomb Rider överröstas stegljuden av atmosfärsljud och bakgrundsmusik. Detta 
görs att det oftast inte hörs några stegljud alls.  
 
Objekthantering 
Generellt är ljud från objekthantering något som är framstående inom filmerna som 
observerats. I filmen Dome är ljuden som hörs från objekthantering mycket framstående. Det 
kan exempelvis höras när karaktärer bankar på eller försöker förstöra något låter det på olika 
sätt beroende på vad som bankas eller förstörs. Ljuden upplevs väldigt varierande och 
verklighetstrogna. Det finns dock även ljud från objekthantering som upplevs enformiga i 
filmen. Även i filmerna Tomb Rider och Harry Potter finns det många ljud från 
objekthantering, där ljuden upplevs mycket varierande i sin framtoning. Delar av ljuden från 
objekthanteringen uppfattas varierande och verklighetstrogna, medans andra delar framstår 
mycket overkliga. Filmen Max Payne användes ljud från objekthantering på ett sätt som 
upplevs realistiskt, ljuden som hörs när exempelvis dörrar öppnas eller stängs varierar 
beroende på vilken dörr som används i bild. I filmen Silent Hill finns det scener när 
karaktärerna försöker ta sig ut från grindar eller över stängsel. Dessa ljud kan uppfattar som 
relativt enformiga då de låter som metall slår mot metall. Utöver dessa ljud från 
objekthantering upplevs objektljuden få och knappt märkbara.  
 
Interaktion 
Generellt i filmerna finns det inte många ljud av interaktion. Max Payne är den film som 
påvisar flest ljud av interaktion dock är dessa upprepande och uppfattas därför inte 
verklighetstrogna. I filmen Silent Hill påvisas ljud av interaktion när karaktärerna blir skadade 
eller träffade av slag. När karaktärerna interagerar på annat vis hörs inget specifikt ljud.  
Filmer som knappt påvisar ljud av interaktion alls är Harry Potter, Tomb Rider och Dome. I 
filmen Dome påvisas enstaka gånger ljud när karaktärerna klappar varandra på axeln, dessa 
ljud är dock väldigt svåra att urskilja bland andra ljud. När karaktärerna använder skjutvapen 
och skjuter ett skott mot något så hörs det inte hur skottet träffar varelsen eller människan 
utan det som hörs är hur varelsen eller människan uttrycker smärta. 
I filmen Tomb Rider kan ljud från interaktion endast urskiljas när karaktärerna slår eller 
sparkar mot varandra, dessa hörs då som ett svagt dunk. Dock hörs det hur karaktären som tar 
emot slagen eller sparkarna stönar på olika sätt beroende på hur de blir slagna.  
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4.2 Intervjuer 
 
Under denna uppsats har vi intervjuat tre olika personer som har stor erfarenhet av 
ljudläggning och tramp. En av de respondenter som intervjuats har begärt att få vara anonym, 
därav nämns inget namn.  
 
 
4.2.1 Intervju med Lead Sound Designer 
Respondenten har arbetat på ett stort nordiskt spelföretaget i sju år som Lead Sound Designer. 
Innan respondenten började arbeta på företaget studerade respondenten ljudteknik i Piteå och 
även film och ljud på Dramatiska Institutet i Stockholm. 
 
Vid intervjun med respondenten frågade vi om skillnader mellan att arbeta med tramp för film 
jämfört med tramp för spel. 
Respondenten menar då att det finns vissa skillnader mellan att jobba med tramp för film 
jämfört med tramp för spel. Det kan till exempel arbetas med tramp inom film genom att på 
inspelningsplatsen spela in synkljud för att sedan ta bort de ljud som inte låter tillräckligt bra 
eller inte hörs tillräckligt. I sin tur kan sedan trampljud som liknar synkljudet läggas in där 
ljuden är borttagna. Allt detta görs i en trampstudio. 
Respondenten berättar att det kan upplevas att det går snabbare att skapa tramp för film än för 
spel, detta eftersom film är ett linjärt medium. “- Eftersom spel är ett interaktivt medium så 
gäller det att varje ljud är så bra som möjligt och att det inte låter som det loopar" säger 
respondenten. Varje ljud måste därför variera, detta görs genom att arbeta med till exempel 
pitch och dynamik. 
 
Spelen som skapas på företaget är ur ett förstapersonsperspektiv medan filmer oftast spelas 
upp ur en betraktares syn på ett händelseförlopp. Detta gör att det finns skillnader mellan 
spelen som skapas på företaget och filmer där ett tredjepersonsperspektiv används. En av 
dessa skillnader är att ljudet hörs på olika sätt beroende på vem som lyssnar.  
 
Inom förstapersonsperspektiv arbetas det mycket med panoreringar och att det ska kännas 
som att den som spelar också är personen i spelet. Panoreringar är viktiga för både 
förstaperson- och tredjepersonsperspektiv dock skiljer sig dessa åt. Vid 
förstapersonsperspektiv är det viktigt att skapa en känsla av att personen som spelar spelet 
skapar trampljuden själv medans vid tredjepersonsperspektiv gäller det att tänka på att skapa 
rätt positioner för ljuden. Respondenten berättar att "- Det gäller att man på något sätt känner 
sig fram på vad som känns övertygande". Just denna ljudläggning görs genom att mixa 
trampet i Surround Setups för att få ljuden att kännas så övertygande som möjligt. 
 
Enligt respondenten kan det vara viktigt att jobba med klädljud vid förstapersonsperspektiv 
spel för att öka känslan av förstapersonsperspektiv för spelaren. Det är på detta sätt de arbetat 
med tramp för klädljud på företaget där respondenten arbetar. Respondenten menar även att 
hur det arbetas med klädljud för tramp kan varierar beroende på spel.  
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Hur ljudläggningen är upplagd kan också vara en faktor. Det kan till exempel vara så att ljud 
hörs när en person springer bakom spelaren medan ljud av när någon smyger bakom spelaren 
inte hörs. Respondenten berättar att det kan vara en subjektiv fråga om vad som bör höras och 
vad som egentligen hörs.  
 
 “-Vi spelar in mycket tramp själva” berättar respondenten om företaget. Till ett spel skapades 
till exempel tramp genom att personer fick springa utomhus med inspelningsutrustning på sig 
för att skapa det rätta ljudet och den rätta känslan för ett spel ur förstapersonsperspektiv. 
Respondenten berättar även att tramp kan skapas genom att använda sig utav trampstudio, 
detta görs beroende på spel och vilken känsla som ska finnas i spelet. Vilken metod som ska 
användas är beroende på vilket projekt och vilken känsla spelet ska förmedla. 
 
Om en jämförelse görs mellan hur arbetet går till med tramp nu jämfört med förr i tiden kan 
det konstateras att samplingsfrekvens, minnesbudget och programvara har utvecklats. Förr i 
tiden när tramp gjordes var samplingsfrekvensen lägre och det skulle få plats så mycket ljud 
som möjligt inom en liten minnesbudget. Detta gjorde att det i vissa fall fanns det bara ett ljud 
för stegljud och att det sedan var en frågan om att jobba med pitch, längd, dynamik och 
amplitud för att få ljudet att låta så varierat som möjligt. Respondenten säger “- Idag jobbar 
man fortfarande med pitch, amplitud och längd för att få trampet att låta så varierat som 
möjligt, skillnaden är att man kan ha många fler ljud tack vare större minnesbudget och 
modernare programvara”. 
Respondenten kan tänka sig att det oftast inte används så mycket av materialet från 
originalfilmen, eftersom allt ljud som används i ett spel måste vara samma ljudnivå och av 
samma kvalitet. 
 
I framtiden kan respondenten tänka sig att det skulle varit häftigt om filmindustrin skulle 
kunna använda sig av automatiska system som används inom spelindustrin idag. Detta skulle 
till exempel kunna vara att beroende på hur snabbt en person rör sig i en film utlöses det ljud i 
form av klädljud som tonar in och sedan tonar ut för att passa in i filmens scener. 
 
 
4.2.2 Intervju med Per Carleson 
Per Carleson är en trampkonstnär som bland annat jobbat med Ronja Rövardotter samt gjort 
egna kortfilmer som sänts på flera tv-kanaler. Carleson började sin karriär som klippare på 
TV, då han klippte programmet Rapport som sedan ledde till att klippa flera 
dokumentärserier. Snart därefter blev han allt mer intresserad av ljud. Idag specialiserar han 
sig på att göra kortfilmen, men arbetar mestadels som lärare inom ljudläggning.  
 
Något som Carleson säger sig aldrig tröttna på är att uppfinna ljud till tramp. Detta för att 
skapa ljud som lyfter fram filmens känsla. Ibland kan det också hända att ljud byggs via 
datorn men det kan även vara så att ljudet måste tillverkas för hand. Trots att det kan vara 
lättare att skapa ljud i trampgropen säger Carleson att många av de ljudinspelningar han 
genomför ofta sker utomhus. Detta beror på att trampgropen kan ge fel akustik när vissa ljud 
ska spelas in.  
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Den trampgrop som Carleson använder sig av i sin studio innehåller bland annat underlag i 
form utav sandstrand, gräs, sten och asfalt. Dock är dessa underlag inte så stora vilket kan bli 
problematiskt när längre montage av ljud ska genomföras. Exempelvis om när ljud av någon 
som springer ska skapas då ljudet kan få en låg trovärdighet. “Det är två kreativa moment i 
ljuddesignen dels att komma på vad scenen behöver och nästa är hur vi fixar det?” förklarar 
Per Carleson.  
 
Carleson förklarar att arbetsprocessen alltid börjar med att han som ljudläggare får ett 
uppdrag, där regissören och producenten har satt en tidsram att arbete inom. Han förklarar att 
beroende på projektet så är antingen filmen färdigklippt eller inte när den kommer till 
ljudsättningen. Oftast kopplas Carleson in i slutskedet av klippningen på en film.  
Det vanligaste är att eftersynkningen görs i slutskedet då allt filmmaterial är färdigställt. 
Under processen för eftersynkning trampas allt ljud som behöver förstärkas eller läggas till. 
Till en del filmer finns det även möjlighet att använda delar av de ljud som spelats in på 
inspelningsplatsen.  
Carleson berättar att han gärna använder ljud från inspelningsplatsen om det är en spänd eller 
känsloladdad scen för att skapa rätt stämning i filmen. Dock kan det vara så att trampet i 
scenen ändå spelas in på nytt för att det är mycket svårt att få med allt ljud när filmningen 
genomförs. Under inspelningen är det viktigaste att fokusera på skådespelarnas repliker, detta 
för att det kan vara svårt att spela in replikerna i ett senare skede. Det är därför viktigt att fästa 
mikrofoner så att inget klädprassel kommer i vägen. Detta är något som kan behövas trampas 
efteråt istället. För att få en så trovärdig och bra film som möjligt är det viktigt att inte trampa 
allt ljud som finns i hela filmen utan fokusera på det som är viktigt och blir ett tillägg för 
filmen. Det gäller att se vilka ljud som tillför något till filmen och se vad det är som är värt att 
tillägga förklarar Carleson.  
 
Vissa saker går att hämta från ett ljudbibliotek andra saker går bra att tillverka. Idag finns det 
digitala ljudbibliotek och det är inte lika många som samlar på sig ljud. Men beroende på vad 
det är för ljud som ska användas så kan det variera om ljudbiblioteket används eller inte. I 
början av ett projekt så undersöker trampkonstnären om det specifika ljudet finns i 
ljudbiblioteket och om inte så skapar denne ljudet på egen hand. Vissa ljud är svåra att göra så 
som snö på sommaren är en fysisk omöjlighet men går alltid att hitta i ett arkiv. Det som kan 
bli problem med att använda ljudbiblioteket är att det kanske inte passar in på det som är på 
bilden och då måste ljudet skapas för hand för att det ska passa in och vara i takt.  
Vardagsljud som inte upplevs så framstående i verkligheten, det vill säga små diskreta ljud, 
kan ha stor påverkan och förändra en film väsentligt.  
 
En av de svårigheter som finns med att skapa trampljud är hur dessa framställs. Trampljud är 
så mycket mer än endast stegljud, vilket gör det i vissa fall svåra att skapa. Det kan 
exempelvis vara prassel från kläder, kylskåp som öppnas eller stängs. “Allt som människan 
gör är tramp” säger Per Carleson. Om inspelningsplatsen är relativt tyst går det med fördel att 
använda tramp ljuden därifrån. Dock finns det även skäl att undvika att göra det. Det kan i 
vissa fall vara svårt att använda ljud från inspelningsplatsen om det finns störningsljud i 
bakgrunden, vilket i dagens samhälle inte är ovanligt, säger Carleson.  
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Carleson berättar att det finns genrer som ger trampkonstnären tillåtelse att vara mer påhittig. 
Fantasy är en sådan genre där trampkonstnären kan göra som den vill så länge publiken tror 
på det. Många av de ljud som används i en fantasy film uppstår inte i verkligheten och på så 
sätt ger det trampkonstnären fria tyglar att uppfinna ljud. Dock är det fortfarande viktigt att 
ljudläggningen passar med bilden, scenografin och skådespeleri. “Allt som hörs behöver inte 
synas på bilden och allt är tillåtet så länge publiken tror på det” säger Per Carleson. 
 
I mitten av 1980-talet började statusen på ljud förändras, detta inte bara i Sverige utan även i 
andra delar av världen. Publiken, recensenterna och regissörerna som tidigare endast tyckte att 
musik och repliker var viktiga delar i en film började uppmärksamma tramp. Detta kom att 
ske för att musik och repliker började uppfattas tråkiga. Numera arbetar musik och ljud 
tillsammans för att filmen ska skapa ett helhetsintryck. Efter att recensenterna började skriva 
om ljud inom film, började publiken uppskatta det och regissörer började använda tramp som 
en del av det kreativa uttrycket. “Ljudet kan alltså vara scenografin utanför film-kanten” 
säger Per Carleson. 
 
Carleson berättar att när han arbetade med filmen Ronja Rövardotter valde de att arbeta 
mycket ute i naturen för att ljudet av den svenska naturen skulle förevigas. Vid krav som att 
föreviga den svenska naturen fungerar det inte att arbeta i en trampgrop. Att jobba ute i 
naturen tar längre tid men är roligare berättar Carleson. Arbetet genomfördes på så sätt att 
ljudutrustningen riggades i träd och buskar för att skapa så passande ljud som möjligt. Det 
finns flertal svårigheter med att arbeta ute i naturen. En av dessa är vädret vilket måste tas 
hänsyn till. Då om förhinder i form utav dåligt väder förekommer innebär det att inspelningen 
måste avbrytas. En annan svårighet är andra förekommande ljud exempelvis flygplan, bilar 
eller annat som stör. Med tanke på detta kan ett arbete som genomförs i en trampgrop ske 
snabbare och utan dessa hinder.  
 
Framtiden för tramp kan enligt Carleson bli mer digitalt då det nu finns datorprogram som 
kan skapa trampljud. I och med att ljuddesignen har fått en plats i ljudvärlden så tror Carleson 
att det kommer vara en fördel för filmmediet.  
Stereoljud är något som vuxit fram och blivit en vardag för ljuddesignen. Medan monoljudet 
var det som fanns förr i tiden. Vilket visar på att utvecklingen går framåt då det fanns fyra 
ljudkanaler istället för en. Vilket har gjort att musik och ljud växer ihop mer och mer ju längre 
utvecklingen går. “Det finns rytmer som skapas med allt annat än en trumpinne” säger Per 
Carleson.  
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4.2.3 Intervju med Ulf Olausson 
Ulf Olausson jobbar med att skapa tramp till olika projekt inom både film, TV och spel. 
Jobbet som trampkonstnär har han haft i snart 20 år. Just nu arbetar han på företaget Foley 
Works. Olausson förklarar att han inte har någon specifik utbildning inom tramp och att detta 
är något som egentligen inte finns enligt honom. För att lära sig jobba med tramp inom 
ljudläggning är det bästa sättet enligt Olausson att använda metoden “lerning-by-doing”. Vid 
användning av denna metod blir det lättare för trampkonstnären att senare nischa sig mot den 
genre eller medium denne vill arbeta mot. Ljudläggare blir skickligare för varje ljudläggning 
som görs och att ljudläggningen därför blir bättre och bättre berättar Olausson. En viktig 
faktor för att ljudläggningen är den studion som trampet skapas i. 
 
Enligt Olausson kan arbetet med tramp liknas med att arbeta som skomakare; yrket är väldigt 
praktiskt lagt där det krävs en viss skicklighet och kännedom angående de material som 
används och för att förstå vad som kan skapas. 
 
Alla ljud som spelas in hos Foley Works spelas in i studio. Detta framförallt för att inte få 
några störande ljud i bakgrunden. Vid arbetsprocessen med tramp för film berättar Olausson 
att de helst vill vänta med att börja ljudlägga tills en films slutliga version tagits fram. Främst 
för att om filmen görs om eller ändras i klippningen måste ljudet göras om på nytt. Även då 
små förändringar görs i klippningen av filmen kan det ge stora ändringar i ljudläggningen, 
vilket resulterar i mycket att justera i ljudet. När då den scen eller film som ska ljudläggas 
tagits fram läggs detta in i ett ljudredigeringsprogram. Olausson använder sig utav av 
programmet Pro Tools. För att sedan separera de olika trampljuden mellan exteriör (ljud som 
utspelas utomhus) och interiör (ljud som utspelas inomhus). Efter detta börjar ljudläggarna 
med att från en punkt i filmen trampa ljud anpassat till det som syns på filmens bilder.  
Olausson berättar att på Foley Works börjar de oftast med huvudkaraktärerna i filmen och 
skapar deras stegljud i en scen. Sedan bygger de på med ljud från deras kläder. Efter det 
byggs det på med statister, för att sedan avsluta med ljud för olika objekt eller “att någon 
ramlar i golvet”.  
Olausson berättar att de separerar ljuden så mycket som möjligt och inte gör flera ljud 
samtidigt då det kan blir svårt när det ska justeras eller anpassas till bilden. Han berättar även 
att det försöks göra trampljud så synkade till bilden som möjligt och så verklighetstroget som 
det bara går. 
 
Det finns vissa delar i en film där det är lätt att förstå att ljuden lagts på i efterhand, så som 
pistolskott eller en bil som sladdar. Men att det finns även små ljud som är viktiga och att 
dessa ljud skapas också genom att de trampas. Med detta menar Ulf Olausson att det är stor 
variation när tramp skapas. En av anledningarna till detta är även att synkljud från 
inspelningen varierar i kvalitet. I vissa fall kan mycket av de ljud som spelats in under 
inspelningen användas men i vissa fall måste nästan allt synkljud tas bort och då blir det 
mycket tramp som måste göras. “Det kan vara allt ljud som behålls till ingenting” förklarar 
Ulf Olausson. 
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När det kommer till hur spel och film tramp skiljer sig från varandra berättar Olausson att 
“cutscenes” i spel inte skiljer sig alls mot när film trampas. Olausson säger att han jobbar på 
samma sätt när “cutscenes” till spel görs som när han jobbar med långfilmer. Dock när spel 
görs skapas ett så kallat “effekt-arkiv” där flertal trampljud samlas efter de önskemål som 
spelets skapare har.  
När tramp för spel skapas finns en risk att ljuden låter som de upprepas. Detta kan bero på att 
det inte finns någon som trampar ljuden till spelen kontinuerligt i spelet. Utan att det istället 
finns ett visst antal ljud att välja på vid ljudläggningen. Olausson säger för att motorerna i 
datorer inte ska bli alldeles ”kraftkrävande” kan det inte finnas alldeles för många ljudfiler. 
För att sedan använda dessa genom att blanda och mixa dessa, idag finns det fler ljud som 
blandas jämfört med tidigare.  
 
När vi frågar Olausson om hur han anser att tramp för spel utvecklas från då till nu säger han 
att han tror att det förr var mycket mer upprepningar av ljuden än vad det är idag. Även att 
han tror att speltillverkarna har börjat ”tänka mer film”. Han fortsätter med att säga att spel 
har börjat närma sig film mer och mer, eftersom spelindustrin har blivit så pass stor som den 
är idag. När det kommer till att skapa en liknande ljudupplevelse till film och spel av samma 
historia säger Olausson att arbetet sker enskilt men de måste ändå förhålla sig till en viss 
historia. 
 
Svårigheter med tramp kan vara att återskapa ljud så att det låter trovärdigt. Olausson berättar 
att när steg i snö spelas in görs detta inte i den riktiga miljön, detta på grund av att snö inte 
finns under hela året. Något som också kan vara svårt att skapa i ljud-väg är ljud som inte 
hörs speciellt mycket i det verkliga livet men som på film bör ljuda för att ge förståelse till 
publiken. Detta kan exempelvis vara när en person smeker på hud. Det är ett ljud som inte 
hörs speciellt mycket men som kan vara svåra att skapa ett genuint ljud av och en viss 
trovärdighet.  
Ulf Olausson förklarar att när en ljudläggning med tramp är som allra bäst så ska det inte 
märkas att något är pålagt i efterhand, utan det ska låta som att ljudet skulle kunna vara direkt 
från inspelningen av filmen. “När man är som bäst, lyckats allra bäst och är som mest nöjd, 
då när jag levererar till er så märker ni inte att jag gjort någonting överhuvudtaget” säger 
Ulf Olausson. 
 
Olausson säger att processen som när tramp skapas är densamma som användes på tidigt 
2000-tal. Dock är det tekniken som har förändrats och utvecklats. Där det numera finns 
möjlighet att spela in ljud med högre kvalitet och hantering av ljud går numera snabbare. Förr 
skapades alla ljud som behövdes till en scen samtidigt medans det idag istället görs flera 
separata tagningar där ljuden efteråt läggs ihop. I framtiden tror Olausson att det inte kommer 
att ske några större förändringar i hantverket i att skapa tramp. Detta främst för att det är svårt 
att konstruera och få ljuden att låta trovärdiga om det görs helt digitalt. 
 
Som tittare märks oftast ljudet när det inte passar in i bilden. Ljudet är något som inte ska 
störa bilden säger Olausson. Han avslutar med att förklara att tramp är något som du ska 
sakna det när det är borta men som du knappt ska registrera när det finns där.   
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5. Analys 

5.1 Om en jämförelse av trampljudet görs mellan spel och film, vilka skillnader och 
likheter förekommer beträffande arbetsprocessen?  
 
Utvecklingsprocessen för det visuella och linjära filmmediet har tagit lång tid (Langkjær, 
2010). Det var först under 1980-talet som tramp inom film började bli intressant. Vid denna 
tid började publiken uppfatta musik och repliker som tråkiga och inte tillräckliga för att skapa 
intresse för film. Idag anses trampljud inte endast vara stegljud utan även prassel från kläder 
eller hantering av objekt. (Carleson, 2016) 
Under spelets utvecklingsprocess har samplingsfrekvens, minnesbudget och programvara 
utvecklats. Det har blivit allt mer viktigt att förbättra pitch, längd, dynamik och amplitud för 
att skapa variation i ljudet. (Lead Sound Designer, 2015) Numera går det att spela in ljud med 
högre kvalitet och det går snabbare att hantera ljud (Olausson, 2016). Underlag, miljö och hur 
karaktärerna rör sig i olika situationer har en betydande faktor i hur ljudet är utformat i spelen. 
Trampljud i ett spel kan trots detta uppfattas som upprepande för spelaren. (Ament, 2014, s 
69)  
Många gånger ärver nya medier egenskaper och uttryck från äldre medier (Langkjær, 2010). 
När spel använder sig utav så kallade “cutscenes” framställs dessa på samma film gör 
eftersom “cutscenes” efterliknar film så pass mycket (Olausson, 2016). Med hjälp av 
trampljud kan händelser i filmen skildras för att skapa specifika känslor hos publik. 
Trampljuden kan även användas för att skapa förståelse av händelseförloppet i en film. 
(Langkjær, 2010)  
 
Arbetsprocessen för en trampkonstnär påbörjas oftast i slutet av spelets eller filmens 
skapandeprocess (Olausson, 2016 & Carleson, 2016 & Langkjær, 2010). Detta görs helst 
eftersom om redigeringar görs i spelet eller filmen måste även ljudet redigeras om (Olausson, 
2016). Dock kan detta skilja beroende på vilket projekt det gäller om filmen eller spelet är 
helt färdigklippt eller inte när ljud läggs på (Carleson, 2016).  
 
Inom film börjar trampkonstnären ljudläggningsprocessen med att inspektera filmen 
tillsammans med regissören och filmredigeraren för att där utvärdera vilka ljud som ska 
läggas till, tas bort från inspelningsljudet eller redigeras (Dykoff, 2002, s 92 & Carleson, 2016 
& Filmsound, 2007). I början av ett projekt undersöks även om det finns ljud i ljudbiblioteket 
som passar till filmen. Om detta inte finns påbörjar trampkonstnären processen att skapa nya 
trampljud. Om ljud används från ett ljudbibliotek är det viktigt att dessa upplevs passande till 
det som bilden visar. Det är därför stegljud helst skapas på nytt för att få dessa helt anpassade 
till bilden. (Carleson, 2016) För att trampljuden i filmen ska bli så passande till bilden som 
möjligt krävs det också att komma ihåg vem eller vad som gör ljudet i filmen (Filmsound, 
2007). När filmens ljud har skapats läggs dessa in i ett ljudredigeringsprogram där de sätts 
samman. Oftast påbörjas ljudsättningen av huvudkaraktären först, sedan statister och slutligen 
ljudsätts olika objekt. (Olausson, 2016)  
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Det är stor variation när tramp skapas till film. Detta beror främst på om ljudet från 
inspelningsplatsen kan användas eller inte. Om ljudet från inspelningsplatsen är av den 
kvaliteten att det går att använda så integreras detta med det nya ljudet som trampkonstnären 
skapar. (Olausson, 2016) Det finns givetvis komplikationer med att använda ljud från 
inspelningsplatsen då det finns många störningsmoment ute i vardagen som kan störa vid 
inspelningen. Det tar även längre tid att jobba med att spela in ljud ute i naturen eftersom 
ljudutrustning måste sättas upp på lämplig plats. Även väder är en faktor som måste tas 
hänsyn till när specifika ljud spelas in utomhus. Dock kan det i vissa fall ge fel akustik att 
jobba med tramp i en trampgrop. Istället kan det då vara till fördel att vara skapa specifika 
ljud via dator eller spela in utomhus. En fördel med att spela in ljud utanför trampgropen är att 
längre segment av ljud kan spelas in, då trampgropen har ett begränsat utrymme. (Carleson, 
2016) En viktig del i arbetet med ljudläggning är att förstå vilken typ av film det är och 
därefter använda sig utav den teknik som är mest passande (Lead Sound Designer, 2015). 
 
När en film skapas finns möjligheten att använda sig av ljudet från inspelningsplatsen, detta är 
dock något som inte finns tillgängligt vid skapandet av ljud till spel (Lead Sound Designer, 
2015). Spel är uppdelade i en interaktiv del och en filmisk del, det är därmed viktigt att 
ljudsätta efter dessa. Den filmiska delen är mer likt film och den interaktiva delen har istället 
flertal valmöjligheter där de händelser som sker i spelet är interaktiva och bestäms av 
spelaren. (Ament, 2014, s 72)  
 
Vid arbetsprocessen inom spel utreder trampkonstnären först vilka ljud som behövs skapas. 
Mängden trampljud som skapas beror på hur många som valts att användas till projektet och 
hur mycket tid som läggas på trampljuden. (Ament, 2014, s 70) Till spel är det sällan som 
ljudbibliotek används (Ament, 2014, s 69-73 & Marcs, 2001, s 223). När ljuden skapas måste 
ljudläggningen anpassas till den känsla som spelet har, vilket görs genom att välja den mest 
passande tekniken (Lead Sound Designer, 2015). Då alla ljud som behövs till spelet skapats 
används på samma sätt som i film ett ljudredigeringsprogram där ljuden läggs samman 
(Olausson, 2016). 
 
Det anses dock vara en subjektiv fråga angående vad som bör och vad som inte bör höras 
(Lead Sound Designer, 2015). Då örat endast kan urskilja ett få antal ljud samtidigt är det 
viktigt att trampkonstnären endast skapar ljud till det mest väsentliga istället för att ljudsätta 
allt som rör sig på bilden (Ament, 2014, s 24). Det är på så sätt viktigt att endast lägga till 
ljudet som kan tillföra något till filmen (Carleson, 2016).  
Inom ljudläggning för tramp hos både film och spel kan det ske att ljuden framställs på ett 
annat sätt än vad bilden visar. Ljudet som skapas är istället anpassat för att låta som det 
verkliga ljudet. Människor har på detta sätt hög tolerans till ljud så länge ljudet passar till det 
som syns. (Carleson, 2016)  
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5.2 Om en jämförelse av trampljudet görs mellan spel och film, vilka skillnader och 
likheter förekommer beträffande slutresultatet? 
 
Diskreta vardagsljud är inte något som uppmärksammas av människor i det vardagliga livet 
dock kan dessa ljud på film skapa stor förändring av helheten (Carleson, 2016). Prassel med 
kläder är ett sådant ljud. Dessa varierar mycket bland filmer. Under observationen som 
genomförts hade flertalet av filmerna inte lagt något större fokus på klädljuden. 
Objektljud är också ett sådant vardagsljud. De flesta objekt ger ifrån sig ljud när någon slags 
aktivitet utförs med dem. På så sätt skapar bild och ljud en stor mängd information 
tillsammans. (Kemper, 2014) Objekthantering i filmerna som observerats är framstående, 
varierade och realistiskt utformade för publiken.  
Ljud från interaktioner kan även detta benämnas som vardagsljud. Ljudet av interaktion är 
något som inte framhävt i de observerade filmerna. Detta på grund av att interaktionsljuden 
överröstas av andra ljud som hörs samtidigt.  
 
Hos spel skiljer sig ljudet åt beroende på vilket personperspektiv spelet använder sig av. 
Förstapersonsperspektiv innebär att spelaren får en känsla av att de själva är karaktären i 
spelet där de själva skapar ljudet. Tredjepersonsperspektiv innebär att spelaren ser karaktären 
i spelet utifrån där ljudet bör komma från rätt håll. (Lead Sound Designer, 2015) 
I spelen som observerats har variationen hos trampljuden varit låg. Då trampljuden varit få 
har dessa istället ersatts med effektljud, musik eller atmosfärsljud. I vissa fall har trampljuden 
helt uteslutits. I vissa av spelen valdes att bland annat framhäva klädljud när en specifik 
aktivitet genomfördes men inte annars.  
Vid spel med förstapersonsperspektiv är det viktigt att framhäva klädljuden för att öka 
verklighetskänslan för spelaren (Lead Sound Designer, 2015).  
 
De spel som observerats under uppsatsen har haft stegljud som varit relativt enformig, detta 
eftersom stegljuden endast förändrats beroende på det underlag karaktärerna gått på. 
Beroende på spelet avgörs även hur framträdande stegljuden är. Objekt- och interaktionsljud 
är något som prioriteras högt hos de spel som observerats. Objektljuden har varit många i 
spelen dock något upprepande då aktiviteterna som genomförts utlöst samma sorts ljud. 
Interaktionsljuden i spelen varierar beroende på vilken interaktion som utförts. 
En svårighet med att skapa tramp till spel är att ljuden kan uppfattas upprepande. Detta för att 
ett specifikt antal ljud används vid ljudläggningen som sedan slumpas när spelaren interagerar 
med spelet. (Olausson, 2016) 
 
Speltillverkarna har idag börjat tänka mer film då industrin har blivit allt större (Olausson, 
2016). Relationen mellan film och spel har blivit allt viktigare och därför har filmer skapats 
från spel och tvärtom (Alexander, 2012). Även filmer har tagit lärdom av spel och då skapat 
flera filmer utifrån förstapersonsperspektiv (Franich, 2011). Trots att de präglas mycket på 
varandra förblir arbetsprocesserna separata när filmer och spel anknutna till varandra skapas 
(Olausson, 2016).  
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Genom genren fantasy har trampkonstnären fria tyglar så länge publiken tror på det. 
Anledningen till detta är att de händelser som spelas upp i filmen eller spelet uppstår oftast 
inte i verkligheten och därför finns det inte heller något ljud som passar till detta. Det är 
fortfarande viktigt att ljudet smälter ihop med bilden. (Carleson, 2016)  
Dock ifrågasätts relationen mellan ljud och genre. Det som ifrågasätts är vad ljudet förmedlar 
till den specifika genren. På så sätt är ljudet en viktig faktor i filmgenrer. (Langkjær, 2010) 
 
Ljud och bild hos både spel och film är något som kompletterar varandra. Bild är ett element 
som fungerar bra när det är självständigt, detta i jämförelse med ljud som saknar viss 
självständighet. Människor har lätt att förstå vad som händer även då ljud saknas. Dock om 
endast ljud finns har människor svårare att skapa sig en helhetsuppfattning. Därför fungerar 
ljud mycket bra till att förmedla information som komplimenterar bilden. Ljud kan förmedla 
information om vad som försiggår runt omkring det som syns. (Kemper, 2014) 
 
Om ögonen ser något som rör sig förväntar sig öronen att höra ljud som relateras till det som 
syns. Om detta inte uppfylls kan öronen efter ett tag anpassa sig till det ljudet som hörs eller 
acceptera att ljudet uteblivit. (Viers, 2012) Människans tidigare upplevelser och erfarenhet 
påverkar hur olika ljud uppfattas. Att identifiera samma ljud vid olika förhållanden är något 
som människan är duktig på. Människor är oftast vana vid att vissa trampljud representerar 
olika händelser. Oavsett detta måste trampljudet ha någon koppling till händelsens verkliga 
ljud. (Langkjær, 2010) Ljud som i det vardagliga livet inte hörs så tydligt kan vara svåra att 
skapa till film eller spel. Detta kan göra det svårt att skapa en genuin och trovärdig känsla för 
publiken. Trampljuden ska inte märkas av när de finns där, men ska saknas när det inte finns i 
bakgrunden och hjälper till att karakteriserar bilden. (Olausson, 2016) 
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6. Slutsatser 

Det finns flera tillvägagångssätt när det kommer till att skapa trampljud för film och spel. 
Trampljud innefattar klädljud, stegljud, objekthantering och även interaktionsljud. Av det 
empiriska materialet vi tagit del av visar det att arbetsprocessen hos film och spel upplevs 
friare när arbetet utförs utanför trampgropen. Trots att trampkonstnärerna uppskattar det friare 
konceptet används hellre trampgropar och datorer för att skapa ljuden. Detta främst då ljuden 
blir mer isolerade, vilket i sin tur gör det lättare att redigera ljuden. Mediet spel använder sig 
allt flitigare av att skapa ljud via datorn. I förhållande till mediet film där det föredras att 
använda ljud som skapas för hand. 
 
Innan trampkonstnären påbörjar processen med ljudläggningen börjar denna med att 
inspektera filmen eller spelets delar för att se vad som behöver läggas till, tas bort och 
redigeras. Trampkonstnären granskar då sitt ljudbibliotek för att se om redan producerade ljud 
finns att tillgå. Trampkonstnären undersöker även om ljudet från inspelningsplatsen kan 
användas. Beroende på genren av filmen eller spelet väljs därefter även tekniker som passar 
till typen av medium.  
När ljuden skapas är en viktig del att ha klart för sig vem som skapar ljudet. Detta för att 
ljudet ska komplettera bilden och de båda komponenterna ska skapa den önskade känslan för 
mediet. Det är också viktigt att trampkonstnären endast trampar ljud till det mest väsentliga på 
bilden. Då örat endast kan uppfatta ett antal ljud samtidigt. Om för många ljud hörs samtidig 
skapar det endast förvirring och en rörig miljö i både film som spel. För både spel och film 
påbörjas arbetsprocesserna i slutskedet av produktionen. Det beror framförallt på att om 
ändringar görs i bildflödet skapar det också stora förändringar i ljudflödet. 
 
Var beträffande slutresultatet strävar de båda medierna efter att ljudläggningen ska smälta in i 
bilden och skapa en helhet. Trampljudet ska vara saknat när det inte finns där men inte tänkas 
på när det finns där. Genom att förstärka vardagliga ljud som inte utmärker sig i verkligheten 
kan det skapa stor förändring hos spelet eller filmen. Då film är ett linjärt medium läggs ljudet 
också in så som tittaren kommer att se det. Vid spel som är ett interaktivt medium skapar 
spelaren själv ljuden genom att interagera med spelet som utlöser ljud som spelas upp. 
Eftersom ljuden utlöses av spelarens interaktion med spelet kan det i vissa fall upplevas som 
att ljuden loopar. Genom att lägga till flera ljud kan loopande ljud undvikas eftersom spelet då 
har fler ljud att blanda mellan.  
 
Genom att kombinera ljud och bild skapar dessa en helhet som ger ifrån sig en stor mängd 
information tillsammans. Trots att spelaren eller åskådaren vill ha ett så varierat ljud som 
möjligt, anpassar och accepterar öronen ljudet som hörs efter ett tag. Detta skapar även 
igenkänning hos spelaren eller åskådaren. När trampljud skapas är det inte alltid så att ljuden 
skapas på det sätt som bilden föreslår. Om ljudet inte går att producera som bilden föreslår 
måste trampkonstnären producera ljudet på annat sätt. Detta kan vara om ljudet som ska 
skapas inte finns i verkligheten eller som det verkliga ljudet inte låter tillräckligt för att 
publiken ska uppfatta det. Trampkonstnären måste då producera ett ljud som inte finns men 
som passar till bilden.  
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Relationen mellan spel och film har blivit intensiv med åren. Spel har blivit allt mer likt 
filmer. Vilket har i sin tur gjort att processen för att skapa ljud har blivit mer liknande. Spel 
som använder sig utav “cutscenes” ljudlägger på samma sätt som filmer ljudläggs då dessa 
medier är väldigt lika varandra. Filmmediet har även det tagit lärdom från spel.  
 
Förstapersonsperspektiv har blivit mer vanligt hos filmer, något som används mycket inom 
spel. Trampkonstnären måste ha de olika perspektiven i åtanke för att skapa ljudet på rätt sätt. 
När spel som har kopplingar till filmer skapas används dock separata arbetsprocesser.  
 

6.1 Avslutande diskussion  
Vid arbetet med denna uppsats har vi strävat efter att få svar på de frågeställningar som 
definierats i början av uppsatsen. Under arbetets gång har vi sett flertal mönster i det 
teoretiska och empiriska materialet som framtagits. 
 
Vid de intervjuer som genomförts har vi haft möjlighet att ta del av trampkonstnärernas 
berättelser från deras egna projekt. Samt sett hur de arbetar med dessa. Beroende på vilket 
projekt och vilka ljud som behövs väljs verktyg passande till projektet. Att genrer utesluter 
vilka tekniker och verktyg som används ser vi framkallar den önskade känslan för filmen eller 
spelet. 
Vi har kommit fram till att en utveckling skett där fler ljud har börjat användas i filmer och 
spel. Det kan vi även bekräfta från den observationen som genomförts och av de 
intervjupersoner som intervjuats. Detta då äldre filmer och spel haft färre ljud och mindre 
variation. Trots att trampkonstnärerna jobbar för att skapa variation i ljudet finns det 
fortfarande filmer och spel som upplevs bristfälliga gällande variation av ljud. Detta skapar 
lägre trovärdighet hos publiken. 
 
Även då vi sett många likheter mellan det vi observerat och det som intervjupersonerna 
berättat finns det vissa skillnader. Däribland ljudläggningen för klädljuden. Vid den 
observation som gjorts på spel och filmer har vi fått uppfattningen av att klädljuden inte varit 
det som prioriterats högst. Dock påstår respondenterna tvärtom, där de anser att klädljud är en 
central punkt i deras arbetsprocess.  
 
Spelet eller filmens genre är en av de faktorer som avgör vilken teknik som ska användas vid 
ljudläggningen. Tekniken som används ska framförallt förstärka den genre som spelet och 
filmen besitter. Trampkonstnärernas erfarenheter varierar stort, en av respondenterna har 
jobbat med ljud inom film sedan 1980-talet och är fortfarande aktiv, den andra arbetar och är 
aktuell nu inom både film och spel. Samt den tredje respondenten arbetar med ljudläggning 
för spel. De tre respondenterna upplever vi ha stor variation av ljudläggning inom både arbete, 
erfarenhet och bakgrund. 
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Att granska produkten innan ljudet skapas, välja rätt teknik och på vilken plats trampljudet 
spelas in är tre faktorer vi anser viktiga för processen att skapa tramp. För att få en så välgjord 
produkt som möjligt krävs noggrann förberedelse och därefter noggrann ljudredigering. Att 
ljuden är anpassade till bilden är ett krav då för att skapa den önskade känslan för mediet. När 
ljudet inte upplevs anpassat till bilden är detta något som tittaren eller spelaren kan uppleva 
som ett störande moment.  
 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vid en fortsatt forskning av detta ämne skulle ett alternativ vara att utöka antalet filmer och 
spel för att se hur dessa är ljudlaggda. Vilket skulle ge ett större urval och fler ljud att 
observera.  
Likt en av våra respondenter påpekade vore det intressant att se forskning kring automatiska 
ljudläggningssystem. För att där se om filmindustrin skulle kunna använda automatiska 
system för att ljudlägga, vilket idag används inom spelindustrin. De automatiska systemen 
skulle då ljudlägga trampljud som kläd-/stegljud när exempelvis en person rörde sig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågemanus till halvstrukturerad livsvärldsintervju 
 
- Kort presentation om dig själv. Arbete? Livserfarenhet? Framtidsplaner?  
 
- Utifrån era erfarenheter, hur går det till när tramp skapas för spel? 
 
- Utifrån era erfarenheter, hur går det till när tramp skapas för film? 
 
- Vilken upplever ni vara den största svårigheten i arbete med tramp för film/spel?  
 
- Vad upplever ni vara de största skillnaderna inom arbetsprocessen hos tramp för film i 
jämförelse med spel?  
 
- Vad upplever ni vara de mest framstående skillnaderna när det gäller slutresultatet av tramp 
för film jämfört med spel?  
 
- Vet ni hur det går till när filmer som är baserade på spel skapas?  
 - Finns det då möjlighet att använda ljudmaterial från det tidigare mediet?  
 - Eller skapas dessa ljud på annat sätt?  
 - Hur kan en liknande ljudbild skapas inom de olika medierna? 
 
- Hur går det till för att skapa en liknande ljudbild i två olika medier?  
 
- Efter en observation av spel har vi upptäckt att tramp som stegljud ofta upprepas. Hur ser du 
på att samma ljud upprepas under spelets gång? 
 
- På vilket sätt uppfattar ni att arbetsprocessen med tramp för film/spel har utvecklats med 
tiden?  
 
- På vilket sätt tror ni att ljudläggningen inom film och spel kommer att utvecklas i framtiden? 
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