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Abstract
The complex sound of someone walking in snow aren't easy to create in a studio. The best 
way to get the sound is to go out on a surface with real snow and record the footsteps there, 
but it is a complex procedure to get the right sound on the snow because snow sounds 
different in various temperature and various kinds of snow. It is important to find the right kind 
of snow to get the right sound on the foot steps. 
In a studio, the foley artist can create the sound of footsteps in snow by walking on different 
kind of material, like potato flour, coarse salt or corn flakes, the question is how realistic this 
materials sounds and what temperature on the snow they sound like.
The results shows that the real snow (warm and cold snow) sounds most realistic and the 
potato flour sounds like warm and wet snow, the corn flakes some think sounds like cold snow 
while others think that it doesn't sound like snow at all and the coarse salt sounds like snow 
when it is around -10°C in the air, they all sounds similar in realism compared to each other. 
An interesting proceeding on this research would be to mix this materials and see if they can 
sound as realistic as the real snow, for example mix potato flour and coarse salt to get the 
flour less dense but it will still keep the creaking sound of snow. 
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1 Introduktion

Tramp är ett samlingsord för de ljud som uppkommer när människor rör sig, såsom 

klädprassel, fotsteg och ljud på det som människor gör exempelvis dricker vatten eller öppnar 

en dörr. Trampet gör att ljudet känns mer äkta och trovärdigt och utan trampet skulle filmljudet 

kännas avskalat och tomt, det beror på att ljuden som innefattar kategorin tramp är ljud som 

vi hör varje dag och kan identifiera som vardagliga [1]. 

När en publik ser en film är det sällan de lägger märke till trampet, de lägger mer fokus på 

häftiga ljudeffekter och smällar men om trampet togs bort skulle ljudet kännas avskalat och 

publiken skulle sakna en del i ljudbilden.

Trampet innefattar som sagt flera olika sorters ljud och när det gäller fotstegen kan dessa 

spelas in på olika sätt, antingen spelas de in i en kontrollerad trampstudio där det inte finns 

något ljud från fläktar, ventilation och annat som låter. Miljöljudet till trampet läggs då på i 

efterbearbetningen. Ett annat alternativ är att spela in trampet på en plats som liknar det ställe 

scenen utspelar sig på exempelvis inne i ett riktigt kök i samma storlek och form som i filmen, 

det resulterar i ett naturligt miljöljud på trampinspelningen, ljudet från kylskåpet  och 

ventilationen förstärker känslan av ett riktigt och realistiskt kök[2]. Det vanligaste är att 

inspelningen sker i en kontrollerad trampstudio. Vid inspelning av trampet tittar trampartisten 

på en monitor (bildskärm) där filmen eller videoklippet spelas upp, trampartisten går och gör 

de mänskliga rörelserna synkroniserat med bilden samtidigt som fotstegen och rörelserna 

spelas in och läggs ihop med bilden, allt som skådespelarna gör är alltså ljudlagt. Är det en 

väldigt liten filmproduktion ljudläggs bara det nödvändigaste för att spara pengar och 

därigenom tid. 

I en trampstudio finns det flera olika underlag att gå på, som trägolv, grus och betong med 

mera, det finns även massa olika skor och redskap som kan behövas för att få rätt ljud på 

trampet och rörelserna, exempel: husgeråd, olika sorters tyger för klädprassel, vapen, olika 

lås, dragkedjor, alla möjliga sorters skor och mycket annat, i princip allt som låter och kan 

behövas vid ljudläggning av film.

I filmer är det sällan samma föremål som visas i bild som åstadkommer ljudet till föremålet, 
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trampartister är väldigt kreativa och lyckas komma på lösningar av olika slag som låter mer 

som ett specifikt ljud än det verkliga föremålet egentligen gör [3], exempelvis när någon 

krossar ett glas så kan trampartisten spelar in ljudet av metallbitar som faller till golvet istället 

för att spela in ljudet av ett glas som krossas, för metallen kanske låter mer som krossat glas 

än vad riktigt glas gör. 

Under inspelningen av en film är det ljudteknikerns uppgift att få in så rent och komplett 

dialogljud som möjligt, där försöker de inte ens spela in trampljudet utan fokuserar bara på att 

få in ett bra dialogljud på inspelningen, trampet kan läggas på i efterbearbetningen av en 

ljudläggare, men skådespelarnas röster kan de inte göra om själva, därför är det så viktigt att 

få ett bra dialogljud på inspelningen men inte alls viktigt att få in ljudet av fotsteg och 

klädprassel [2].

Alla ljud till filmer spelas inte in utan vissa plockas från ljudbibliotek, där måste trampartisten 

också vara kreativ och komma fram till vad han/hon ska leta efter för att hitta bra ljud till 

föremål som egentligen är något helt annat. En annan viktig del i trampartistens jobb är att få 

ljudeffekterna att passa in i scenens stämning. Under inspelningen av scenerna har 

regissören tillsammans med alla andra inblandade, såsom: ljudteknikern, filmteamet, 

ljussättare med flera, skapat dramat och stämningen i scenen, de som gör efterbearbetningen 

på ljudläggningen måste också hålla sig till den stämningen och få dramatiska syftet i scenen 

att bli ännu tydligare [4].Trampet har också en viktig berättarfunktion, fast publiken oftast inte 

ens tänker på att trampet finns där, hjälper det till att skapa känslan i scenen och det berättar 

väldigt mycket om en karaktärs personlighet och sinnesstämning, det lyfter fram de viktigaste 

karaktärsdragen och bara av att höra en karaktärs steg får man veta otroligt mycket om 

karaktären[5] [6]. De är många komponenter som måste stämma för att skapa ett bra och 

berättande trampljud; det ska berätta vem karaktären är, vilken stämning det är och vilket 

humör karaktären har.  

Det är viktigt att trampartisten först tittar noga på scenen som ska trampas och funderar på 

hur stegen i bild borde låta och sedan hitta material som låter rätt för just den scenen, 

exempel om man ska spela in ljud av någon som går i grus så ska ljudläggaren se till att det 
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hörs mycket av grusljudet, mer än vad grus faktiskt låter på riktigt, för att det ska låta 

övertygande måste man överdriva, därför gäller det att noga välja: rätt mikrofon, rätt sorts 

grus, rätt skor och så vidare, så att man verkligen får ett överdrivet men samtidigt trovärdigt 

ljud av fotsteg i grus [2].

När man vill spela in ljudet av någon som går i snö finns det ett par olika sätt att gå till väga, 

man kan antingen ta med inspelningsutrustning och monitor utomhus och spela in när någon 

trampar i riktig snö, vilket i de flesta fall blir mest trovärdigt [7], eller så kan man spela in 

stegen i trampstudion och låta trampartisten gå på olika material som låter som snö, till 

exempel potatismjöl, cornflakes, salt och cellofanpapper. Olika tempererad snö låter olika så 

därför är det viktigt att fotstegen låter som snön i bilden ser ut att låta; är det en kall dag 

bilden gestaltar måste det höras på fotstegen att det är kall snö skådespelaren promenerar i.

1.2 Historia
När film började ljudläggas i början av 1900-talet spelades alla ljud in på ett ljudspår, vilket 

betyder att alla ljud som skulle finnas med var tvungna att spelas in samtidigt, inne i studion 

fanns det en orkester som spelade musiken, några som gjorde ljudeffekterna, några som 

trampade fotstegen och så vidare. För varje scen fick de spela in allt samtidigt i 

synkronisering till bilden, det gick inte att mixa eller redigera någonting i efterhand, var det 

något som inte lät bra fick man ta om den delen av scenen med alla inblandade. Idag har 

tekniken gått framåt och nu spelas ljudet till en film in på betydligt fler spår än ett och även 

den tekniska utrustningen har utvecklats väldigt mycket, men arbetssättet som filmtrampets 

grundare Jack Foley kom upp med i början av 1900-talet,  används än idag till viss del inom 

branschen [4]. 

1.3 Vad vill man höra
När en trampartist skapar tramp till en scen måste denne hitta vilka ljud som är relevanta att 

ljudlägga och vad publiken behöver höra för att förstå. Ljudläggs exakt allt som syns i bild 

resulterar det i ett oljud av ljud, genom att medvetandet och örat endast kan uppfatta ett 

begränsat antal ljud samtidigt är det alltså bättre att lägga upp en strategi och bestämma vilka 

ljud som ska höras, än att ljudlägga allt som låter [8 s18].
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1.4 Berätta med tramp
Som det står i inledningen så har trampet en viktig berättarfunktion, trampet kan berätta allt 

från vem en karaktär är till vilken sorts situation en karaktär befinner sig i. Det finns många 

exempel på filmscener där tramp är det enda ljud åskådaren får höra och med trampet 

berättas en hel händelse, helt utan dialog eller ljudeffekter. Ett exempel som Ament [4] 

berättar om är Once upon a time in west gjord av Sergio Leone, där utspelar sig 

öppningsscenen på 13 minuter nästan helt utan dialog. Där berättas hela introduktionen i 

princip bara med hjälp av tramp. Ett annat exempel är filmen All that Jazz gjord av Bob Fosse, 

en scen i den filmen handlar om att huvudpersonen får en hjärtattack, trampartisten har 

lyckats berätta hela händelseförloppet av hjärtattacken endast med trampet, det är alltså 

ingen dialog eller musik i den scenen. 

1.5 Spela in tramp i studio
Att spela in trampet i en studio har sina för- och nackdelar. Nackdelen är att akustiken i 

studion kommer ge de inspelade trampet en klang och en karaktär som sällan motsvarar den 

miljö som visas i filmen, man måste därför låta trampet genomgå samma process i mixningen 

som dialogen; lägga på samma atmosfärljud, equaliser och så vidare för att de ska få samma 

klang och bli ett enhetligt ljud tillsammans som låter naturligt gentemot bilden. Fördelen med 

studioinspelning är att trampet och ljudeffekterna som spelats in där får ett enhetligt ljud och 

passar bra ihop med varandra även innan mixningen och man har full kontroll på atmosfären 

runt omkring under inspelningen så man slipper ljud av fläktar och ventilation som låter om 

man spelar in exempelvis i en verklig miljö. Ska man spela in trampet till en miljö som ska 

vara helt tyst av någon anledning är det bäst att spela in i en kontrollerad trampstudio där kan 

man stänga av all ventilation och andra störljud för att få så tyst miljö som möjligt, för det är 

otroligt svårt att få helt tyst runtomkring på något annat ställe, helst ska inspelningen ske 

nattetid då för att det ska vara så lite trafik och människor som rör sig utanför som möjligt [2]. 

1.6 Ljudet av snö
Att spela in ljudet av någon som går i snö är inte så enkelt som det kan verka, snö låter 

nämligen olika beroende på några faktorer: om det är nyfallen snö eller inte, temperaturen på 

snön, temperaturen i luften och vilken omgivning man befinner sig i, om det är kalfjäll eller 
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granskog låter snön olika och så vidare. Som ljudläggare går det inte att ta för givet att all snö 

låter likadant, bara för att man lyckats hitta ett bra snöljud till en scen, betyder det inte att man 

kan använda samma metod för att ljudlägga snösteg till en annan scen i samma eller i en 

annan film, ljudet på snön beror på vilken sorts snö man ska ljudlägga [4]. För att få det bästa 

resultatet av snötramp ska man spela in fotstegen utomhus i rätt tempererad snö, rätt väder 

och rätt omgivning som scenen i filmen visar [7], men det är inte alltid ett alternativ att göra 

inspelningen utomhus, ibland finns det inte budget för att lägga ned tiden att leta upp rätt 

utomhusmiljö för scenen. Ljudlägger man en film i exempelvis Stockholm kostar det mycket 

pengar att ta med sig utrustningen till exempelvis ett passande kalfjäll och spela in tramp till 

en scen där. Ett annat problem som gör att man inte kan spela in trampet utomhus är för att 

det inte finns någon snö ute under sommarhalvåret och ljudläggaren kanske inte har tid att 

vänta på att snön ska falla.

 

Ska man spela in ljudet av steg i snö inomhus i en studio gäller det ju att hitta rätt ljud på 

snön, genom att det är stor skillnad på ljudet av olika sorters snö måste man hitta ett bra 

material att trampa i för att uppnå rätt snöljud. Snö har ett väldigt karaktäristiskt ljud så om 

man hör ljudet av någon som går i snö är det lätt att känna igen att det är just snö som 

personen går i. Snön låter olika om det är: kall eller varm snö, ny pudersnö eller äldre 

tillplattad snö, om det är blöt snö eller torr snö, all snö har sitt eget speciella ljud [7]

1.7 Inspelning av snöljud i en studio
Vid inspelning av fotsteg i snö inomhus i en trampstudio måste trampartisten tänka igenom 

sitt val av material att trampa i väldigt noga för att hitta rätt karaktär på snön som ska spela in. 

Den första frågan som måste besvaras är vilken sorts snö det visas i bilden, är det blöt-, ny- 

eller frusen kall snö? Vilken temperatur är det i luften vid inspelningen, kallt eller varmt? När 

man besvarat dessa frågor är det dags att bestämma sig vilken sorts material man använder 

sig av för att spela snön. 
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1.8 Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka olika sorters material trampartister ska 

använda vid inspelning av snötramp i en trampstudio för att gestalta olika karaktär på snö. 

Testa olika material som låter som snö och undersöka vilken sorts snö det låter som. De olika 

materialen som ska testas är: potatismjöl, cornflakes och grovsalt. Detta för att kunna ge 

riktlinjer åt ljudläggare för vilka material som bör användas beroende på vilken sorts snöljud 

man vill uppnå och även kolla hur realistiskt snöljuden låter. Med denna kunskap kommer 

man att kunna spela in ljudet av snösteg i en trampstudio så det låter mer realistiskt och 

passar bättre till bilden.

Testet går ut på att ta reda på hur de olika materialen låter var för sig och inte blanda dem och 

försöka efterlikna olika sorters snö vilket man ofta gör under en trampinspelning. Detta för att 

ta reda på hur materialen verkligen låter och inte ta reda på hur bra blandningar av material 

som går att åstadkomma för att efterlikna snö.
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2 Metod

Efter att ha läst olika artiklar om snöljud visade det sig att de vanligaste materialen som 

används för studioinspelning av fotsteg i snö är: potatismjöl, cornflakes och grovsalt. För att få 

en verklig referens spelades även fotsteg i riktig snö in, kall och varm snö 

Sammanlagt blev det fem olika stimuli i lyssningstestet. 

• Potatismjöl

• Cornflakes

• Grov salt

• Kall snö -10°C

• Varm snö 0°C  (Det varit kallt på natten innan vilket gör att det inte var blötsnö)

2.1 Inspelning av stimuli
Genom att några av ljuden spelades in ute var jag tvungen att använda en mikrofon med 

tillhörande puffskydd vilket tar bort det mesta av vindljudet som annars skulle höras på de 

stimuli som är inspelade utomhus men inte på ljuden som är inspelade i studio. 

Till inspelningen användes en mikrofon av typen Sennheiser MKH70 med tillhörande 

puffskydd och bom. Det är en riktad mikrofon, detta valdes för att inte få med några 

eventuella störljud från omgivningen under utomhusinspelningen, inspelningen skedde på en 

plats där det inte var så många bilar i närheten eller annat som kan avslöja att ljudet inte är 

inspelat  utomhus, en rundtagande mikrofon hade kunnat ta in ljud som gör att 

försökspersonerna förstår att ljuden är inspelade utomhus. Inspelningsplatsen utomhus var 

på en äng, och trampet gjordes på en upptrampad stig så man inte får uppfattningen att man 

går på snö som ligger ovanpå asfalt, målet var att få ljudet av tramp i ren snö. Det var runt 0,5 

meter snö ner till marken på inspelningsplatsen. Inspelningarna gjordes tidigt på morgonen 

för att det skulle vara så lite bilar som möjligt ute och köra. Mikrofonen var placerad ungefär 

1,5 meter från fötterna på personen som trampade, detta avstånd valdes för att då lät trampet 

nog nära, provade positioner på 1 meter och 2 meter från fötterna, men dessa avstånd lät för 

nära respektive för långt bort för att låta trovärdigt. Samma avstånd användes till alla 
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inspelningar. Ljudet spelades in på en Sound Devices 702-T 2 kanaler flashdrive vilket är en 

inspelare med två ingångar och minneskort som lagringsmedia. Temperaturen visar vilken 

temperatur det var i luften vid inspelningstillfället och inte temperaturen på själva snön. 

[Bild 1] 

Denna bild visar hur inspelningen utomhus gick till.

Vad gäller inspelningen av ljudet på cornflakes, salt och potatismjöl spelades dessa in 

inomhus i en dämpad studio med samma inspelningsutrustning som användes vid 

utomhusinspelningen för att få samma färgning på ljudet. Väggarna i studion var klädda med 

tungt absorberande tyg vilket ger ett slutresultat utan starka rumstoner och kort efterklang. 

För att få ett tjockt lager av materialen (cornflakes, salt och potatismjöl) som personen skulle 

gå i hälldes materialen ned i en stor plastlåda som var fasttejpad i golvet. En efter en hälldes 

de olika snö materialen ned i lådan och så fick tramparen gå i lådan medan ljudet spelades in. 

Genom att lådan var platt undertill och fasttejpad i golvet så kom inga ljud av lådan som slår 

eller åker runt på golvet med på inspelningen.
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[Bild 2] [Bild 3 ]

Bilden visar inspelningen i studio, här se man    Denna bild visar inspelningen i

     tydligt hur lådan är fasttejpad i golvet      studio från en annan vinkel.

2.2 Filtrering
Efter inspelningen av ljuden var det dags att filtrera ljuden, för att behålla originalkaraktären 

på ljuden processerades de så lite som möjligt, så testet går ut på att jämföra hur ljuden 

faktiskt låter och inte ett test på hur bra filtreringen blev. Det som gjordes med ljuden var att 

lägga på en equalizer som tog bort ett brum (antagligen ventilation eller liknande) som kommit 

med på ljuden som var inspelade i studion, där använde jag ett högpassfiler och tog bort 

frekvenser under 100 Hz. På ljuden som var inspelade utomhus togs frekvenser under 80Hz 

bort för att ta bort ljudet av vinden som kommit med på inspelningen, detta gjorde att ljuden 

lät mer enhetliga så försökspersonerna inte ska kunna lyssna på bakgrundsljudet och höra 

skillnad. En loudness justerare (Maxim för ProTools) lades också på ljudspåren för att 

eliminera ljudnivåskillnader, för det visade sig att ljuden som var spelade in i studio hade en 

något lägre nivå än de som var inspelade utomhus, därför justerades nivån och höjdes några 

decibell. Genom att jag valde att höja dem med en loudness justerare höjs ljudnivån på allt 

som ljudet innehåller, vilket gör att det inte är topparna som höjs utan medelnivån ökas, det 

medför att det blir så liten förändring på ljuden som möjligt. Filtreringen utfördes i programmet 

ProTools och lyssningen var då två högtalare av märket Genelec 1030A. Anledningen att 

lyssningen inte var hörlurar var för att lyssningstestet skulle utföras med högtalare och för att 

ha bättre kontroll på slutresultatet användes högtalare även till filtreringen.
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2.3 Försökspersoner
Det var 32 personer som utförde lyssningstestet, personerna hade bott i norra delen av 

Sverige i 2 - 34 år. Kravet var att de skulle ha bott i den norra, snöiga delen av Sverige i minst 

2 år så de skulle veta att snö låter olika beroende på temperatur och när den föll. Alla 

försökspersoner är studenter eller doktorander på Luleå Tekniska universitet i åldern 20 - 34 

år. Efter utfört lyssningstest fick personerna en hembakad muffins som tack för hjälpen. 

2.4 Lyssningstest
Under lyssningstestet fick försökspersonerna lyssna på ett snöljud och sedan besvara frågor 

[Bilaga 1] om hur realistiskt de tyckte ljudet lät och vilken temperatur de uppskattade att snön 

hade. Försökspersonerna fick lyssna på ett ljudexempel hur många gånger de ville men de 

fick inte jämföra ljudet mot varandra så när de gått vidare till nästa ljud fick de inte gå tillbaka 

och lyssna på föregående ljud igen. Instruktionerna försökspersonerna fick innan testet är de 

som finns att läsa i [Bilaga 1]. Lyssningstestet utfördes utan bild för att försökspersonerna 

skulle lyssna på ljuden och höra hur de verkligen låter, genom att hjärnan lätt kan luras om 

testet skulle utföras tillsammans med bild på någon som trampar i snö så skulle ljuden 

troligtvis uppfattas annorlunda 

2.4.1 Enkätutformning
Det var viktigt att enkäten skulle vara kort med enkla raka frågor så försökspersonerna kunde 

fokusera på att lyssna på ljudexemplen och inte fundera på vad frågorna egentligen betyder. 

Försökspersonerna gjorde enkäten anonymt genom att jag inte såg någon anledning att veta 

vem som fyllt i enkäten [se enkät Bilaga 1]. I första delen i skulle de berätta lite om vem som 

svarade på testet, hur gamla de var, hur länge personerna bott i norra delen av Sverige, detta 

för att kontrollera att alla som svarade på enkäten hade lite vetskap om hur snö låter genom 

att de gått i snö i minst två vintrar. Den sista frågan i första delen var om personen har någon 

hörselskada och i så fall vad, detta är viktigt att veta för att om något svar stack ut från 

mängden väldigt mycket kunde det bero på en hörselnedsättning eller liknande, så de helt 

enkelt inte hörde samma ljud som de andra.

Efter dessa frågor kom frågorna om själva ljudexemplen, det var samma frågor för alla 5 

ljudexempel. Den första frågan handlar om hur realistiskt de tyckte att ljuden lät på en skala 
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från 1 till 5 där 1 betyder inte realistiskt alls och 5 betyder helt övertygade. Skalan gjordes 

med ganska få steg för att det skulle vara okomplicerat för försökspersonerna att hitta ett bra 

betyg för ljudet, samtidigt som det skulle ge tillräcklig upplösning för att få ett bra resultat i 

sammanställningen. Denna fråga ställdes för att få reda på huvudfrågan i projektet, om de 

påhittade snöljuden låter realistiskt eller om de inte går att använda för att gestalta ljudet av 

snö. Nästa fråga handlar om att de skulle välja vilken temperatur dom tyckte det lät som att 

snön hade på en skala med alternativen -30, -25, -20, -15. -10. -5, 0, 5. Denna fråga 

användes för att få fram vilken temperatur de olika materialen lät som för att senare kunna 

applicera dessa kunskaper på verkligheten. Den sista frågan i enkäten handlar om varför 

olika ljud uppfattades realistiskt eller orealistiskt, på denna fråga fanns inga svarsalternativ 

utan ett par rader där de fick beskriva vad de tyckte. Denna fråga ställdes för att få kvalitativ 

data och för att få veta varför de egentligen tyckte som de tyckte. Dessa svar förväntades ge 

en djupare förståelse till varför det blev de resultaten.

2.4.2 Lyssningsrum
Lyssningstestet utfördes i en studio i Luleå på universitet, en utförlig bild på studion finns i 

[Bilaga 2]. Studion har en efterklangstid på 0,31 s och ljudexemplen spelades upp i stereo 

genom studions högtalare, ett par ADAM S2A högtalare. Jag valde att göra testet med 

högtalare för att få det så likt en situation som man vanligtvis tittar på film i, genom att det 

troligtvis är högtalare och inte hörlurar som försökspersonerna har hört tramp i snö i ett 

filmsammanhang tidigare. Ljudfilerna spelades upp från ProTools och sedan vidare in i en 

kontrollpanel (Control 24) där försökspersonerna kunde välja att lyssna på de olika ljuden 

genom mute knapparna..

2.4.3 Lyssningsnivå
För att få en bra lyssningsnivå fick de första 6 personerna som gjorde testet att ställa in den 

önskade lyssningsnivån under första ljudexemplet de lyssnade på och ljudnivån mättes med 

hjälp av en dB mätare. Medelnivån av de första sex lyssningarna blev 56,5dBA vid 

lyssningspositionen och detta är den nivån som de resterande försökspersoner hade.

Mellan lyssningstesten kontrollerades ljudnivån då och då inne i studion så det inte var någon 

som ändrat på lyssningsnivån under testets gång
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2.4.4 Slumpad ordning 
För att se till så att resultaten inte berodde på vilken ordning ljudfilerna spelades upp i 

slumpades tre olika ordningar på ljudfilerna. Slumpningen utfördes med hjälp av en sexsidig 

tärning. Ljudfilerna döptes till nummer istället för namn: 1(kall snö), 2(varm snö), 

3(potatismjöl), 4(cornflakes) och 5(grovsalt), sedan slogs tärningen för att se vilken ordning 

ljudexemplen skulle spelas upp. Nummer sex uteslöts genomgående genom att det var fem 

ljud som skulle testas, när samma siffra kom upp två gånger bortsåg jag även från den siffran 

som kom upp andra eller ibland tredje gången. Den första ordningen som slumpades fram var 

5, 3, 2, 4 ,1 den andra var 4, 3, 2, 5, 1 och den sista var 3, 4, 1, 5, 2.

Jag hade de tre olika ordningar på ljuden upplagda på Control 24 i kontrollrummet, för varje 

testperson som gjorde testet så byttes ordningen mellan dom tre slumpade ordningarna så 

två personer efter varandra hade aldrig samma följd på ljuden. 
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3 Resultat
Sammanlagt var det 32 personer som utförde mitt lyssningstest och svarade på enkäten. 

Efter genomgång av enkäterna fastslogs att det inte fanns några test som visade sig vara 

ogiltiga eller av något skäl inte gick att använda. Dessa resultat baseras alltså på alla 32 

enkäter som fylldes i. Här nedan är en redovisning av vilka resultat de olika snöljuden gav.

3.1 Varm snö
Resultatet visar att de flesta tycker att den varma snön som inspelad utomhus låter väldigt 

realistiskt. Det är ingen som tycker att detta ljud låter helt orealistiskt.

 [Figur 1]              [Figur 2]

Temperaturdiagrammet visar att de flesta tycker att det låter som att snön är mellan -10 och 

-5 grader, vilket är nästan det den är, snön var runt 0°C vid inspelningstillfället. En 

sammanfattning av kommentarerna visar att det här är ett ljud som många känner igen och 

tycker sig ha hört tidigare det visar sig vara ett ljud som många förknippar med att gå ute i 

vanlig snö. Här är ett axplock av kommentarerna som skrevs på enkäten. 

– ”Tycker det låter precis som när man är ute och går en vanlig vinterdag”

– ”Ganska bra likhet med hur det är i verkligheten. ”Frasigheten” kommer fram tydligt  

och är viktigt för hur kallt det är. Hade det varit dovare så skulle det vara varmare” 

– ”Mjuk snö men ändå ”krambar” ”
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3.2 Kall snö 
Resultatet på den kalla snön visar att det låter ungefär lika i realism som den varma snön, det 

är ingen som tycker det låter helt orealistiskt.

  [Figur 3]                 [Figur 4]

Genom att titta på temperaturdiagrammet visar det att den kalla snön inte låter så mycket 

kallare än den varma snön, skillnaden som går att se visar att de flesta tycker att det låter 

som -10 grader (ljudet är inspelat vid -10 grader). Kommentarerna visar att de flesta tycker att 

det låter som torr snö med lagom mycket knarr i ljudet. Den torra snön är oftast ganska kall, 

runt -15 grader, många av kommentarerna till detta exempel förstärker alltså resultatet som 

synd i temperatur-diagrammet Här är ett axplock av kommentarerna: 

– ”Knarr-ljudet lät realistiskt. Låter som det gör när man går i snö”

– ”Låter som torr packad snö”

– ”Känner igen lätet av mina egna skor på väg till skolan på morgonen”
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3.3 Potatismjöl
I resultatet för trampet i potatismjölet går att utläsa att det är lite olika i hur realistiskt ljudet 

låter, det är inte många som är helt övertygade om att det är realistisk snö, men det är ändå 

inte många som tycker det är riktigt orealistiskt heller. 

  [Figur 5]                 [Figur 6]

Här är det även delad mening om vilken temperatur det låter som, vissa tycker det låter som 

ganska kall snö (-20 grader) medan andra tycker att det låter som nollgradig kramsnö. Läser 

man kommentarerna ser man klart att vissa förknippar detta med riktigt kall snö medan andra 

tycker det låter som varm kramsnö. Här är några av kommentarerna som visar på kall snö:

– ”Det knarrar på ett sätt som det gör när man går i kall snö.”

– ”När snön är riktigt kall fastnar nästan skon kvar i snön, det låter lite så”

Dessa kommentarer är dom som tycker att det låter som blöt kramsnö:

– ”Kramsnö! Ihoppackad kramsnö har en degig konsistens.”

– ”Låter lite vattnigt dämpar ljudet som snö brukar göra när det är kramsnö”

På detta exempel finns det även kommentarer som visar att det inte låter realistiskt alls:

– ”Låter inte alls som snö, mer som frigolit nästan.”

– ”Låter gummi/plastaktigt”
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3.4 Cornflakes
Resultatet visar att det är övervägande många som tycker snöljudet låter ganska realistiskt 

men det är samtidigt bara en som tycker det låter helt övertygande som snö medan det är en 

relativt stor grupp som tycker det låter helt orealistiskt. 

   [Figur 7]                [Figur 8]

Här är det svårare att avgöra vilken temperatur ljudet anses vara, det är en peak på 

diagrammet vid -20 grader och en vid -10 grader men annars är det ganska jämt fördelat över 

hela skalan upp till 0 grader. 

Kommentarerna visar att det många relaterar krispet som fanns i ljudet till skare, att gå i snö 

med skare och skaren går sönder när man trampar på den, när det är den sortens snö kan 

det vara väldigt olika temperatur, skaren beror på temperaturen som varit timmarna före. 

– ”Det låter som det vart varmt och sedan blivit kallt igen så snön fryst till. Men det lät för  

”krispigt” för att låta verkligt”

– ”Låter som steg i djup snö med lätt skare”

– ”Kallt, hård skare som kraschar under fötterna, töväder som blivit till is/snö blandning.  

Kanske mer som is än snöljud dock.”

Det var också många som tyckte detta ljud lät som grus istället för snö.

– Snön låter lite väl hård, nästan som att man går bland stenras. För mycket knaster och  

för lite knarr

– Det lät mer som att fotstegen skedde i grus eller motsvarande, men skulle kanske  

funka om det var skare uppe på snön
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3.5 Grovsalt
Ljudet av tramp i grovsalt verkar vara det minst realistiskt av materialen som testats. Det är 

många som tycker det är dåligt och det verkar inte tyckas vara något bra ljud på snö. 

    [Figur 9]                  [Figur 10]

Temperaturen är de däremot ganska eniga om, trots att det inte låter så trovärdigt verkar de 

flesta tycka att det låter som snö när det är -10°C kallt, men det är även lite utspritt runtom 

och ungefär lika många som tycker det är kallare och varmare. Genom att titta på 

kommentarerna från enkäten ser man att det är många som tycker att det låter som riktig, lös 

snö.

– ”Det är skapligt realistiskt, lät som torr och lös snö.”

– ”Jag kopplar ihop lätena med det jag känner igen från filmer”

– ”Jag tyckte det påminde om riktig snö. Lät som djup snö med långa stora kliv”

Men det var även många som tyckte att ljudet lät helt orealistiskt och att det inte alls går att 

använda som ljud för att spela in tramp i snö. 

– ”Låter inte ens som fotsteg, snarare som snöskottning”

– ”Det lät mer som att någon skottade blötsnö än att någon gick”

– ”Låter mer som någon skottar eller åker långfärdsskridskor än att någon går”
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3.6 Sammanställda medelvärden
I detta diagram går att se de sammanställda medelvärden av ljudexemplen i realism och 

temperatur. 

    [Figur 11]
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3.7 Statistisk analys
En ANOVA med upprepad mätning visade att de olika ljudexemplen gav olika bedömningar av 

realism, (F(4,124)=23,954, p<0.001).

Detta betyder att det är en otroligt liten chans att det är slumpen som gett resultatet, närmare 

sagt 0,00000000000001 signifikant att det är slumpen som gett resultatet.

      [Tabell ANOVA 1]

     [Tabell ANOVA 2]

Eftertest med parvisa jämförelser med Bonferronis korrektion (detta används för att rätta till 

de sannolikhetsfel som uppstår vid denna typ av parvisa jämförelser) med signifikansgräns 

α= 0,05 visade att ljudexempel 1 och 2, vilket var kall och varm snö, uppfattades lika i realism 

medan de uppfattades helt olika i realism jämfört med ljudexempel 3,4, och 5 (Potatismjöl, 

Cornflakes och salt). Ljudexempel 3,4, och 5 visade sig uppfattas lika i realism vid den 

parvisa jämförelsen men alltså helt olika jämfört med ljudexempel 1 och 2.
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4 Diskussion

4.1 Metod
Att använda sig av 5 stycken stimuli visade sig vara ett bra antal, hade det varit fler så hade 

det kunnat leda till att lyssningstestet skulle bli väldigt långt vilket i sin tur kan leda till att det 

inte är så många som har tid och möjlighet att göra testet. Ett annat sätt att se på det är att 

det skulle vara intressant att blanda de olika materialen och även testa olika mixningar, 

exempelvis blanda i grovsalt i potatismjölet så det inte är lika packat och få ut ett resultat av 

hur det låter. Hade jag gjort blandningar av alla materialen för att testa det hade det blivit 8 

stimuli vilket hade resulterat i ett lyssningstest som tagit 30 minuter eller mer att utföra och då 

kanske inte lika många hade haft möjlighet att göra testet. 

Inspelningen av ljuden hade kunnat förbättras när det gäller studioinspelningen. Plastlådan 

som användes att trampa i var aningen för lite vilket ledde till att det var svårt att få ett ljud av 

naturliga steg, personen som trampade fick hela tiden fick se till att han inte stötte till kanten 

på lådan och på så sätt få ett missljud på inspelningen.  Annars tycker jag att 

inspelningsutrustningen var optimal för denna typen av inspelning. Hårddiskinspelaren var 

liten och lätt att ta med sig. Ljuden filtrerades efter inspelningen vilket vid en perfekt 

inspelning inte hade behövts, men genom att det hördes lite vindljud på ljuden som var 

inspelade utomhus så var jag tvungen att ta bort det så försökspersonerna inte skulle höra 

skillnad på ljuden genom att lyssna på bakgrundsljudet. Trots att ljuden filtrerades gjordes så 

lite som möjligt med equalisern, det var inte många frekvenser som togs bort för att behålla så 

mycket av originalljudet som möjligt. Sen användes även en loudness mätare på alla ljuden 

för att få en jämn ljudnivå, detta anser jag inte hade någon större inverkan på ljuden och hur 

de uppfattades under lyssningen.

Jag bestämde att alla försökspersoner skulle ha bott i den norra och snöiga delen av Sverige i 

minst 2 år, detta för att de skulle ha en uppfattning om hur snö låter och att snön låter olika i 

olika väderlek. För att få ett ännu bättre utfall på enkäten hade det optimala varit att personer 

som utförde testet  skulle ha bott i norra delen av Sverige hela sitt liv, men genom att jag 

utförde detta lyssningstest i ett kontrollrum på universitetet och ville ha så många 
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försökspersoner som möjligt så valde jag att ta personer som befinner sig på universitetet, 

nämligen studenter och doktorander. Försökspersonerna hade de bott i den snöiga delen av 

Sverige mellan 2 och 34 år, på det sättet var det en väldigt splittrad grupp människor, men det 

blev ändå ett samlat resultat om man tittar på den statistiska analysen vilket gör att jag drar 

slutsatsen att i denna undersökning hade denna skillnad inte så mycket att göra med det 

slutgiltiga resultatet.

Lyssningstestet utfördes i ett kontrollrum på universitetet i Luleå. De första sex personerna 

som gjorde testet fick ställa in den ljudnivå de ville ha under testet på det första exemplet de 

lyssnade på och sedan räknade jag ut medelvärdet av detta vilket blev 56,55 dBA, dessa 

försökspersonerna hade alltså inte samma lyssningsnivå som övriga när de gjorde testet. 

Detta kan leda till att dessa resultat sticker ut ur mängden och har avvikande svar, men efter 

att ha jämfört dessa svar med de andra visade det sig att svaren inte var avvikande på något 

sätt och därför uteslöts inte dessa enkäter i resultaten. Hade det varit väldigt avvikande svar 

på dessa sex enkäter hade enkäterna uteslutits från slutresultaten. 

Försökspersonerna fick svara på en enkät bestående av 4 frågor för varje ljudexempel, 

sammanlagt var det 5 ljudexempel. I efterhand hade det nog blivit bättre värden i resultatet 

om det hade varit färre steg på temperaturskalan i fråga nummer två, det var en skala på 8 

steg vilket gjorde att resultaten inte blev så samlade, resultaten blev samlade över ett område 

och inte runt en specifik grad och det tror jag har att göra med att det var så många steg. På 

temperaturskalan var det ett steg var femte grad, med facit i hand tror jag det hade gett mer 

samlat resultat om det hade varit ett steg var tionde grad. I enkäten hade jag också en fråga 

om personen hade hörselskada eller inte, och det visade sig vara fem av de 32 svarande som 

hade tinnitus och fyra hade någon form av hörselnedsättning, dessa enkäter kollades också 

lite mer noga om de var avvikande på något sätt, det visade sig att inte heller dessa svar 

stack ut från mängden så jag valde att ha med även dessa enkäter i min 

resultatsammanställning.

Under testet fick de inte jämföra ljuden mot varandra, jag valde den metoden för att jag ville 

ha en bedömning om hur de tyckte att ljuden lät var för sig. Det optimala hade varit om de 
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lyssnat på ett ljud, gått ut från studion och ”rensat öronen” från snöljudet så de inte kom ihåg 

så mycket om hur det föregående ljudet lät när de gick in för att lyssna på nästa, detta för att 

separera ljuden så mycket som möjligt, men att göra testet på detta vis hade tagit otroligt lång 

tid och då tror jag inte lika många hade kunnat medverka. Hade man istället gjort ett test där 

de skulle jämföra ljuden med varandra skulle den riktiga snön vara given och sen skulle de ha 

jämfört de olika inspelade materialen med den riktiga snön. Detta hade gjort att det inte skulle 

gå att testa hur försökspersonerna tycker att riktig snö låter, vilket var intressant att veta, som 

det är nämnt tidigare så kan andra material låta mer som ett specifikt föremål än vad 

föremålet i sig låter. 

Att se en bild när man tittar på film och hör tramp är det vanligaste, men jag valde att utföra 

lyssningstestet utan bild som visade när någon gick i snö, detta gjordes av ett par olika 

anledningar: för det första ville jag testa hur försökspersonerna verkligen tycker att de olika 

ljuden lät, hade de tittat på en bild samtidigt som de lyssnade på ljuden tror jag att ljuden 

skulle uppfattas mer realistiskt, försökspersonerna skulle då även få synintrycket på vad det 

är de hör och inte bara använda öronen för att bedöma realismen i ljuden. Nästa problem var 

att det skulle vara svårt att visa en bild som inte ger någon intryck av vilken temperatur det är, 

det är väldigt lätt att se vilken temperatur det var ute en vinterdag och skulle jag exempelvis 

filmat någon som går när det är väldigt varmt ute så hade risken funnits att alla ljuden 

uppfattades som varma, genom att de ser en bild på en varm dag. För att de in skulle få fler 

intryck om temperatur och realism än bara ljudet så valde jag att utföra testet utan bild. 

Till lyssningstestet slumpades tre olika ordningar som ljudfilerna skulle spelas upp i, så 

resultatet inte skulle bero på i vilken ordning ljudexemplen lyssnades på. De slumpade 

ordningarna togs ut med hjälp av en sexsidig tärning där siffran sex uteslöts på grund av att 

jag bara hade fem ljudexempel. Problemet med att utesluta en siffra är att det inte bara är 

slumpen som gett ordningen genom att jag bestämde att en sida på tärningen inte skulle vara 

med så påverkades slumpen, även siffror som som slogs fram för andra gången uteslöts. För 

att få ett perfekt resultat där det bara är slumpen som gjort ordningen skulle man ha gjort på 

något annat sätt där det bara finns fem siffror och en siffra bara kan komma en gång. Men 

genom att jag bestämt innan tärningskastningen började att sexan skulle uteslutas och även 
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siffror som slog igen gjorde så anser jag att min inverkan inte hade någon påverkan på de 

slutgiltiga ordningarna som slumpades fram.

4.2 Resultat
Som resultaten väldigt tydligt visade tycker de flesta att den riktiga snön som är spelad in ute 

låter mest trovärdigt, det betyder alltså att om en trampartist har möjlighet att gå ut och spela 

in ljudet av riktig snö så ger det de absolut bästa resultatet, detta stärker alltså det som Tapio 

Liukkonen skriver sin artikel. Resultaten av den riktiga snön visar att den varma snön även 

kan låta som riktigt kall snö runt -20°C för den har en ”frasighet” som enligt vissa som gjorde 

testet låter som kall snö, detta resultat gör det lättare att spela in kall snö utomhus. Om en 

trampartist vill ha fotstegen inspelade utomhus i riktig snö så kan denne spela in trampet till 

en kall vinterdag när det är 0 grader utomhus vilket gör det mycket lättare för trampartisten 

genom att det inte är så många månader per säsong som det blir väldigt kallt. Här måste 

även tilläggas att det inte får vara nollgradig blöt snö, utan det ska helst ha varit kallt natten 

innan så det är torr snö. 

Vad gäller den kalla snön som spelades in vid -10 °C så visar studien tydligt att denna 

inspelning inte ska användas för kallare snö, snarare för snö som är lite varmare, dock inte 

blöt snö. Att många tycker att den varma snön låter kallare än vad den är kan bero på att 

varm och riktigt kall snö har en liknande ljudkaraktär medan snö som är runt -10°C har en 

tystare karaktär 

Men det som skulle testas var vilken sorts material man ska använda för inspelning av tramp 

inomhus. 

Potatismjöl
Resultatet av potatismjölinspelningen visar att vissa tycker att det låter som riktigt kall snö 

medan andra tycker att det låter som varm kramsnö. Kall- och blöt snö har liknande 

egenskaper i ljudet medan snö runt -10°C inte alls har samma karaktär, därav resultaten och 

en dipp i diagrammet vid -10°C. En anledning till att det inte var så många som var 

övertygade till att detta var ett realistiskt snöljud kan ha att göra med att potatismjölet har en 
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tendens att packa ihop sig riktigt ordentligt och åstadkommer en ganska hård känsla att gå på 

och därför  låter det inte som luftig snö. Ett sätt att motverka detta skulle vara att testa blanda 

ut potatismjölet med lite: sand, grus eller salt som gör att det inte packar ihop sig lika mycket 

och blir så hårt och kompakt men det skulle förhoppningsvis behålla karaktären som både kall 

snö och varm, blöt snö har.

Grovsalt
Många tyckte att grovsaltet var orealistiskt. Det var många som skrev i kommentarerna att det 

lät mer som ljudet av att någon går på grus, de flesta tyckte ändå att det lät som att snön var 

runt -10°C. Grovsaltinspelningen saknar karaktären som potatismjölet hade i inspelningen 

och resultaten visar att det inte är många som tycker att det låter som varken varm eller kall 

snö, utan de flesta var eniga om att det lät som snö runt -10°C.

Cornflakes
Cornflakesen var det ganska många som tyckte lät realistiskt och de flesta tyckte att det lät 

som relativt kall snö, runt -25°C. Jag kan tänka mig att om man blandar potatismjöl och 

cornflakes måste det bli ett väldigt bra ljud för riktigt kall snö. Cornflakesen ger känslan av kall 

snö och karaktären hos potatismjölet skulle göra att man tar ner temperaturen på snön ännu 

mer, ner till runt -35°C - -40°C. Detta kanske skulle ge den bästa illusionen av kall snö.

Resultaten kan även appliceras i radiosammanhang genom att testet är utfört utan bild så 

visar detta test alltså på hur ljuden lät och inte på hur de uppfattas tillsammans med bild. 

4.2.1 Statistik
För att sammanfatta den statistiska analysen betyder resultaten följande:

testet om resultaten är statistiskt signifikant visade att det är en otroligt liten chans att det är 

slumpen som gett resultaten, det var 0,00000000000001 chans att slumpen gett resultaten 

vilket betyder att det nästan inte är någon möjlighet att slumpen gett resultaten. 

Vid den parvisa jämförelsen som gjordes visade resultaten att varm och kall snö uppfattas lika 

realistiskt jämfört med varandra och potatismjöl, cornflakes och salt uppfattades lika jämfört 

med varandra men dessa grupper uppfattades helt olika i realism. Detta betyder alltså att alla 
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dessa exempel på ”konstgjord” snö uppfattas lika och det finns alltså inget av dom som är 

bättre eller sämre när det gäller den realistiska jämförelsen.

4.3 Slutsats
Resultatet av testet visar att det inte är något av de konstgjorda snöljuden som kan jämföras 

med riktig snö när det kommer till realism, däremot går att utläsa att de olika materialen har 

karaktären av kallare eller varmare snö. Potatismjöl visade sig låta som antingen varm och 

blöt kramsnö eller som riktigt kall snö. Detta gör att om en trampartist ska spela in ljudet av 

exempelvis kall snö och testar sig fram med olika blandningar kan denne använda sig av 

bland annat potatismjöl i blandningen vilket ger ett kallt ljud till snön. Cornflakes hade ingen 

tydlig temperatur och i kommentarerna gick att utläsa att det inte var så många som tyckte att 

detta ljud lät speciellt likt snö, men det hade en liten peak i temperaturkurvan vid -20 grader 

vilket alltså kan användas vid blandningar för att få fram ett kallt ljud på snö. Grovsaltet visade 

sig låta som snö runt -10 grader, men däremot så var det många som tyckte att det inte lät så 

realistiskt, men för att få fram en blandning för snö som är runt -10 grader kan det vara 

framgångsrikt att testa sätta i grovsalt i en blandning för att gestalta snö.

5 Vidare forskning

För att jobba vidare på denna forskning skulle man kunna testa olika blandningar av material 

och se om det är något som låter mer övertygande än vad riktig snö gör. Som det ser ut så 

verkar det vara svårt för någon av dessa ämnen att slå ljudet av riktig snö när de testas var 

för sig, men kanske om man blandar ihop dom, exempelvis potatismjöl och cornflakes eller 

potatismjöl och salt, kanske dessa blandningar gör att ljudet av naturlig snö blir ännu bättre. 

Man skulle även kunna lyssna på kall och varm snö och analysera dessa ljud för att sedan 

blanda ihop material på olika sätt och försöka få dem att låta som riktig snö, helt enkelt hitta 

den optimala blandningen av olika material för att gestalta kall respektive varm snö.  
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6 Tack!
Jag vill först och främst rikta ett tack till min handledare Dan Nyberg som hjälpt mig genom 

hela processen och gett mig bra tips och råd längs vägen. Sen vill jag även tacka 

Patrik Strinnhed som ställde upp och trampade under inspelningarna, fast jag var tvungen att 

spela in vissa ljud otroligt tidigt på morgonen så ställde han alltid upp. Ett speciellt tack vill jag 

även ge till Rickard Nilsson, Universitetslektor på Luleå Tekniska Universitet, som gav mig 

otroligt stor hjälp med den statistiska analysen. Så vill jag även passa på att tacka min 

pojkvän Mikael Jansson som peppat mig genom hela detta arbete och gett mig en spark i 

baken när jag fastnat och inte kommit vidare. 

Stort tack till alla er.
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Bilaga 1 –Enkät

Lyssningstest - Tramp i snö
I detta lyssningstest kommer du att få lyssna på fotsteg i snö som är inspelat på olika sätt. Din 
uppgift är att bedöma de olika ljudexemplen, hur realistiskt det låter och vilken temperatur det 
är på snön som personen går i.

Din ålder: ________
Hur många år har du bott i norra delen av sverige? ________
Har du någon hörselskada (ex.tinitus)__________ 
om ja, vad för hörselskada?_________________________________

Du kommer att få höra 5 olika ljudexempel.

Du får lyssna på ett exempel hur länge du vill men när du fyllt i frågorna om det ljudexemplet 
och gått vidare till nästa får du inte lyssna på något av föregående exempel igen, du får heller 
inte ändra på svaren när du gått vidare till nästa ljudexempel.

Ljudexempel 1
Lyssna på ljudexemplet och svara sedan på frågorna nedan
Markera ditt svar med en ring runt siffran 
(man får inte sätta en ring mellan två siffror eller markera två svar)

1.1     Hur realistiskt låter stegen i snön? 
(där (1) betyder inte realistiskt alls och (5) betyder helt realistiskt)

 (1)       (2)       (3)       (4)       (5)

1.2 Vilken temperatur låter det som att snön har?

-30°C    -25°C    -20°C    -15°C    -10°C    -5°C    0°C    5°C 

1.3 Om du svarade 1-3 på fråga 1.1 beskriv varför det inte lät realistiskt.
(Svarade du 4-5 kan du bortse från denna fråga)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

1.4 Om du svarade 4-5 på fråga 1.1 beskriv varför det lät realistiskt.
(Svarade du 1-3 kan du bortse från denna fråga)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

30



Bilaga 2 – Bild på lyssningsrummet
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