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Abstrakt
Denna uppsats berör en aspekt inom ljudläggning, närmare bestämt foley. Med fenomenologi
som teori och metod undersöker vi om foley kan påverka uppfattningen av ett visst fenomen,
såsom Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning. Genom att låta en
testpublik se tre olika filmer med tre olika ljudläggningar och sedan låta dem besvara enkäter
till varje film undersökte vi de olika möjligheterna som ges av foley. Det insamlade materialet
redovisas för att sedan diskuteras i uppsatsens analysavsnitt. Analysavsnittet berör jämförelser
mellan våra fenomen Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning,
respektive fenomens styrkor, svagheter och förslag till fortsatt forskning. Vi har kommit fram
till att foley har en stor potential att påverka vår filmupplevelse på ett fenomenologiskt plan.
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1. Introduktion
Vårt delade ljudintresse gav upphov till ett beslut om att gemensamt djupdyka i ämnet
filmljud. Med olika typer av bakgrund och erfarenhet kring ämnet skulle vi nu tillsammans
forska om ett ämne vi hittills endast sett toppen av ett isberg på. Denna uppsats kommer att
beröra en specifik aspekt inom ljuddesign, närmare bestämt foley. Foley kan kort beskrivas
som de ljud som uppstår när vi människor rör oss samt är i kontakt med olika föremål.
“Foley är en rolig och spännande del av ljudläggningen och ljudberättandet, och en del vars
möjligheter inte alltid utnyttjas till fullo.” (Dykhoff, 2002:80)

Klas Dykhoff beskriver i citatet ovan det intressanta i ämnet foley men poängterar även att
möjligheterna som ämnet genererar inte utnyttjas till fullo. Vi håller med Dykhoff i detta
avseende och anser att detta är ett argument för att undersöka möjligheterna som ges av foley.
Kanske okänt för den gemene mannen är att många av de ljud vi hör i film idag är pålagda
efteråt. Dessa ljud skapas ofta av en så kallad foleyartist. Likt en galen vetenskapsman som
utövar sina experiment i sitt laboratorium utövar en foleyartist sitt arbete i ett ljudisolerat rum
med en TV-skärm. Här står hen och tittar på filmen samtidigt som hen experimenterar med
olika objekt för att tonsätta vad som händer i bild. Resultatet av detta arbete får ofta inte
någon uppmärksamhet alls och i många fall är detta intentionen. Så länge ljudet fungerar och
inte innehåller några störningsmoment anses det som bra. Vad händer om man poängterar och
uppmärksammar dessa ljud? Vilka möjligheter finns i användningen av foley?
Klas Dykhoff nämner i sin bok Ljudbild eller synvilla att det skrivits egendomligt lite om
ämnet. Det finns en avsaknad av litteratur och forskning kring hur man kan påverka publiken
genom ljudberättande, mycket av det som finns skrivet berör fotot eller klippning. Här verkar
det alltså finnas en obalans i forskningen. Således kommer denna uppsats att undersöka foleys
förmåga att påverka filmupplevelsen, ur ett fenomenologiskt perspektiv. Vi kommer att
undersöka detta genom att visa tre sekvenser som vi själva filmat, där varje sekvens har
ljudlagts på tre olika sätt, för en testpublik. Informaterna kommer sedan får svara på enkäter
angående sina upplevelser. Detta resultat kommer därefter redovisas och analyseras.
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1.1 Bakgrund
I boken The film experience: an introduction (2009) skriver Timothy Corrigan och Patricia
White om ljudets intåg i filmindustrin. Till en början var film endast ett visuellt medium, det
vill säga moving pictures, utan något tillhörande ljud. Istället lät man bilderna ackompanjeras
av musik, ofta hade man en liveorkester inne i biosalongen. En teknik som tillät ett
synkroniserat ljudspår att spelas upp samtidigt som bildspåret blev tillgänglig först i slutet på
1920-talet, runt 30 år efter mediets födelse. Till en början ansågs ljudets intåg i filmens värld
vara ett hot mot filmkonsten och det språk som den kommit att utveckla över tid, ett
universellt språk utan någon nationell anknytning. När ljudrevolutionen väl tagit fart, gick
övergången från så kallad stumfilm till talfilm fort (Corrigan & White 2009: 188-190). Just att
filmljudet kom i efterhand skulle kunna vara en av anledningarna till att ljudet än idag i stort
anses vara underordnat till exempel fotot (Corrigan & White 2009: 192).
Det är nu dags att ta upp och förklara huvudämnet i vår uppsats, nämligen foley. Foley
inkluderar ljud såsom, klädprassel, fotsteg och andra ljud som uppstår när människor eller
andra varelser hanterar olika objekt och kan enkelt förklaras som de ljud som uppstår när
människor rör sig (Dykhoff, 2002:80). Med hjälp av foley kan man ge publiken en
uppfattning av karaktären genom fotsteg och rörelser, vilket kan tillföra väldigt mycket till
filmens dramaturgi. En annan intressant möjlighet man har i utformningen av foley är att man
kan poängtera ljud som är intressanta och viktiga och få dem att dra till sig mer
uppmärksamhet. Istället för att endast återge det tagna synkljudet på plats kan man därför
skapa en ny dimension av ljudet med hjälp av foley (Dykhoff, 2002:82).

1.2 Foleyhistoria
Den första kända användningen av foley tros komma från en man vars namn gett upphov till
termen, nämligen Jack Foley. I boken The Foley Grail (2014) skriver Vanessa Theme Ament
om Jack Foley. Foley beskrivs än idag som en pionjär inom ämnet och många menar även att
han är upphovsmakaren till foley. Foley började arbeta på Universal i samband med
produktionen av Showboat (1929) och arbetade där tills han gick i pension. Länge hölls
Foley’s arbete i hemlighet, både för industrin men även för hans egna familj. Det var inte
förrän han pensionerades som industrin fick en inblick i vad det var för typ av arbete han
utförde (Theme Ament, 2014:8). Anledningen till varför industrin inte fick ta del av Foley’s
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teknik framgår inte i Vanessa Theme Aments bok men en möjlig anledning skulle kunna vara
att Universal ville hålla tekniken för sig själva.
Även om Foley aldrig höll på med någon slags redigering så blev han invald som
hedersmedlem i Editors Guild och fick en Lifetime Achievement Award från Motion Pictures
Sound Editors 1997 (Theme Ament, 2014:9).
En annan framträdande foleyartist var Jack Foley’s efterträdare, John Post. Post var känd för
att trampa fotstegsljud. Hans skicklighet att trampa fotsteg blev eftertraktat och han trampade
ofta åt andra foleyartister som inte trampade fotsteg lika bra (Theme Ament, 2014:10).
Under en stor del av Post’s karriär arbetade han tillsammans med en annan foleyartist, Duane
Hensel. Arbetet i par var något som skulle komma att bli traditionsenligt inom foley, och är så
än idag. Uppdelningen blev då att en av personerna hade ansvar över att spela in det som den
andra utövade på foleyscenen (Theme Ament, 2014:145).
Att John Post skulle specialisera sig på just fotstegsljud inom foley är inte överraskande. När
filmljud under början av 1900-talet för första gången skulle tillämpas av Universal i filmen
Showboat (1929) var det just fotstegsljud som de ansåg behövdes, detta var en av
anledningarna till att man tog hjälp av Jack Foley (Theme Ament, 2014:6-7).
Likt ovan nämnt användes foley till en början för att ersätta eller förstärka fotsteg och några få
ljud när någon hanterar något. Användningen av foley har däremot en större betydelse idag.
Idag kan foleyn stå på egna ben och stödja en berättelses verklighet, den kan vara lagrad så att
den förstärker eller ersätter en verklighet och den kan tillsammans med andra ljudeffekter
skapa en ny dimension av verkligheten (Theme Ament, 2014:34).
Foley har även en stor roll i postproduktion idag och ungefär hälften av alla ljudeffekter
som produceras är foley. I de flesta sammanhang, såsom i TV-serier och dokumentärer där
karaktärens fotsteg, klädprassel till karaktären och objekt som karaktären hanterar, så är detta
antingen ersatt eller förstärkt av foley. Foleyartister har idag en större roll inom
ljudproduktion än någonsin (Theme Ament, 2014:230-231).

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur foley kan påverka vår filmupplevelse ur ett
fenomenologiskt perspektiv. På så sätt vill vi öka kunskapen om foley och dess vikt i
ljudläggningen av en film. Genom att besvara följande frågeställningar hoppas vi kunna

3

öppna upp en diskussion inom forskningen kring foley och dess möjligheter, och i
förlängningen ljudets möjligheter till att forma åskådarupplevelsen.
•

Hur kan foley påverka uppfattningen av ett visst fenomen, såsom Materialkännedom,
Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning i filmupplevelsen?

•

Vilka är möjligheterna kring att endast utifrån fotsteg påverka ovan nämnda fenomen?

•

Hur påverkas åskådarens associationer utifrån att uppfattningen av dessa förändras
med hjälp av foley?

1.4 Avgränsningar
Då vi utformar vår undersökning kommer vi endast att använda oss av fotsteg i av vårt
foleyarbete. Detta då fotsteg är en stor del av foleyarbetet och vi ansåg att det skulle vara
intressant att undersöka hur man kan bidra och forma filmupplevelsen genom denna aspekt.
Efter att ha läst exemplet i Klas Dykhoff’s bok Ljudbild eller synvilla (2002:80) om Marla i
filmen Fight Club (1999) och hur de genom hennes fotsteg fick henne att framstå som att ha
mer pondus och stark vilja blev vi inspirerade till att undersöka hur fotsteg kan spegla
karaktärsdrag.
Vi ansåg också att om man hade inkluderat flera delar av foley så hade undersökningen blivit
för omfattande och ej genomförbar. Med tanke på tidsramarna för kursen föll valet på att
endast använda oss av fotsteg i utformningen av vår undersökning.
Vi kommer att undersöka publikens uppfattning av fenomenen materialkännedom,
karaktärsuppfattning och rumsuppfattning genom foley. Detta då vi anser att dessa fungerar
väl i förhållande till vårt val av att endast använda fotsteg som aspekt av foley. Vi ansåg även
att dessa var mest greppbara och att de hade tydligast direkta påverkan på publikens
filmupplevelse. Vi diskuterade även att ha stämningsuppfattning som en kategori. Det vill
säga att undersöka vilken typ av stämning som publiken uppfattar i en scen genom att höra
fotstegen. Detta användes inte då vi inte ansåg att det var genomförbart och greppbart.
I utformningen av våra enkäter till undersökningen togs ingen hänsyn till demografiska
aspekter såsom kön och ålder. Detta främst på grund av att vi inte ansåg dessa aspekter som
relevanta för vårt resultat. Däremot tog vi hänsyn till vilket program och årskurs som
informanterna läste. Detta då vi ansåg att vilken kunskapsnivå samt ämnesbakgrund som
informanterna hade eventuellt kunde påverka resultatet.

4

2. Teori & relaterad forskning
I detta avsnitt kommer vi att ta upp teorier och perspektiv som vi utgått ifrån i vår uppsats.
Dessa teorier och perspektiv kommer att sättas i ett sammanhang mot relaterad forskning och
litteratur.

2.1 Teori
När det kommer till filmljud och hur det påverkar åskådarens upplevelse av ett fenomen finns
det relativt lite litteratur att tillgå. Vi använde oss av Klas Dykhoff’s bok Ljudbild eller
synvilla där Dykhoff bland annat beskriver filmljudets komponenter och ljudets
berättarfunktioner. Enligt Dykhoff (2002:45) kan man dela in filmljud i fyra komponenter;
Dialog, Atmosfärsljud, Effektljud och Musik. Just musik menar han oftast hamnar utanför
ljudteknikerns område, så det är upp till ljudläggaren att forma ljudupplevelsen utifrån de tre
förstnämnda komponenterna. Samtidigt kan man dela in ljudet i fem berättarfunktioner, menar
Dykhoff (2002:60). Att skapa/bryta kontinuitet, Att beskriva platsers inbördes förhållanden,
Att leda åskådarens uppmärksamhet, Att beskriva ljudmiljön, Att skapa eller betona/bryta
rytm och tempo.
Enligt Dykhoff är det viktigt att om en bild inte ska innehålla sitt naturliga ljud måste man
försöka återskapa ett ljud som upplevs trovärdigt och som åskådaren inte reagerar över
(Dykhoff, 2002:44). Ljudet måste alltså vara “osynligt” för att fungera i filmupplevlsen.
Dykhoff menar även att synen eller bildintryck appellerar till förnuftet medan hörseln eller
hörselintryck appellerar till våra känslor. Bilder är mer precisa, medan ljud har fler
tolkningsmöjligheter. Han beskriver det som att bilder har mindre associationsyta medan ljud
har större associationsyta. Om du till exempel ser en bild på en sommarstuga vid en bäck,
föreställer bilden just detta, men om du istället hör fågelkvitter, porlande från bäcken och sus
ifrån vinden som viner i träden kan du befinna dig precis var som helst - där du upplevt dessa
ljud förut. På så vis menar Dykhoff att ljudet är direkt kopplat till våra erfarenheter och
minnen, och därigenom också våra känslor (Dykhoff 2002:59-63).
Förutom Dykhoff så skriver Michel Chion i sin bok Audio-vision: Sound on screen om den
audiovisuella perceptionen i filmupplevelsen. Chion menar att när man tittar på film så ser
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man inte bilden och hör inte ljudet i olika kanaler, utan att man snarare hör-ser filmen i en
sammanställd kanal. Detta bildar audiovisuell perception (Chion, 1994:9-10).
När vi utförde vårt egna foleyarbete till filmerna vi skulle använda i vår undersökning tog vi
hjälp av Vanessa Theme Ament’s bok The Foley Grail där Vanessa tar upp olika behov till
användandet av foley samt hur man kan använda sig av foley (2014:34-40). I framställningen
av foley, och fotsteg i synnerhet, kan man bryta ned foley i fyra delar som man kan använda
sig av. Att stödja verkligheten, att förstärka verkligheten och att ersätta eller skapa
verkligheten.
Stödja verkligheten
Här försöker man få foleyn att passa in med ljudspåret. Man försäkrar sig om att foleyn är i
synk med bilden så att det inte uppstår distraktion (Theme Ament, 2014:34). Att just stödja
verkligheten är en vanlig anledning till att ersätta en karaktärs fotsteg med foley. Publiken
förväntar sig att höra när karaktären går och detta bidrar till logiken i filmen (Theme Ament,
2014:101).
Förstärka verkligheten
Här använder man sig av realismen i ljuden och använder foley till att förstärka ljuden så att
de ger mer liv till karaktären och berättelsen. Ett exempel till denna typ av foley kan vara när
man ska skapa ljudet av någon som faller. Själva nedslaget låter kanske inte så mycket i
verkligheten, så här kan man lägga på ett duns-ljud som förstärker denna företeelse (Theme
Ament, 2014:36).
Ersätta och Skapa verkligheten
Att ersätta och skapa en verklighet gör man genom att lägga foleyn i flera lager, så att ljuden
blir unika och kan relatera till karaktären på ett djupare plan. Ett exempel när man skapar en
verklighet genom foley var när Tom Sadler och John Roesch skulle göra spindelfotsteg i
Explorers (1985). Här ville man skapa ett nytt och unikt ljud som skulle associeras med
spindelfotsteg. Resultatet blev att det lät som glasfiberrör och varje steg hade en musikalisk
ton med olika pitch (Theme Ament, 2014:39).
Om en film är i behov av en ny audiell verklighet behöver man som foleyartist ha en livlig
fantasi och kunna knyta den verkligheten till de tilltänkta karaktärerna. Ofta sker detta när
karaktären inte är mänsklig utan tex en robot, ett monster eller en annan varelse. Här är det
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viktigt att förstå den narrativa berättelsen så att inte foleyn drar uppmärksamhet från
handlingen (Theme Ament, 2014:37).

2.2 Fenomenologi som teori
Begreppet fenomenologi är ett välkänt och beforskat ämne inom bildproduktion. Vivian
Sobchack menar i sin bok The Adress Of The Eye (1992) att fenomenologi som filosofi gör att
vi genom filmupplevelsen kan se och reflektera över nya saker i bilden. När man talar om
fenomenologi talar man ofta om det visuella, detta betyder däremot inte att teorin
fenomenologi inte är applicerbar när man undersöker ljud i film, snarare tvärtom.
Andreas Fejes och Robert Thornberg beskriver ämnet fenomenologi i boken Handbok i
kvalitativ analys ämnet fenomenologi.
“Genom ett meningsskapande samspel mellan objekten och mänskliga medvetanden uppstår en
fenomenologisk verklighetsbild, det vill säga en bild av verkligheten som vi upplever den.” (Fejes &
Thornberg, 2015:132).

Fenomenologi kan beskrivas som en filosofisk teori om hur vi människor uppfattar olika
aspekter av verkligheten, olika fenomen. Med fenomenologi som metod inom forskning
studerar man alltså ett visst fenomen utifrån människors upplevelser av detta. Man talar om
essensen i våra upplevelser, det som är konstant i fenomenet, i motsats till dess existens som
är föränderlig. Vårt medvetande fungerar på så vis att vi alltid har ett visst objekt som vi
fokuserar på. Detta är för att vårt medvetande ständigt söker efter att skapa mening (Fejes &
Thornberg, 2015:132).
Vi använde delar av den analysmetod som Fejes och Thornberg nämner i sin bok Handbok i
kvalitativ analys (2015), då vi skulle bearbeta vårt insamlade material från undersökningen.
Analysmetoden är gjord av A.Giorgi (1985) och kan kortfattat beskrivs som en nedbrytning
utifrån följande steg: 1. Bestämning av helhetsbetydelsen, 2. Avgränsning av meningsbärande
enheter, 3. Transformering av vardagliga beskrivningar, 4. Framställning av fenomenets
situerade struktur, 5. Framställning av fenomenets generella struktur och 6. Slutlig verifiering
av fenomenets essens (Fejes & Thornberg, 2015:138).
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2.3 Relaterad forskning
Det är ovanligt att sådana här studier utförs i vetenskapliga syften men det finns ett par
exempel. Don Ihde (2007), skriver i sin bok Listening and Voice, Phenomenologies of Sound
om fenomenologi inom ljud.
Undersökandet av ljud inleds alltid med fenomenologi menar Ihde (2007:17). Huruvida vi blir
påverkade av visuell fenomenologi eller audiell fenomenologi är egentligen ointressant. Vi
kommer alltid att bli mer eller mindre påverkad av vardera. Detta då vårt medvetande är
selektivt och riktat. Total tystnad eller högt brus och totalt mörker eller starkt ljus, vårt
medvetande kommer att selektera vad vi uppfattar och detta bildar vår fenomenologiska
verklighet (Ihde, 2007:205).
För att bryta ned termen fenomenologi ytterligare och göra den mer användbar som
analysverktyg har vi tagit hjälp av Julian Hanich’s bok What Is Film Phenomonology. vid
Groningens universitet. I sin bok förklarar han vad filmfenomenologi innebär. Han beskriver
att man kan definiera filmfenomenologi med en bred och en smal förklaring. Den breda
förklaringen kan beskrivas som när undersökningen av film och fenomenologi korsar
varandra. Detta kan vara filmstudier som stöds av fenomenologi som metod eller teori,
fenomenologi som koncept eller fenomenologi som filosofi. Den smala förklaringen till ämnet
är rakare och mer koncis. Här anses filmfenomenologi som ett försök att beskriva publikens
erfarenhet när de tittar på rörliga bilder (Hanich, 2016:3). Det är den sistnämnda smala
förklaringen som vi har grundat vår studie på och som vi kommer att använda som
analysverktyg i vår analys.

3. Metod
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att beskriva vad det är vi ska undersöka genom vår
studie. Därefter beskrivs utformningen av filmerna följt av en beskrivning av ljudläggningen
till vardera film. Avslutningsvis beskrivs hur undersökningen gått till ingående och vi redogör
hur vi utformat våra enkäter, hur vi utförde vår pilotstudie, motivering av urval och
testgrupper, och till sist en beskrivning av fenomenologi som metod samt en metodkritik.
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3.1 Vad ska undersökas?
Uppsatsarbetet inleddes med att litteraturstudier inom filmljud och foley. Efter diskussioner
byggde vi upp en utförlig tankekarta där vi gallrade ut några av de främsta funktionerna hos
foley. Med funktioner menar vi här olika sätt som foley kan vara en bidragande faktor i
tittarens varseblivning om ett visst fenomen. Vi ville veta mer om hur dessa bidrog till
filmupplevelsen, eller snarare till att tittaren uppfattade något på det ena eller det andra sättet.
De tre funktioner som vi ansåg tydligast och mest greppbara var, Materialkännedom,
Karaktärsuppfattning, samt Rumsuppfattning. Nedan följer en utförligare beskrivning av vad
som menas med de tre kategorierna.
Med Materialkännedom menar vi här att tittaren utifrån foley kan få en uppfattning om ett
föremåls yttre egenskaper. Tänk dig att någon drar handen längs en yta, beroende på hur detta
ljudläggs kan vi få ytan att kännas hård, mjuk, eller kanske sträv. Foley får alltså här en slags
taktil funktion.
Med Karaktärsuppfattning menar vi att tittaren utifrån foley kan få en uppfattning om en
karaktärs egenskaper. Hur någon går eller rör sig kan berätta mycket om en karaktärs
egenskaper. Är rollfiguren försynt och blyg eller kanske ondskefull och skräckinjagande? Ett
exempel som Klas Dykhoff nämner i Ljudbild eller Synvilla? (2002:80-81) är från filmen
Fight Club när en av karaktärernas, Marla, steg hörs från övervåningen. Stegen är väldigt
tunga och tydliga, när Marla själv är ganska liten till växten. Det stegen gör här är att de säger
något om hur Marla är som person, dominant och viljestark.
Med Rumsuppfattning menar vi här att man utifrån foleyt kan få en uppfattning om själva
rummet. Andrea Truppin, journalist och dokumentärfilmare, skriver i Sound theory, Sound
practice (Altman red. 1992) om hur ljudet ger olika avtryck och på så sätt avslöjar något om
en plats inbördes förhållanden.
“Spatial signature can be defined as a sound’s auditory fingerprint that is never absolute, but subject
to the sound’s placement in a particular environment” (Altman red 1992:243)

Vidare beskriver hon dessa avtryck som reverb-nivå, volym, frekvens, och rumsklang.
Rumsklang kan beskrivas som ljudet som uppstår när det studsar mot ytor av olika slag. Tänk
dig att någon går i ett badrum, den karaktäristiska klangen som uppstår när ljudet studsar mot
det hårda kaklet är helt olikt från, om personen gått ovanpå ett gammalt trägolv på till
exempel en vind där ljudet inte reflekteras lika mycket. Här överlappar Rumsuppfattningen

9

med Materiakännedom i det att förnimmelsen av materian, såsom förnimmelsen av ett
knarrande trägolv, också avslöjar något om vad det är för rum.

3.2 Hur gick vi tillväga? (Filmerna)
Vi ville alltså göra en djupdykning i dessa tre funktioner samt analysera deras betydelse för
tittarens upplevelse av ett visst fenomen. För att undersöka detta gjordes en jämförande studie
inom de olika kategorierna. Detta genomfördes kortfattat genom att spela in tre korta
sekvenser och sedan ljudlägga dessa på olika sätt, beroende på vad vi ville uppnå. Som
tidigare nämnt gjordes detta endast utifrån fotsteg. På så vis gavs filmerna samma
förutsättningar och resultatet skulle förhoppningsvis bli mer jämförbart. Som nämnt inom
avsnittet Bakgrund, var fotsteg bland det första foleyarbete som utfördes och är än idag en
viktig del av en foleyartists jobb. Det kan låta trivialt men vi menar att något så enkelt som
fotsteg kan ha stor betydelse för såväl uppfattning av en karaktär, som rumsuppfattning, som
materialkännedom. Det hoppas vi åtminstone kunna bevisa med denna uppsats.
I varje film följer kameran en person som går framåt med ryggen mot kameran. Vi valde
medvetet att inte visa ansiktet på den här personen för att göra personen anonym samt att det
eventuellt skulle påverka testpersonerna. Dessutom används samma person i filmerna, detta
för att ge samma grundförutsättningar till filmerna så att inte eventuellt varierande resultat
kunde härledas till byte av skådespelare. Vi tänker oss också att byte av skådespelare skulle
riskera ett förlorat fokus på ljudet, eftersom associationerna skulle kunna påverkas av ett
sådant byte. Personen filmades i halvbild i samtliga filmer. Detta valet gjordes främst för att
att ytan personen gick på inte skulle vara synlig, åtminstone i detalj. På så sätt fick vi större
utrymme att ljudlägga fotstegen så som vi önskade, utan att det skulle ifrågasättas allt för
mycket av tittaren. Till exempel hade tittaren förmodligen haft svårt att acceptera att ett
plastgolv lät som en stengolv om denne faktiskt sett golvet. Vi hade också som målsättning att
fotot skulle vara av högsta möjliga kvalitet i filmerna så att inte detta skulle påverka resultatet.
Skulle till exempel exponeringen vara helt fel skulle detta resultera i ett störningsmoment för
tittaren.
Filmerna genomfördes på så sätt att en av uppsatsförfattarna, Lukas Persson, agerade
skådespelare medan den andra uppsatsförfattaren, Elin Kristoffersen, agerade fotograf.
Samtliga sekvenser filmades med en Sony Fs7 och materialet klipptes ned till en 15 sekunder
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lång sekvens i Premiere Pro CC 2017. I Premiere gjordes även en enklare färgkorrigering av
filmerna. Sekvensen exporterades sedan ut i formatet Mp4.

3.2.1 Materialkännedom
Om man bor på våra breddgrader har man med all säkerhet varit i kontakt med snö.
Förmodligen vet man också att snön får olika kvalitéer och egenskaper utifrån till exempel
luftfuktighet och temperatur. Kramsnö känns och låter helt olikt från till exempel pudersnö.
Utifrån denna premiss ansåg vi att just snö skulle ge oss goda förutsättningar att undersöka
Materialkännedom närmare. Skulle vi alltså kunna få testpersonerna att få olika uppfattningar
om snön endast utifrån skillnader i ljudläggning? Därefter valdes tre distinkta typer av snö
som skulle skilja sig åt så pass att de skulle gå att urskilja tydligt om de olika ljudläggningarna
visades i en följd.
Dessa tre typer av snö var, Kramsnö, Våt/slask, samt Hård/Krispig, dessa låter och känns helt
olika från varandra. Vår förhoppning var att samtliga testpersoner skulle ha varit i kontakt
med dessa snötyper tidigare, samt att vi skulle lyckas återskapa ljuden för de olika snötyperna
på ett sätt som motsvarade testpersonernas uppfattning av dem.
Sekvensen filmades sedan på en stig i skogen, med tagningar om ca 15 sekunder. Det svåra
här var att få till exponeringen bra, snö kan vara svårt att exponera korrekt, speciellt mitt på
dagen då solen står högt, samt att undvika alltför kraftiga skakningar med kameran då
underlaget var ojämnt. Trots denna vetskap blev materialet ändå överexponerat. Detta ledde
till ett mer omfattande jobb med färgkorrigeringen i efterhand.
Bild 1. Skärmdump från Materialkännedom-sekvensen.(Hämtad 2018-03-13)
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3.2.2 Karaktärsuppfattning
Till den här kategorin var det av stor vikt att såväl platsen som skådespelaren skulle vara så
neutrala som möjligt så att detta inte skulle styra associationerna hos tittaren. Det krävdes
även en längre korridor eller liknande så att sekvensen skulle hålla för femton sekunder utan
några klipp. Det var svårt huruvida, att finna en plats med dessa förutsättningar. Till en början
spelades sekvensen in på Mediehuset, på Högskolan Dalarna. Vi fick då rådet av vår
handledare att spela in sekvensen på nytt, detta eftersom undersökningen skulle göras på
elever vid Mediehuset och om filmen utspelade sig här kunde detta störa testpersonernas
associationer.
Istället filmades sekvensen om i en källarlokal med en längre korridor på ett närbeläget
lägenhetshus. Korridoren var vitmålad med rör som löpte längs väggar och tak, vilket fick den
att påminna lite om ett pannrum. I försöket att vara neutrala lät vi även skådespelaren vara
iklädd en vit skjorta. Detta ihop med den vitmålade korridoren insåg vi i efterhand snarare
kunde styra associationer till en sjukhus- eller fängelsemiljö.
Bild 2. Skärmdump från Karaktär-sekvensen. (Hämtad 2018-03-13)

3.2.3 Rumsuppfattning
Den tredje och sista sekvensen spelades in på Mediehuset, Högskolan Dalarna, denna gång i
den TV-studiolokal som finns att tillgå på skolan. Detta valet gjordes på grund av att ett beslut
tagits om att miljön kring skådespelaren skulle vara mörkerlagd. Sekvensen ljussattes så att
endast skådespelaren var synlig, resten av rummet var alltså i mörker. Detta för att att tittarens
associationer om vad det var för typ av rum inte skulle styras av synintryck utan
hörselintrycken skulle få leda tolkningen. För att åstadkomma detta krävdes att någon hela
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tiden gick efter skådespelaren med en lampa, så att endast denne var belyst. Således fick den
ena uppsatsförfattaren, Elin Kristoffersen denna gång agera ljussättare, medan en klasskamrat
Jonathan Eriksson, fick agera fotograf.
Bild 3. Skärmdump från Rumsuppfattning-sekvensen. (Hämtad 2018-03-13)

3.3 Ljudläggning
Efter att det visuella färdigställts i varje film var dags för det verkligt roliga arbetet att ta vid,
nämligen ljudläggningen. Detta skedde med hjälp av programvaran Pro Tools och Sennheiser
MKH-416 mikrofon. Inspelningen tog plats i Mediehusets trampstudiolokal med tillhörande
kontrollrum. Vi ordnade så att det fanns talkback mellan kontrollrum och trampstudio, på så
vis kunde den som styrde inspelningen kommunicera med den som gjorde foleyarbetet. I
trampstudion fanns även en monitor, vilket gjorde att den som utförde foleyarbetet kunde se
filmsekvensen framför sig, och således synka ljuden till det som skedde på skärmen.
Foleyarbetet och inspelningsarbetet fördelades jämnt mellan uppsatsförfattarna så att båda
fick möjlighet testa på bägge roller.

3.3.1 Materialkännedom
Att frambringa ljudet av fötter som träffar en viss typ av snö är förmodligen något av det
svårare man kan ge sig på inom foley. Något som vi också skulle erfara när försökte skapa
dessa specifika ljud. Det var svårt att veta exakt på förhand vilka material och medel vi skulle
använda oss av, så mycket gick ut på att pröva sig fram.
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Hård/Krispig
Vi diskuterade på förhand vilka material vi trodde skulle kunna frambringa ljudet av den
karaktäristiska känslan när snön frusit på och får en tydlig hård och krispighet som både känns
och hörs på ett specifikt sätt. Det första vi testade var att dra sandpapper mot olika typer av
ytor, främst trä, men även frigolit. Sandpappret rullades ihop för att skapa en mer “ihålig”
känsla. Ljudet som uppstod blev dock för tunt och diskant och fick inte den rätta känslan även
då vi testade att pitcha ned det i frekvens samt laborera med en EQ. Att pitcha upp eller ned
något innebär helt enkelt att man höjer eller sänker tonhöjden på ett ljud. En EQ är en
mjukvara där man har möjlighet att påverka enskilda frekvenser i ett ljud, till exempel att
skära bort eller lägga till bas. Vi testade även att gå på krossad is, detta lät inte särskilt
mycket, och lät mest knastrigt.
Nästa sak vi provade var att använda oss av flingor, närmare bestämt havrefras. Först testade
vi helt enkelt att gå på dem på golvet, detta ljud blev lite för tunt. Då vi vill ha en djupare
känsla provade vi att gå på flingorna i en gammal trävagga. Detta gav oss mer av det ihåliga
ljud som gav känslan av att snön var djupare. Vi kombinerade sedan detta ljud ihop med
sandpapperljudet, som vi pitchde ned. För att skapa en mer trovärdig känsla och för att ljudet
skulle smälta in mer lade vi på en utomhusatmosfär samt prassel från dunjackan. Det
sistnämnda spelade vi även in i trampstudion med samma jacka. Atmosfärsljudet hade en av
uppsatsförfattarna på en personlig hårddisk sedan en tidigare inspelning. Atmosfärsljudet och
prasslet från jackan fick ligga i alla tre ljudläggningarna så att fotstegen skulle vara det enda
som skiljde dem åt.
Bild 4. Skärmdump från Pro Tools-sessionen med ljudläggningen Hård/Krispig. På bilden ser vi tre
aktiva spår samt en 7-bands EQ med vissa frekvenser förstärkta. (Hämtad 2018-03-13)
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Kramsnö
Att använda sig av majsstärkelse eller potatismjöl då man skapar snö-ljud är relativt välkänt
inom filmvärlden (Theme Ament, 2014:109). Således var detta det första som testades.
Majsstärkelsen hälldes ut i en fryspåse som lades platt på golvet. Vi tryckte sedan ovanpå
påsen, det var viktigt att den var tillräckligt fylld, annars fick man med frekvenser från själva
plasten. Detta ljud blev dock inte helt tillfredsställande, då det lät för försiktigt. Vi testade
istället att låta stärkelsen vara kvar i förpackningen, som var av papp, och trycka direkt på
denna. Denna gång lät ljudet mer som steg, det var svårt huruvida, att inte få med ljud från
själva förpackningen då man tryckte på den. Detta försökte vi klippa bort i den mån det gick
samt lägga på en EQ där vi skar bort toppfrekvenserna.
Våt/Slask
Här fanns en tanke på förhand om att använda oss av krossad is för att återskapa
kombinationen av is och väta som vi hade i åtanke. Isen lades i en handduk och sedan slog vi
med ett hårt föremål tills isen finfördelades. Sedan arbetades den krossade isen metodiskt i
handduken för att skapa ljudet av att någon gick på våt snö. Detta ljud blev mjukt frasigt,
känslan av isig snö som man sjunker lätt igenom. Vi pitchade sedan ned ljudet för att få ljudet
djupare, samt lade på ett litet reverb. Vi upplevde sedan att detta ljud behövde kompletteras
med ett våtare ljud för att skapa känslan av slask-snö. Vi provade att blanda vatten med salt,
så att det blev som en våt massa. Denna massa arbetades sedan i synk till stegen i filmen och
bidrog med ett vått, pulsande ljud. Även detta ljud behövdes pitchas ned något.

3.3.2 Karaktärsuppfattning
Innan ljudläggningen påbörjades till denna film var det avgörande att vi på förhand hade
definierat vilka karaktärsdrag eller sinnesstämningar vi ville skapa med de tre
ljudläggningarna. Det var viktigt att det inte blev för abstrakta saker såsom “envis” eller
“känslosam” något som skulle bli svårt att gestalta med endast fotsteg. De sinnesstämningar
som vi då kom fram till att vi skulle gestalta var, Arg/Hotfull, Uppgiven/Nedstämd, och
Udda/Lustig. Säkerligen finns det andra karaktärsdrag vi hade kunnat välja men om vi ville
röra oss inom kategorierna ledsen, arg och glad.
Udda/Lustig
Vi inledde med att diskutera vad för slags skor personen skulle ha. Vi drog inspiration från
klassiskt komiska karaktärer såsom Clowner eller Långben. Gemensamt för dessa är att deras
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skor är flera nummer för stora. Således tog vi de största skorna vi kunde hitta när vi skulle
trampa fotstegen, närmare bestämt ett par mjuka läderkängor i storlek 46.
Sedan ville vi skapa någon form av ljud som “stack ut”, något som skulle upplevas som
annorlunda, samtidigt ville vi att ljudet skulle ge en känsla av komik. Vi laborerade med en
mängd olika saker och material. Till sist hittade vi en slags vattenpistol som bestod av ett
ihåligt rör med två skumgummihandtag som man drog upp och ner för att pressa ut vatten.
När det då inte fanns något vatten i pistolen pressades det istället ut luft ur det lilla hålet vilket
gav upphov till ett slags vissel eller pipande. Tanken med detta ljud var att personen kanske
hade ett lite hål i ena skon som gjorde ett litet pipande ljud när den satte ned foten. Detta
pitchade vi sedan upp något i Pro Tools så att det skulle upplevas som ännu pipigare. Vi
använde oss sedan av en avloppsrensare som vi tryckte mot golvet vid varje steg vilket gav
upphov till ett slags gummiaktigt, ihåligt ljud. Dessa tre ljud, kängorna, pipandet från
vattenpistolen och avloppsrensaren synkade vi till stegen i filmen och lade som lager på
varandra. Fotstegen fick ligga högst i mixningen medan ljuden från avloppsrensaren fick ligga
lägst så att de endast var kännbara, och pipljudet lät vi ligga på vartannat steg för att ge
känslan av ljudet kom från den ena skon.
Till sist lade vi på en roomtone för att fotstegen skulle smälta in med miljön och förhindra att
de skulle låta pålagda, helt enkelt för att filmen skulle bli trovärdig. Vi använde oss av en
roomtone som fanns att tillgå hos en av uppsatsförfattarnas tidigare inspelningar. Denna
användes sedan till alla tre ljuläggningar.
Arg/Hotfull
Det gjordes en viss research på Youtube där vi tittade på klassiska skräckscener och dylikt.
Beroende på stämning i scenen fann vi att fotstegen ofta var relativt isolerade och med ett
tydligt reverb. Vi var ense om att här skulle det vara tunga och hårda steg. För att uppnå detta
användes ett par pjäxor. Dessa spändes åt relativt hårt för att undvika rassel från spännen samt
att fötterna gled omkring i pjäxorna och skapa friktionsljud. Resultatet blev som önskat hårda
fotsteg med en metallisk underton som skulle kunna vara en stålhätta. Vi bedömde även att
det skulle vara svårt att härleda ljudet till ett par pjäxor. Sedan upplevde vi att det behövdes
något “extra”, något litet metalliskt. Vi testade att slå lätt på ett spännena i synk till stegen.
Detta lades sedan ihop med stegen från pjäxorna tillsammans med ett reverb.
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Bild 5. Skärmdump från Pro Tools-sessionen med ljudläggningen Arg/Hotfull. På bilden ser vi tre
aktiva spår samt pluginen D-verb. (Hämtad 2018-03-13)

Uppgiven/Nedstämd
Här vi ville vi att stegen skulle upplevas som lite tveksamma och släpande. Återigen
laborerades det med lite olika typer av skor. Till slut föll valet på ett par fotbollsskor utan
broddar. Resultatet blev ungefär att det lät som personen var iklädd tofflor. Sedan trampade vi
fotstegen lite släpande, ungefär som att personen hasar med fötterna, detta för att förstärka
känslan av motvillighet hos karaktären. En EQ lades sedan på för att skära bort oönskade
frekvenser och till sist samma atmosfär som de två övriga ljudläggningarna.

3.3.3 Rumsuppfattning
Först diskuterades det vad det var för typ av rum och miljöer vi ville skapa. Eftersom man får
så pass lite visuell information från filmen var det viktigt att differenserna mellan de olika
rummen skulle vara tydlig. Storleksmässigt tänkte vi oss att det första rummet skulle vara litet
till mellanstort, det andra mellan till stort och det tredje stort till väldigt stort. Sedan var det
viktigt att bestämma vad för typ av rum vi ville skapa så att varje rum fick en tydlig prägel.
Likaså här var det viktigt att rummen skiljde sig åt akustiskt. Vi tänkte oss att det mindre
rummet fick bli ett kaklat badrum eller omklädningsrum med hårda ytor och mycket
reflektioner från ljuden, härefter refererat till som Omklädningsrummet/Badrummet. Det andra
rummet fick bli ett rum med mer absorberande ytor, vi tänkte oss en gammal vind eller en
större hall i ett äldre hus med trägolv, härefter refererat till som Vinden/Hallen. Det större
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rummet fick ha öppna, vida ytor såsom en kyrka eller ett museum med hårt stengolv, härefter
refererat till som Kyrkan/Muséet.
Här avvek vi även från vårt tidigare inspelningssätt då vi valde att trampa två av filmerna i
andra miljöer än trampstudion där de föregående ljuden spelats in. Vi bedömde att det skulle
vara för svårt att återskapa den specifika akustiken som vi var ute efter och valde därför att
spela in i en miljö som speglade den specifika akustiken (Theme Ament, 2014:19). Detta
ledde till att synkjobbet blev större i efterhand då vi inte hade den specifika sekvensen framför
oss när vi trampade dessa steg. I de andra filmerna sökte vi efter att synka stegen så nära som
möjligt i själva tagningen, på så vis blir det färre klipp och man stör inte det organiska flödet.
Det blir lätt en stel och steril känsla när man synkar steg för steg (Theme Ament, 2014:89).
Omklädningsrummet/Badrummet
För att förstärka känslan av ett badrum eller omklädningsrum, hade vi tänkt oss att personen
skulle få vara barfota. Vi testade först med några tagningar inne i trampstudion men
plastgolvet gav oss inte riktigt den känsla vi ville åt. Vi prövade alltså sedan att trampa
fotstegen inne i en av skolans större toaletter med kaklat golv. Detta spelade vi in med
Sounddevice 702T och en Sennheiser MKH 416 mikrofon. Vi gick tillväga så att en av oss
stod på utsidan av toaletten med Sounddevicen medan den som stod inne på toaletten och
trampade stegen höll i mikrofonen. Detta för att vi inte ville störa akustiken för mycket genom
att stå två personer inne på toaletten. Fördelen med att vi spelade in stegen i ett faktiskt
badrum var att vi fick den akustiken och klangen som vi sökte, samtidigt var nackdelen att vi
fick med en ganska tydlig roomtone eller brus från ventilen i badrummet. Det gick att få bort
en del brus genom att lägga på en EQ där vi skar bort vissa frekvenser samt en Oxford DeNoiser som jobbade bort de värsta frekvenserna, men det var svårt att få bort allt brus.
Vinden/Hallen
Här var målet att återskapa känslan av ett gammalt trägolv. Då inga sådana material eller
underlag fanns att tillgå på skolan fick vi vara uppfinningsrika. I trampstudion fanns några
plankor i hårdare träslag men med släta polerade ytor till skillnad från det organiska, skrovliga
trä vi hade i åtanke. Vi lade lite sand och småstenar ovanpå plankorna för att skapa en grövre
känsla, när sanden pressades mot plankorna fick vi också fram mer “trä-känsla” i ljudet. Till
detta användes ett par vanliga gymnastikskor med hård sula. För att sedan skapa knarret från
plankorna hittade vi en gammal gungstol i Mediehusets rekvisitarum som gav ifrån sig ett
knarr då man gungade den fram och tillbaka. Om man dessutom tryckte den hårt mot golvet
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då man gungade den fram och tillbaka fick man bara med själva knarr-ljudet. Knarret
placerade vi sedan ut i sessionen i Pro Tools slumpmässigt på vissa utav stegen.
Sedan skar vi bort de värsta frekvenserna från gruset och sanden i stegen och lade på ett litet
reverb så att rummet skulle kännas något större. Vi pitchade upp knarr-ljudet ett par steg och
lade även här på ett mindre reverb.
Bild 6. Skärmdump från Pro Tools-sessionen med ljudläggningen Vinden/Hallen. På bilden ser vi tre
aktiva spår samt pluginen Pitch ll där vi pitchat upp ljudet två tonsteg. (Hämtad 2018-03-13)

Kyrkan/Muséet
Här ville vi ha ett hårdare underlag såsom ett sten- eller betonggolv. Då detta inte fanns att
tillgå någonstans på Mediehuset valde vi att spela in ljudet i källarkorridoren i ett närbeläget
lägenhetshus, även där sekvensen Karaktärsuppfattning spelades in. Vi använde oss även här
av en Sounddevice 702T för inspelning och en Sennheiser MKH416 mikrofon. För att skapa
en tydligare klang använde vi oss här av ett par finskor med en hårdare sula.
Från rummet fick vi dessutom med ett naturligt reverb men då vi ville att rummet skulle
upplevas som ordentligt stort lade vi dessutom på ett extra reverb i Pro Tools.
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3.4 Undersökning
3.4.1 Enkäter
I Ann Kristin Larsens bok Metod helt enkelt (2009) beskriver hon hur man kan gå tillväga när
man utformar enkäter. Det var viktigt att på förhand ha formulerat vad vi ville undersöka i
varje film. Detta gjorde vi genom att formulera en frågeställning till oss själva till varje film.
Vi utformade en unik enkät för varje film, respondenterna fick sedan tre likadana enkäter för
varje film, men en för varje ljudläggning, alltså tre enkäter för Materialkännedom, tre för
Karaktärsuppfattning och tre för Rumsuppfattning.
Frågorna fick inte vara för många eller komplicerade då själva visningsmomentet var
tidskrävande i sig. Vi ville att den första frågan på varje enkät skulle vara en flervalsfråga där
man enkelt kunde ringa in ett svar. På så vis fick vi med oss information från dem som kanske
inte var benägna att fylla i de frågorna där det krävdes att man skrev ett svar. Det är också
fördelaktigt att börja med lättare frågor och sedan ha mer reflekterande frågor i mitten av
enkäten, på så vis blir respondenterna mer “uppvärmda” (Larsen 2009:50). Enligt Larsen
(2009:48) är det bästa att kombinera öppna och slutna frågor. De andra frågorna ville vi skulle
vara av kvalitativ karaktär. Man får då räkna med att databearbetningen blir mer tidskrävande
(Larsen 2009:48), men vi bedömde att vinsterna skulle bli större. Fråga nummer två,
utformade vi så att den var unik för varje film. Den sista frågan ville vi skulle vara utformad
så att respondenten fick en chans att fylla i övriga tankar och reflektioner. Vi utformade även
enkäterna så att de skulle ha samma upplägg för varje film, med samma ordningsföljd i
frågorna. På så vis skulle det vara enklare för respondenterna att följa med i undersökningen
och mindre krävande att sätta sig in i frågorna.

3.4.2 Fenomenologi som metod
Som nämnt under teoriavsnittet är fenomenologi som metod lämplig då man vill undersöka en
viss typ av fenomen. I denna uppsats undersöker vi hur foley har möjlighet att forma och
påverka en filmupplevelse. Detta gör vi genom att undersöka hur testpersoner upplever ett
visst fenomen på olika sätt utifrån skillnader i ljudläggning. Fenomenen i denna undersökning
är som nämnt, Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning.
När vi utformade frågorna i enkäterna, främst de kvalitativa, hade vi en fenomenologisk
intention med frågorna. I respektive fenomen (Materialkännedom, Rumsuppfattning och
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Karaktärsuppfattning) så utformade vi frågorna på så vis att testpersonerna skulle få utrymme
till att beskriva och reflektera kring upplevelsen.

3.4.3 Pilotstudie
Enligt Larsen (2009:49) är det viktigt att testa enkäterna på några testpersoner i ett pilottest.
På så vis kan man få en uppfattning om enkäterna håller för det man vill få ut av studien eller
om någon fråga behöver formuleras om. Vi såg även detta som en chans att se hur väl själva
filmerna höll för det vi ville förmedla. Tre personer valdes ut slumpmässigt inför detta test
som utfördes i ett av redigeringsrummen i Mediehusets lokaler. Vi lade upp testet så att vi
visade upp filmerna kategori för kategori, först Materialkännedom, sedan Rumsuppfattning
och så vidare. Den första respondenten fick först se en ljudläggning, sedan fylla enkäten för
denna, sedan ljudläggning nummer två, fylla i enkäten för denna, och så vidare. Vi insåg då
att detta gav upphov till att respondenten gav förhastade svar, till exempel att den blev osäker
på sina svar när den sett ljudläggning nummer två eller tre. Detta tillvägagångssätt gav alltså
inte respondenten tillräckligt med tid att reflektera kring ljudläggningen. Vi upplevde det som
ett viktigt moment att respondenterna fick tillräckligt med tid på sig att bilda sig en
uppfattning kring skillnader i ljudläggningarna och hur dessa upplevdes. Vi valde därför att
med de två andra respondenterna visa upp alla tre ljudläggningar i en följd i varje kategori,
sedan visa upp den första ljudläggningen igen, och först då ge respondenten tid att fylla i
enkäten. Sedan gick vi vidare med ljudläggning två, och så vidare. Likadant gjorde vi med de
andra två kategorierna, på så vis underlättade vi för jämförbarheten mellan filmerna.
Vi noterade vissa ändringar behövdes göras i utformningen av enkäterna. Vi hade missat att
lägga till ett neutralt svar på flervalsfrågan. Enligt Larsen (2009:48) är det viktigt då man
frågar efter respondenternas åsikter att ha med ett neutralt svarsalternativ såsom “Vet inte”. I
kategorin Materialkännedom hade vi med frågan “Var det något ljud som du reagerade på?
Om ja, beskriv gärna” på enkäten. Här tänkte vi att informanterna skulle få möjlighet att
svara på om de upplevde att något stack ut i ljudläggningen, var onaturligt eller dylikt. På så
vis kunde vi potentiellt få information om varför respondenten svarade som den gjorde och
om vår intention gått fram med ljudläggningen. Den här frågan lade vi till på samtliga enkäter
som en sista fråga.
Det framkom även från pilotstudien att våra intentioner i kategorin Materialkännedom inte
riktigt hade framgått som tänkt. Framförallt hade respondenterna reagerat på kategorin

21

Hård/Krispig, där de flesta upplevde att det lät som personen i filmen gick på grus. Kramsnön
tyckte de lät för prasslig, vi hade alltså inte lyckats tillräckligt väl i att arbeta bort
pappersljuden från förpackningen med majsstärkelse. Slasksnön lät också “prasslig” och “som
löv”. Vi valde därför att omarbeta dessa ljudläggningar något. Med kramsnön testade vi att
lägga majsstärkelsen i en tygbit och sedan krama denna med handen i takt med stegen. På så
vis undgick vi pappersljud och fick ett rent och “kramigt” ljud. I den hårda och krispiga snön
valde vi att ta bort havrefras-ljuden och testade istället att använda ett av de ljuden där vi haft
krossad is i en handduk. Vi pitchade sedan ned detta betydligt och använde sedan en EQ för
att få det att låta hårdare och krispigare. Med slasksnön testade vi också att göra vissa
skillnader, bland annat att få ljudet lite “plaskigare”, men vi upplevde inte att vi lyckades
riktigt. Istället försökte vi jobba mer med en EQ för att få bort de frekvenser som
respondenterna upplevt som prassliga.

3.4.4 Urval och testpersoner
Inför själva undersökningen valde vi att inte ta hänsyn till demografiska aspekter såsom kön
och ålder. Däremot noterade vi vilket program och årskurs respondenterna gick, något som vi
bedömde kunde ha relevans för resultatet. Detta då vi ansåg att vilken kunskapsnivå samt
ämnesbakgrund som informanterna hade eventuellt kunde påverka resultatet.
För att kunna notera mönster och skillnader låg tyngdpunkten i studien på kvantitet, det vill
säga att få in så många besvarade enkäter som möjligt. För att lyckas ringa så många
respondenter som möjligt kontaktade vi de lärare vi visste skulle hålla föreläsningar i salen
under den vecka vi valt att hålla studien. På detta sätt lyckades vi få in tre klasser med 52
respondenter. Sedan valde vi en dag då visningslokalen var ledig då vi hade öppna visningar
under dagen med blandade testgrupper, på detta sätt fick vi in ytterligare arton respondenter.
Totalt fick vi alltså in 70 respondenter.

3.4.5 Undersökningen
Det var viktigt att de som deltog i testet gjorde detta under samma ljud- och bildförutsättningar, därför valde vi att genomföra samtliga undersökningar i samma lokal.
Lokalen, som används till undervisningssal, var utrustad med 4k projektor och Dolby
Surround anläggning. Således kunde inte aspekter av resultatet härledas till bristfällig ljudoch bildupplevelse.
Undersökningen gick till så att varje respondent fick tre häften med tre enkäter i varje, alltså
en enkät till varje ljudläggning. Häftena var märkta med Materialkännedom, Rumsuppfattning
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och Karaktärsuppfattning så att respondenterna enkelt skulle kunna följa med mellan
kategorierna. Innan vi påbörjade undersökningen informerade vi vad syftet med
undersökningen var och hur den skulle gå till. Vi hade förberett en Powerpoint presentation
där vi bäddat in alla filmer så att det gick enkelt och smidigt att byta mellan filmerna samt en
titelsida för varje kategori för att förtydliga.
Vi visade alltså varje kategori för sig, där vi först visade upp de tre ljudläggningarna i en
följd, sedan visade vi den första ljudläggningen på nytt och gav därefter respondenterna tid att
svara på enkäten, sedan repeterade vi proceduren med de två andra ljudläggningarna, och
likadant med de två andra kategorierna.
Undersökningen i sig med filmvisning och utfyllnad av enkäter tog mellan femton till tjugo
minuter. För att då undvika att den sista kategorin skulle bli påverkad av att respondenterna
eventuellt blev trötta mot slutet, valde vi att kasta om kategorierna i olika testgrupper så att de
inte alltid låg i samma ordningsföljd. Filmerna visades i följande ordning:
Materialkännedom:
1. Hård/Krispig, 2. Våt/Slask 3. Kramsnö.
Rumsuppfattning:
1. Omklädningsrummet/Badrummet, 2. Kyrkan/Muséet, 3. Vinden/Hallen, här valde vi
medvetet att inte visa dem i ordningen liten, större, störst, för att det inte skulle bli övertydligt.
Karaktärsuppfattning:
1. Skräck/Hotfull, 2. Nedstämd/Uppgiven, 3. Udda/Lustig.

3.4.6 Metodkritik
Då man ljudlägger en film med en intention att dessa ljud ska uppfattas på ett visst sätt finns
det alltid en möjlighet att denna intention inte går fram till åskådaren. Om vi till exempel inte
fick slasksnön att låta som just detta skulle testpersonerna inte kunna koppla det till någon
upplevd verklighet. Kanske borde vi utifrån detta riskmoment begärt extra handledning från
en utav Högskolan Dalarnas ljudlärare för att säkerställa att ljudläggningen höll måttet. Istället
utförde vi en pilotstudie där filmernas kvalitet prövades. Det fanns även en möjlighet att
samtliga testpersoner inte upplevt olika typer av snö, i ett sådant fall skulle de inte kunna
relatera till några egna erfarenheter och deras svar skulle bli korrupta.
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Som nämnt ovan var vår intention med kategorin Karaktärsuppfattning att sekvensen skulle
filmas i en neutral omgivning. Här lyckades vi inte riktigt med detta, något som vi insåg för
sent i processen och det fanns ingen möjlighet att filma om sekvensen ytterligare en gång.
Därav fanns det möjligheter att bilden skulle bli överordnad ljudet, det vill säga att bilden
skulle styra associationerna hos testpersonerna i för stor utsträckning. Med den tredje
kategorin Rumsuppfattning fanns det relativt lite visuell information, då endast personen i
filmen var synlig och resten av rummet låg i mörker. På så vis skiljde sig denna film från de
övriga filmerna, vilket kanske kan generera i ett skiftande resultat mellan filmerna.

4. Resultat
Nedan följer en redovisning av vårt insamlade material från våra undersökningar. Utifrån våra
kategorier Materialkännedom, Karaktärsuppfattning och Rumsuppfattning kommer vi att
presentera resultaten i form av diagram och skriftlig text.
I undersökningarna deltog studenter från Ljud & Musikproduktion årskurs 1, Film & Tvproduktion årskurs 1, Ljud & Musikproduktion årskurs 2 samt en blandad testgrupp där
studenter från olika program och olika årskurser deltog. Vi identifierade vissa skillnader i
svaren hos informanterna. Eleverna i årskurs ett svarade inte i lika stor utsträckning på de
kvalitativa frågorna. De tenderade också att vara mindre analytiska i sina svar jämfört med de
som studerade årskurs 2. Man kunde även se ett mönster i jämförelsen mellan de olika
programmen. Studenter från Ljud & Musikproduktion beskrev ljudens tekniska delar mer
ingående än Film & Tv-produktionsstudenter. Personerna som deltog i undersökningen kallas
nedan informanter.
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4.1 Materialkänndeom
4.1.1 Hård/krispig
Hård/krispig
60
50
40
30
20
10
0
Kramsnö

Hård/Krispig

Våt/Slask

Ingen uppfattning

Annat

Tabell 1. Sammanfattning av insamlad data från Hård/Krispig.

Vilken typ av snö uppfattar du att personen går på?
Som vi kan se i Tabell 1 ovan var de flesta överens om att denna ljudläggning upplevdes som
hård/krispig snö. Under svarsalternativ Annat svarade även informanterna att det ”låter mer
som att han går på ris” och ”frostiga löv”.
Kan du relatera till några egna erfarenheter utifrån din upplevelse av snön?
Hos de informanter som svarat på denna fråga kunde många av dem se tillbaka på egna
upplevelser av hård snö. Framförallt verkade de ha en tydlig uppfattning om temperaturen ute,
de ansåg att det var kallt och minusgrader.
Flera svar rörde sig kring hur det känns att gå på snön när den frusit på eller när det är skare.
“ja, när det blivit skare på snön och man försöker att gå uppepå, som Legolas i Sagan om
Ringen”.
Flera hade gett svar rörande temperaturen såsom: ”När man går på kvällar och temperaturen
är låg” och “det låter som att det är kallt ute”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig? Om ja, beskriv gärna.
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Här rörde sig majoriteten av informanternas svar kring kyla. De svarade bland annat ”den
hårda/krispiga ljudläggningen gör att jag uppfattar temperaturen i filmen som kallare”,
”kallt, minusgrader, gåshud” och ”torr vinterkyla”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Majoriteten av informanterna hade inte skrivit något på denna fråga. De som hade gjort det
svarade bland annat rörande atmosfären, ”lät något starkt, stack ut från atmosfären/för svagt
atmosfärljud”. En annan informant menade att ”ljudet på snön kändes inte som det hörde
ihop med bilden”.

4.1.2 Våt/Slask
Våt/Slask
35
30
25
20
15
10
5
0
Kramsnö

Hård/Krispig

Våt/Slask

Ingen uppfattning

Annat

Tabell 2. Sammanfattning av insamlad data från Våt/Slask.

Vilken typ av snö uppfattar du att personen går på?
Som vi kan se i Tabell 2 ovan var informanterna inte helt överens även om majoriteten
uppfattade snön som Våt/Slask. Av de 70 svar vi fick in svarade 18 stycken Annat. Av dem
som svarat Annat menade de flesta att det lät som buskage eller någon forma av växtlighet:
”gång på löv” och det ”känns som han går på torrt gräs”.
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Kan du relatera till några egna erfarenheter utifrån din upplevelse av snön?
Trots att majoriteten av informanterna kryssat i Våt/Slask så var inte alla övertygade om detta.
Här rörde sig flera svar återigen kring växtlighet, ”Låter som buskar/gräs” och ”låter inte
som snö, svårrelaterat”.
Andra informanter var däremot övertygade om att det faktiskt var Våt/Slask-snö. Många svar
rörde sig kring väta och fukt: ”Blöta strumpor. Ibland har man haft trasiga skor och gått i
våt/slask och då har strumporna blivit blöta” och ”fötterna tar i det blöta vilket får det att
låta som slask”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig? Om ja, beskriv gärna.
Associationerna som informanterna beskrev rörde sig som tidigare nämnt kring blöta fötter
och strumpor eller om att temperaturen var lite varmare och övergången mellan vinter och vår
då snön smälter. ”Våren”, ”tänker på värme och snö som smälter” och ”blött, mars månad”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Förutom att informanterna reagerade på att det snarare lät som att personen gick på löv och
gräs som vi nämnt i föregående frågor så reagerade de även på att ”stegen passade inte in med
snö som underlag” och ”det faktum att det låter som torra löv vilket för tankarna till höst,
inte vinter”.
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4.1.3 Kramsnö
Kramsnö
70
60
50
40
30
20
10
0
Kramsnö

Hård/Krispig

Våt/Slask

Ingen uppfattning

Annat

Tabell 3. Sammanfattning av insamlad data från Kramsnö.

Vilken typ av snö uppfattar du att personen går på?
Som man kan avläsa i Tabell 3 ovan var majoriteten av informanterna överens om att denna
film lät som Kramsnö. 9 av 70 stycken informanter ansåg att det inte lät som kramsnö, utan
snarare Hård/Krispig snö. Ingen uppfattade snön som Våt/Slask, Ingen uppfattning eller
Annat.
Kan du relatera till några egna erfarenheter utifrån din upplevelse av snön?
Här ansåg majoriteten av informanterna att det lät som kramsnö i filmen. ”Det låter som
riktig kramsnö känns”, ”det känns som jul” och ”tänker på grundskola och snöbollskrig”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig? Om ja, beskriv gärna.
Associationerna kring denna film rörde sig mycket kring en idyllisk vinter och flera
informanter associerade filmen med deras barndom. “Idyllisk vinter, julkänsla”, “riktig
vinter, riktigt mysigt ljud” och ”barndom och att gå hem från skolan under gymnasietiden”.
Informanterna gav även lekfulla och nostalgiska svar här som tydligt knöt an till deras
barndom. ”Fjällen, mer snö” och ”snöbollskrig”.
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Var det något ljud som du reagerade på?
Det var några enstaka ljud som informanterna reagerade på. Bland annat att ”byxorna som
låter när man går” och ”inget specifikt ljud, dock upplevde jag en saknad av högre
frekvenser”.

4.2 Karaktärsuppfattning
4.2.1 Hotfull/Arg
Hotfull/Arg
60
50
40
30
20
10
0
Hotfull/Arg

Uppgiven/Nedstämd

Udda/Lustig

Ingen uppfattning

Annat

Tabell 4. Sammanfattning av insamlad data från Hotfull/Arg.

Vad får du för uppfattning om personen i filmen?
Som man kan se i Tabell 4 ovan så uppfattade majoriteten av informanterna att karaktären i
filmen var Hotfull/Arg, närmare bestämt 56 stycken. Av de 70 svaren vi fick in var det sju
stycken som valde svarsalternativet Annat, tre stycken som valde Uppgiven/Nedstämd, två
stycken som valde Udda/Lustig och två stycken som valde Ingen uppfattning. De som svarat
Annat beskrev karaktären som ”bestämd” och ”någon form av översittare”.
Vad upplever du att personen har för intention, vart tror du personen är på väg?
De flesta informanternas svar på denna fråga var åt det dramatiska hållet. De ansåg att
personen i filmen var “på väg att göra något hemskt”, “skada någon, hämnd” och “möta en
person som han ska mörda i källaren”.
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Andra intentioner informanterna identifierade som inte var lika dramatiska var att personen
”bara går dit stegen tar hen”, ”till ett viktigt möte, bestämda steg” och ”upplever personen
som målmedveten”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig?
På denna fråga gjorde informanterna återigen dramatiska associationer till karaktären.
“Kriminalitet”, “deprimerande” och ”utsatt för ett tvång man vill slå sig ifrån – uppror”.
Det var däremot inte alla som gjorde dramatiska associationer till karaktären utan en annan
association som återkom i svaren hos informanterna var att karaktären framstod som en
”cowboy”, ”lät som en cowboy med boots” och ”western, lät lite som klackar”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Här hade flera reagerat på det metalliska ljudet från pjäxorna: ”metalljudet från skorna”,
”fotsteg av större boots” och att det lät som ”något tonalt i varje steg”

4.2.2 Uppgiven/Nedstämd
Uppgiven/Nedstämd
60
50
40
30
20
10
0
Hotfull/Arg

Uppgiven/Nedstämd

Udda/Lustig

Ingen uppfattning

Tabell 5. Sammanfattning av insamlad data från Uppgiven/Nedstämd.
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Annat

Vad får du för uppfattning om personen i filmen?
I Tabell 5 på föregående sida kan vi avläsa att de flesta informanter uppfattade karaktären i
filmen som Uppgiven/Nedstämd. Här hade en större andel svarat Annat, 14 stycken av 70.
Fyra stycken svarade Udda/lustig, tre stycken svarade Ingen uppfattning och endast en
svarade Hotfull/Arg. Av de 14 stycken som svarade Annat beskrev de bland annat karaktären
som ”osäker”, ”trött och lat” och ”endast nedstämd”.
Vad upplever du att personen har för intention, vart tror du personen är på väg?
På denna fråga riktades informanternas svar mot det uppgivna hållet och att personen saknar
intention. “Personen har förlorat hopp eller är skadad” och “vandrar långsamt utan mål”.
Andra svar beskrev att personen i filmen var på väg till någon form av bekvämlighet. “Hem
för att sova eller sätta sig i soffan” och “på väg hem efter en lång dag”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig?
Även på denna fråga fick informanterna associationer kring någon form av uppgivenhet.
”Tristess”, ”hopplöshet” och ”hjälplöshet, personen känns maktlös, ingen pondus i stegen”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Informanterna reagerade på följande ljud: ”släpande ljudet, ger någon känsla av
uppgivenhet”, ”lite osynk med stegen” och att ”det lät inte rätt, kroppens rörelse jämfört med
stegen”.
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4.2.3 Udda/Lustig

Udda/Lustig
60
50
40
30
20
10
0
Hotfull/Arg

Uppgiven/Nedstämd

Udda/Lustig

Ingen uppfattning

Annat

Tabell 6. Sammanfattning av insamlad data från Udda/Lustig.

Vad får du för uppfattning om personen i filmen?
Som Tabell 6 visar ovan så uppfattade majoriteten av informanterna att karaktären var
Udda/Lustig, närmare bestämt 49 stycken. Här hade dock en större andel svårt att placera
karaktären, nio stycken fick ingen uppfattning av karaktären, sex stycken valde Annat, fyra
stycken ansåg karaktären som Uppgiven/Nedstämd och två tyckte att karaktären var
Hotfull/Arg. De nio svaren som föll på Annat tyckte bland annat att karaktären var
”obehaglig, ryslig” och ”mentalt påfrestad, inre konflikt”.
Vad upplever du att personen har för intention, vart tror du personen är på väg?
Det rådde delade meningar kring personens intention enligt informanterna. En andel av
informanterna beskrev det som: “clown på väg till föreställning” och “en ofrivilligt komisk
situation”.
Andra delade inte den uppfattningen och beskrev personens intention som: “Kan vara löjlig
eller farlig”, “med de ljuden kan man vara på väg vart som helst” och “kan vara både lustig
men också hotfull”.
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Väcker den här filmen några andra associationer hos dig? Om ja, beskriv gärna.
Även på denna fråga var det delade meningar om associationerna hos informanterna. En del
informanter fick associationer kring komik. “Tecknat, lite larvigt”, “komik, satir och parodi”
och “klassisk komedifilm”.
Andra informanter fick associationer kring skräck och obehag. “clown/mördare” och “en lätt
känsla av obehag, att något inte stämmer”. Några få informanter fick även associationer åt
Sci-Fi genren. ”Det låter som att personen har en protes till fot/ben i en lite mer Sci
Fi/Fantasy universum” och ”robot, hydralik. Terminatorljud”
Var det något ljud som du reagerade på?
Här hade många informanter kommenterat att de reagerade på det pipande ljudet. De beskrev
det som: ”ett konstigt ljud som endast lät när han satte ned vänster fot”, ”pipandet –
associerar ljudet med clownskor” och ”tonala svep upp med varje steg”.

4.3 Rumsuppfattning
4.3.1 Omklädningsrummet/Badrummet
Omklädningsrummet/Badrummet
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Tabell 7. Sammanfattning av insamlad data från Omklädningsrummet/Badrummet.
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Beskriv storleken på miljön:
Intentionen med denna film var att rummet skulle uppfattas som Litet-Mellan. Som vi kan
avläsa på Tabell 7 på föregående sida så rådde det en något spridd uppfattning hos
informanterna kring storleken på rummet. 31 av 70 stycken uppfattade miljön som Mellan, 19
stycken uppfattade miljön som Liten, elva uppfattade miljön som Ganska stort, tre stycken
uppfattade det som Stort och fyra respektive två hade ingen uppfattning om miljön eller ansåg
att det lät som något annat. De som svarade Annat uppfattade miljön som ”instängt” och
”korridor med betongväggar”.
I vilken typ av miljö uppfattar du att personen befinner sig?
Här var många av informanterna överens om att personen befann sig i något typ av badrum.
”Instängt kakelrum” och “ett större badrum eller rum med sten/marmorgolv”.
Minst lika många menade även att personen befann sig i någon slags källare: ”får en känsla
av barfota på betonggolv, kanske källare” och “källare, tvättstuga”.
Några avvikande svar var bland annat: ”utomhus, vind och kyligt”, och ”icke verklig – ljudet
är från en annan dimension. Karaktären i en mörkare dimension än ljudet”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig?
Här associerade informanterna också filmen med någon typ av badrumsmiljö eller vått golv.
”Barfota på blött golv”, ”våta skor mot kal yta” och ”stegen låter barfota, lite obehagligt,
naket”. De fick även mer dramatiska associationer av filmen. “Obehag”, ”skräckfilm”,
”någon är instängd” och ”förföljelse”. Andra associationer informanterna gjorde var:
”gamla bombskydd under marken, liknande akustik”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Många av informanterna var något kritiska gentemot fotstegen i filmen och tyckte de lät
onaturliga eller blöta: ”fotstegsljuden lät lite konstiga”, “ovanlig klang i stegen”, ”smackigt
ljud”.
Många reagerade även på atmorsfärsljudet: ”ett brus i bakgrunden”, ”torktumlare i
bakgrunden” och de identifierade ett ”fläktljud”.

34

4.3.2 Kyrkan/Muséet
Kyrkan/Muséet
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Tabell 8. Sammanfattning av insamlad data från Kyrkan/Muséet.

Beskriv storleken på miljön:
Intentionen med denna film var att rummet skulle uppfattas som Stort-Väldigt stort. Som man
kan avläsa på Tabell 8 var informanterna överens om att miljön uppfattades som Stort. 56 av
70 stycken svarade Stort, 12 av 70 stycken svarade Ganska stort, två stycken svarade Annat
och ingen svarade Litet, Mellan eller Ingen uppfattning. De två som svarat Annat ansåg att
miljön var ”väldigt stort”.
I vilken typ av miljö uppfattar du att personen befinner sig?
Informanterna var som nämnt tidigare överens om att miljön uppfattades som Stort. De
beskrev den enligt följande: ”stor lokal, övergiven byggnad” och ”en kyrka eller annat
medium med stort rum och stengolv”. De flesta av informanterna ansåg att personen befann
sig i någon slags lagerlokal, kyrka, museum, parkeringshus eller liknande. Flera menade även
att personen befann sig i någon slags grotta: “en grotta eller en stor källare”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig?
Associationerna informanterna fick från filmen rörde sig mycket kring tomhet och ensamhet.
”En öde plats”, ”tomt, ensamt”, ”metaforisk tomhet (dröm, döden)”, ”kal miljö” och
“mörkare än förra, antagligen p.g.a. efterklangens svans – ensamhet”.
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Var det något ljud som du reagerade på?
Informanterna reagerade på följande ljud i filmen: ”lät nästan som att det blev väldigt många
reflektioner på första stegen, flat echo”, ”reverbet ger en djupare beskrivning av att personen
är ensam”. En informant menade även ”osynk, tunga steg”.

4.3.3 Vinden/Hallen
Vinden/Hallen
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Tabell 9. Sammanfattning av insamlad data från Vinden/Hallen.

Beskriv storleken på miljön:
Intentionen med denna film var att rummet skulle uppfattas som Mellan-Stort. Som Tabell 9
visar ovan rådde det delade meningar om uppfattningen av miljön i denna film. 29 av 70
stycken uppfattade storleken på miljön som Mellan, 18 stycken uppfattade miljön som Litet,
16 stycken uppfattade miljön som Ganska stort, två stycken uppfattade miljön som Stort och
fem stycken svarade Ingen uppfattning. Ingen informant svarade Annat.
I vilken typ av miljö uppfattar du att personen befinner sig?
En stor del av informanterna uppfattade att personen i filmen befann sig i något slags hus, ofta
av äldre modell med trägolv. ”I en gammal stuga med gammalt trägolv”, ”ett tomt hus”, ”på
en vind”, ”trång hall i ett väldigt gammalt och förfallet hus” och på en ”större vind eller
liknande i gammalt trähus”.
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En del av informanterna menade istället att personen befann sig utomhus: ”Utomhus, gåendes
på trä/kvistar och grus”, ”en liten gränd”, ”mörk skog”, och ”stig i ett grottliknande ställe”.
Väcker den här filmen några andra associationer hos dig?
Många informanter hade reflektioner som rörde sig kring trägolvet här, såsom: “Att personen
går på trägolv, det knakar till lite”
Några informanter fick associationer av det mörkare slaget. ”Just knarret från plankorna
känns läskigt”, “personen kommer ramla igenom”, ”mystiskt mörkt”, “känns som att
personen är väldigt dyster” och “känns som skräckfilm då fotstegen upplevs som nära”.
Var det något ljud som du reagerade på?
Återigen rörde många av kommentarerna på denna fråga kring trägolvet eller knarrljudet.
Några hade reagerat på knastret från gruset på plankorna. Några svar löd: ”Knarrigt som
gammalt trägolv”, ”krispigt ljud från golvet som ger krypande, hårresande känsla”, ”något
som prasslade med fotstegen” och att ”det lät som grus på golvet som lät samtidigt som
stegen”.
Ett fåtal informanter menade även att ”det knakande ljudet lät lite mycket” och att ”knastret
var högt”.

4.4 Bearbetning av material
Vår bearbetning av det insamlade materialet gick ut på att vi samlade resultatet i olika
dokument beroende på vilken kategori det gällde samt vilket datum materialet samlades in på.
Resultaten från de olika testgrupperna, totalt 70 informanter, fördes alltså in i dokument där vi
förde in den kvantitativa datan från flervalsfrågorna samt transkriberade den kvalitativa datan.
På så vis blev resultatet lättöverskådligt. Sedan sammanställdes detta till en gemensam data
som omvandlades till tabeller i avsnittet resultat.
Redan när vi inledde vår transkribering av det insamlade materialet så gjorde vi en
bestämning av helhetsbetydelsen. Vi gick igenom materialet en ytterligare gång och fick en
överblick av materialet och kunde i ett tidigt skede se vad som skulle komma att bli
användbart i den fortsatta analysen. Därefter var det dags att framställa fenomenets generella
struktur. I detta steg vill man enligt Giorgi ta bort eventuella upprepningar, ta bort irrelevanta
svar och sätta ihop svar som liknar varandra (Fejes & Thornberg, 2015:138). Detta gjorde vi
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först när vi redovisade det insamlade materialet. Vi valde bort irrelevanta svar och
presenterade de svar vi ansåg relevanta. Vi eliminerade inte alla upprepningar utan behöll
vissa för att förstärka och förtydliga respondenternas svar. Vi valde också att inte sätta ihop
svar som liknar varandra. Detta av samma anledning till valet av att inte eliminera
upprepningar, vi ansåg att svaren blev tydliga och man kunde identifiera mönster i svaren om
vi behöll upprepningar och att svaren blev unika genom att inte sätta ihop liknande svar.

5. Analys och diskussion
Nedan följer en diskussion och analys av det insamlade materialet kopplat till syfte,
frågeställning och teori. Återgivning av våra frågeställningar:
•

Hur kan foley påverka uppfattningen av ett visst fenomen i filmupplevelsen?

•

Vilka är möjligheterna kring att endast utifrån fotsteg påverka fenomen som
Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning?

•

Hur påverkas åskådarens associationer utifrån att uppfattningen av dessa förändras
med hjälp av foley?

Som analysverktyg kommer vi att använda oss av Julian Hanich’s bok What Is Film
Phenomonology där han beskriver filmfenomenologi som ett försök att beskriva publikens
erfarenhet när de tittar på rörliga bilder (Hanich, 2016:3).

5.1 Materialkännedom
Överlag var det tydligt att informanterna uppfattade detta fenomen olika beroende på hur det
var ljudlagt. De allra flesta var ense om att den hårda, krispiga snön lät som just detta och att
kramsnön lät som just kramsnö. Även slasksnön upplevde majoriteten som slasksnö, men här
hade en betydligt större andel svarat Annat. Av dem var de flesta av uppfattningen att det lät
som löv eller annan växtlighet. Här kan vi alltså konstatera att vi inte hade lyckats hela vägen
i vår intention med ljudläggning. Det kan också vara så att ljudet skiljde sig från bilden allt för
mycket (snön i filmen är ganska djup) vilket gav upphov till en dissonans mellan ljud och bild
och skapade förvirring hos tittarna. En annan möjlighet, om än en mer långsökt sådan, är att
inte lika stor andel av tittarna varit i kontakt med slasksnö och inte kopplar det till “typisk
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snö”. Eller att det knarriga ljudet från kramsnö blivit det ljud som är ikoniskt för ljudet av snö
och således blir de svårare för informanterna att koppla andra typer av ljud till snö.
Det verkar också som att informanternas associationer förändrades utifrån deras uppfattning
av vad det var för typ av snö. Associationerna skiljde sig alltså åt från om informanterna
upplevde snön som Kramsnö, Hård/krispig eller Våt/slask. Informanterna verkade få mer
associationer till kyla och låga temperaturer utifrån den hårda och krispiga snön. En informant
kommenterade “kallt, minusgrader, gåshud” och en annan “att gå till skolan i -30 grader”.
Hos de informanter som uppfattat vår intention med slasksnön gick många associationer
också kring kyla men mer en blöt sådan. Flera hade associerat till blöta strumpor, fötter och
skor. Andra kopplade till tidig vår och snö som är på väg att smälta.
Kramsnön verkade vara den snötyp som informanterna associerade med övervägande positiva
minnen. Många hade fått tankar kring barndomen och snöbollskrig, men också skidåkning i
fjällen. Andra tänkte på jul och idyllisk vinterkänsla. De flesta som nämnt temperatur här var
någorlunda ense om att den låg kring noll-strecket på termometern.
Här kan vi alltså konstatera att informanterna på det stora hela kunde annonsera vilken typ av
snö det rörde sig om, och att de dessutom fick olika associationer utifrån snö-typ. Vi kan
alltså hitta stöd för Klas Dykhoffs teori om att ljudet har större associationsyta än bilden, då
bilden var densamma medan det enda som skiftade här var ljudläggningen och så även
respondenternas associationer. Vi ser även som Dykhoff nämner vidare, att ljudet har en
förmåga att åberopa minnen hos oss, då flera informanter nämner minnen från till exempel
barndom och lek (Dykhoff 2002:59-63).

5.2 Karaktärsuppfattning
Även här var det tydligt att informanterna fick olika uppfattning om personen i filmen utifrån
ljudläggningen. Ljudläggningen med intentionen att låta Hotfull/Arg var den som fick det
mest enhälliga resultatet. Här fick många informanter associationer kring våld och att
personen hade ett tydligt mål. Den andra majoriteten som inte fick dessa associationer
uppfattade personen som bestämd eller med ett tydligt mål. Denna uppfattning om personen i
filmen blev en kontrast till film nummer två med ljudläggning Uppgiven/Nedstämd. Här
verkade testpersonerna snarare få associationer kring hopplös- och maktlöshet. Istället för att
verka bestämd vandrade nu personen utan mål eller bort från något.
I den tredje ljudläggningen med intentionen Udda/Lustig var svaren från informanterna mer
splittrade. Här hade också många reagerat på det pipande ljudet från ena skon. Det här ljudet
stack alltså ut för mycket för många vilket resulterade i förvirring och att de inte kunde bilda
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sig en uppfattning om karaktären. Trots att många ringat in svaret Udda/Lustig hade många
ändå associationer kring obehag och att personen hade hotfulla intentioner. Detta skulle kunna
bero på att visselljudet (kanske tillsammans med avloppsrensaren) istället för att skapa komik,
skapat en sorts förvrängd bild av verkligheten - då det inte gått att placera, och fört tankarna
till skräck. Det är även möjligt att många associerar clowner med skräck istället för komik
som vår intention var.
En annan orsak skulle kunna vara som vi nämnt i metodkritiken, att bilden i detta
sammanhang styrt associationerna i en viss riktning.
Många hade trots ljudläggning fått associationer kring sjukhus, fängelse, eller tvättstuga. I
vårt försök att hitta en neutral miljö så att inte bilden skulle ta överhanden och styra
associationerna, gick vi kanske steget för långt. Kombinationen av den helt vitmålade miljön
tillsammans med personens vita skjorta gjorde att flera informanter associerat filmen till en
sjukhus- eller fängelsekorridor. Så trots att majoriteten hade skiftat uppfattning om personen
utifrån ljudläggning, verkade det vara svårare för informanterna här att koppla bort miljön och
associera fritt.

5.3 Rumsuppfattning
Det rådde delade meningar angående storleken på Omklädningsrummet/Badrummet. Vår
intention var att detta rum skulle uppfattas som Litet-Mellan, majoriteten av informanterna
ansåg att storleken på detta rum var Mellan. Anledningen kan vara att efterklangen som
bildades i rummet vi spelade in i gjorde att badrummet uppfattades som större, eftersom där
redan fanns en tydlig roomtone.
På de kvalitativa frågorna var de flesta överens om att karaktären befann sig i någon form av
badrumsmiljö. De ansåg att karaktären befann sig i ett “instängt kakelrum” och de
associerade filmen med “barfota på blött golv”. Däremot fick vi svar som antydde på att
stegen inte lät mänskliga. En informant menade att ljuden var från en annan dimension. Detta
kan ha genererat i att vissa fick associationer av skräckfilm och obehag. Så här i efterhand kan
det diskuteras om valet av att låta personen vara barfota var klokt. Vi insåg att det egentligen
kanske inte låter så mycket när man går barfota, vilket ledde till att vi överkompenserade med
att trampa fötterna hårdare mot golvet. Detta kan ha orsakat att stegen låter onaturliga och att
golvet låter blött.
Angående storleken på Kyrkan/Muséet var informanterna eniga om att miljön var Stort. Detta
var även vår intention med ljudläggningen, då vi tänkte oss att rummet var Stort-Väldigt
stort. De beskrev miljön som en “stor lokal, övergiven byggnad” och “en kyrka eller annat
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medium med stort rum och stengolv”. Anledningen till att informanterna var eniga om denna
miljös storlek tror vi har att göra med att vi här använt oss av ett ganska tydligt reverb i
efterbearbetningen. Även i denna film associerade informanterna filmen med skräckfilm. De
nämnde bland annat “mörker” och “tomt och ensamt”. Associationerna kring ensamhet
tänker vi beror på ensamma isolerade fotsteg kontra känslan av ett stort, tomt rum.
I filmen Vinden/Hallen var vår intention att miljön skulle uppfattas som Mellan-Stort.
Majoriteten av informanterna ansåg att den var just Mellan, men en del ansåg den även som
Litet och Ganska stort. Anledningen till att det rådde delade meningar i uppfattningen av
denna miljös storlek tror vi återigen har att göra med vår användning av reverb. Här använde
vi ett mindre reverb till skillnad mot Kyrkan/Muséet-filmen och hade inget reverb i
ljudupptagningen då denna film spelades in i trampstudion. Detta i kombination med att man
får relativt lite visuell information från bilden kan ha gjort miljön svårare att placera. En
annan anledning till uppfattningen av miljöns storlek kan vara ordningen vi visade filmerna i.
Vinden/Hallen visades efter Kyrkan/Muséet vilket kan ha gjort att informanterna jämförde
dessa två ljudläggningar och kunde här höra skillnader i vår användning av reverb i respektive
film.
Frågan om vilken miljö personen befann sig i fick olika svar. Svaren skulle kunna delas in i
två generella kategorier. En kategori menade att personen befann sig i ett gammalt hus med
trägolv och en kategori som menade att personen befann sig ute i skogen. Detta tror vi beror
på de träljuden vi skapade och med hjälp av knarrljudet kopplade informanterna det till
trägolv i en stuga/på en vind eller trä ute i skogen.
Även i denna film fick informanterna associationer till skräckfilm. De ansåg filmen som
“mystiskt mörk” och att de fick en känsla av “skräckfilm då fotstegen upplevs som nära”.
Att många informanter associerat filmen med skräckfilm oberoende av ljudläggning tror vi
kan bero på att personen känns isolerad och att det omgivande rummet är i mörker.

5.4 Slutsats
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra intentioner med de olika ljudläggningarna
framgick hos informanterna, med vissa undantag. Deras uppfattning av vilken typ av snö det
rörde sig om i Materialkännedom-filmerna, uppfattningen av karaktären i
Karaktäruppfatning-filmerna och uppfattning av storleken på miljön i Rumsuppfattningfilmerna stämde överlag överens med våra intentioner med filmerna. Däremot så verkar det
som att i de fall där bilden blivit överordnad ljudet har också associationerna tagit en viss
riktning, oavsett ljudläggning. Materialkännedom-filmen upplever vi är den film där ljud och
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bild samspelar bäst, det vill säga att de har samma intention. Bilden blev därför i denna film
mer neutral och tillät associationerna att bli mer relevanta och intressanta. I de andra två
filmerna, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning, har vi inte lyckats i att skapa en neutral
bild där ljud och bild är på samma plan. Här har till exempel som nämnt ovan, flera
informanter fått associationer kring skräckfilm oberoende av ljudläggning.
Vi kunde också se ett genomgående mönster i de filmer där informanterna nämnt att de
reagerat på något i ljudläggningen. Här hade informanternas svar på de övriga frågorna främst
kretsat kring det ljud de upplevde stack ut. Dykhoff nämner (2002:44) att det är viktigt att
tittaren upplever ljudet som osynligt för det ska höra ihop med bilden. Annars kastas tittaren
ut ur filmupplevelsen och tillbaka in i verkligheten. Detta kan vara fallet i det mönster vi
identifierat, det vill säga att informanterna inte ansett ljuden som naturliga och trovärdiga.
Vilket gjort att de endast reflekterat över det som låter konstigt med ljudet och inte
filmupplevelsen i sig.
Det verkar alltså så att man endast utifrån foley i form av fotsteg kan påverka tittarens
upplevelse av ett visst fenomen. Testpersonerna redovisade tydligt olika skillnader i
uppfattningen av det enskilda fenomenet, oavsett om det var Materialkännedom,
Karaktärsuppfattning eller Rumsuppfattning. Utifrån resultatet av vår undersökning
uppfattade vi att Materialkännedom har störst kraft att påverka tittarens egna associationer.
Här kunde tittarna minnas tillbaka på egna erfarenheter utifrån den upplevda snön. Det verkar
dessutom som att flera kunde få fysiska förnimmelser i form av blött, kyla och gåshud. Detta
tror vi kan bero på att informanterna själva varit i kontakt med snö och att deras uppfattning
av en specifik materia gör att det skapas relaterbara associationer. Här ser vi alltså en stark
fenomenologisk potential för att påverka tittarens filmupplevelse, och kanske därigenom
skapa en starkare subjektiv filmupplevelse.
Vi fick inte riktigt samma resultat när det kommer till de två andra kategorierna,
Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning. Här verkar det så att tittaren behöver mer
information, från bilden eller ljudet, för att bilda sig en djupare kunskap inom det valda
fenomenet. Inom Rumsuppfattning skulle man kanske behöva använda sig av en tätare
atmosfär till exempel, för att fånga känslan av platsen. Inom Karaktärsuppfattning är det
säkerligen många komponenter som spelar in, visuella som audiella, för att forma
uppfattningen av en viss karaktär. Vi finner det dock intressant att det ändå finns så pass stora
möjligheter att forma en tittares upplevelse av ett visst fenomen endast utifrån fotsteg.
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5.5 Framtida forskning
Vi uppmanar till vidare forskning om ämnet foley. I vår uppsats har vi tagit upp några
möjligheter som ges av användningen av foley, men vi anser att det finns fler. I vår analys av
vårt material kunde vi identifiera att Materialkännedom var det fenomen som påverkade
publikens associationer mest. Det vore intressant att undersöka om detta resultat är unikt för
just snö eller om det finns flera upplevelser av materia som kan få samma effekt.
Vi tror att fortsatt forskning av ämnet hade ökat kunskapen om foley och det kan möjligtvis
förbättra kvaliteten på dagens filmproduktion om rätt möjligheter identifieras.
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metod. 1. uppl. Malmö: Gleerup.
Sobchack, Vivian Carol (1992). The address of the eye: a phenomenology of film experience.
Princeton, N.J.: Princeton University Press

Elektroniska källor
Christian Ferencz-Flatz/Julian Hanich (eds.): “Film and Phenomenology.”Special Issue of
Studia Phaenomenologica, Vol. 16, 2016.)
https://www.academia.edu/29097463/What_Is_Film_Phenomenology (Hämtad 2018-02-27)
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6.1 Länkar till olistade filmer på youtube
Materialkännedom
Hård/Krispig
https://www.youtube.com/watch?v=TG3ja3dLlkQ&feature=youtu.be
Våt/slask
https://www.youtube.com/watch?v=qdbGHUUP4gY&feature=youtu.be
Kramsnö
https://www.youtube.com/watch?v=Tp8kQI-L5Rk&feature=youtu.be
Rumsuppfattning
Omklädningsrummet/Badrummet
https://www.youtube.com/watch?v=8aIkdwvpKfo&feature=youtu.be
Kyrkan/Muséet
https://www.youtube.com/watch?v=6gZhkexOMeo&feature=youtu.be
Vinden/Hallen
https://www.youtube.com/watch?v=FxAg3KEV_KE&feature=youtu.be
Karaktärsuppfattning
Hotfull/Arg
https://www.youtube.com/watch?v=cDQtJh8rE1o&feature=youtu.be
Uppgiven/Nedstämd
https://www.youtube.com/watch?v=O_Rouuuep1U&feature=youtu.be
Udda/Lustig
https://www.youtube.com/watch?v=Umc_qPtWqS4&feature=youtu.be

6.2 Bilagor (Enkäter)
Karaktärsuppfattning
https://drive.google.com/open?id=1efZw_meLnKKglLaRzyn8bOP1IOYucXuIAvqtpSQiVFA
Materialkännedom
https://drive.google.com/open?id=1GCilMkEf6SC1wB6wwODHsxAG_3a_sr5rvAaqZOlARs
M
Rumsuppfattning
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https://drive.google.com/open?id=1gRb8QQP0ghC3fYfOEx7OPDwbcoAH82V0ljCRPwrQD8
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