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Sammanfattning 

 
Denna studie bygger på en undersökning som redogör för om det är möjligt att 

förbättra en spelupplevelse genom att enbart ersätta gamla ljudeffekter med nya i en 

spelsekvens. Syftet med undersökningen var att se om det finns vinning för ett 

företag att genomföra den här typen av förändringar i spel samtidigt som studien 

visar hur stor påverkan ljudeffekter har på en spelupplevelse i ett MMO-spel. Studien 

beskriver ljudeffekter i spel och dess utveckling genom ett flertal decennier 

tillsammans med forskningsstudier baserade på ramverk designade för 

kategorisering av spelljud. Studien fokuserar även på den process som har skett när 

nya ljud har skapats till ett redan befintligt spel samt olika designval och problem 

som har uppstått i samband med detta. Olika undersökningar har även genomförts 

där kvalitativa och kvantitativa metoder använts för att besvara studiens 

problemformulering. Undersökningen visar att det finns möjligheter att förbättra en 

spelupplevelse genom att skapa ny ljuddesign till ett spel. Studien skulle i framtiden 

kunna användas för vidare forskning om vikten av ljudeffekter i spel. 

Nyckelord: Entropia Universe, audivisuell, ljuddesign, spelupplevelse 
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1 Introduktion 

Ljud i spel har genomgått en enorm utveckling sedan Pong (1972) lanserades. Från 

att behöva anpassa ljudeffekter i form av kvalité och utrymme för att matcha tidiga 

konsolers begränsningar, till att ha möjligheten att generera okomprimerade filer i 

surroundsystem. Med detta i åtanke blir både kunskapen och tekniken bakom 

ljuddesign mer och mer intressant för utvecklingen av spel.  

Denna undersökning kommer att beskriva processen och konsekvenserna som 

uppstår vid ersättning av ljud i ett onlinespel. Genom att skapa en ljud-mod till 

spelet Entropia Universe (2003) kommer undersökningen att redogöra för hur stor 

betydelse ljudeffekter har för spelare samt ifall det medför en positiv eller negativ 

effekt att ersätta en redan etablerad ljudbild. Genom att även diskutera spelljud och 

dess utveckling under de senaste fyrtio åren kommer denna rapport att ge en 

bakgrund till ljuddesign och skillnader inom skapandet av ljud under olika 

generationer av spelkonsoler. Rapporten kommer att ge en inblick i arbetsmodeller 

som är skapade främst för spelljud. Här kommer det att diskuteras vikten av 

forskning inom spelljud och varför spelljud behöver kategoriseras enskilt gentemot 

annan form av ljuddesign, exempelvis ljud i film.  
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2 Bakgrund 

Datorspel har i över 40 år formats av den snabba utvecklingen och de stora 
framgångarna inom digital media. En massiv bransch har rest sig ur spelares strävan 
efter att få interagera både med varandra och själva i en fiktiv värld. De kontinuerliga 
framgångarna inom digitala medier och den generella kunskapens utveckling leder 
till att spel blir större, bättre och snabbare – samtidigt ökar publikens krav.  
 
Datorspelen har dock inte alltid haft lika höga förväntningar att uppnå. Det som nu 
har utvecklats till en bransch som står i paritet med filmindustrin har sin grund i vad 
som anses vara ett lyckligt sammanträffande (Glantz, 2008, s. 37). 
 
William Higinbotham, en fysiker vid Brookhaven National Laboratory, USA, skapade 

1958 ett sätt att underhålla forskningsinstitutets besökare. Tennis for Two (1958) 

bestod av två joysticks kopplade till en skärm där spelare kunde slå en ljuspunkt från 

höger till vänster genom ett oscilloskop. Utan att veta vilket avtryck han skulle 

komma att göra för dataspelens historia, monterade Higinbotham ned Tennis for 

Two efter att spelet hade varit tillgängligt för besökare under en kort period 

(Burnham, 2003, s. 28). Tennis for Two varken patenterades eller publicerades men 

spelet anses ändå vara det första datorspelet. Detta spel skulle sedan komma att bli 

inspirationen till den första kommersiella succén inom spel, Pong (1972), utvecklat 

av Nolan Bushnells företag Atari (Collins, 2008, s. 8).  

2.1 Begränsningar under spelljudets utveckling 

People have talked about the sound, and I’ve seen articles written about how 

intelligently the sound was done and how appropriate the sound was. The truth is, I 

was running out of parts on the board. Nolan wanted a roar by the crowd of a thousand 

[…] Dabney told me to make a boo and a hiss when you lost a point, because for every 

winner there’s a loser. I said, ”Screw it, I don’t know how to make any of those sounds. 

I don’t have enough parts anyhow. 

Al Alcorn, designer för Pong, om maskinen och dess begränsningar (Kent, 2001, s. 41). 

Pong anses vara det första spelet som fick ljud i spel att framstå som en värdefull del 

för upplevelsen. Spelet är känt för ljuden utav ”blippande” och ”bloppande” som 

uppstår varje gång spelare interagerar med bollen på skärmen. Al Alcorn berättar i 

ovanstående citat hur begränsningarna i konsolen som Pong genererades genom 

tvingade honom att förbise hans kollegors idéer på grund av bristande resurser och 

kunskap. Alcorn modifierade maskinen för att hitta passande frekvenser som kunde 

representera en boll som studsar. Alcorn hävdar att dessa ljud gjordes under en halv 

dag och att ljuden redan fanns i maskinen, det handlade bara om att få fram dem 

(Collins, 2008, s. 9).  

Efter Pong’s kommersiella succé leddes spelbranschen in i en era av arkadspel under 

slutet av 70-talet och första halvan av 80-talet, med kända spel som Donkey Kong 

(1981) och Pac-Man (1980). Ljudeffekter och musik till arkadspelen skapades genom 

att kombinera transistorer och motstånd i maskinen, eller via programmering i form 



 3 

av ettor och nollor direkt in i CPUn. Under arkadspelens era var minneskapaciteten i 

konsolerna så liten att man var tvungen att skapa alla verktyg för hand. Man behövde 

modifiera datorns funktioner för att inte riskera att musiken och ljuden skulle ta för 

stor plats i minnet, till skillnad från de senare generationernas spelkonsoler där stöd 

och kapacitet finns för att spela upp riktiga ljud (Collins, 2008, s. 12).  

1982 lanserades Commodore 64, den första lågprisdatorn för hemmabruk som kom 

att göra kommersiell succé. Mellan 1982 och 1993 såldes det ca 30 miljoner enheter 

utav denna konsol runt om i världen. Commodore 64 innehöll ett ljudchip vid namn 

SID – Sound Interface Device. Detta ljudchip innebar stora möjligheter för ljud och 

musik i spelkonsoler då chipet var en komplett synthesizer. Till skillnad från tidigare 

spel som exempelvis Pong, där ljudet genererades av CPUn, innehöll SID-chipet 3 

unika ljudkanaler där varje kanal kunde framföra en av fyra olika ljudvågformer – 

sågtand, puls, triangel och white noise – även kallat brus. Detta innebar att konsolen 

kunde spela upp tre olika ljud samtidigt, vilket gjorde det möjligt för både 

ljudeffekter och musik att framföras samtidigt.  

Restriktioner fanns dock fortfarande. Varje spel tog upp ca 40-50 kilobyte (kB) – 

detta innebar att ljudeffekter och musik hade ca 3-8 kilobytes dedikerat minne, då 

plats för grafik och kod tog upp majoriteten av programmets minne (Glantz, s. 41, 

2008). Denna begränsade mängd minne, tillgängligt för ljud och musik i 

Commodore 64, är inte ens en bråkdel av vad exempelvis ett spel från dagens 

arkadspel har möjligheter för. Joost van Dongen, en utvecklare utav Awesomenauts 

(2012) som lanserades på Xbox 360 Arcade, Playstation Network och PC-klienten 

Steam, tog fram en tabell (figur 1) på sin hemsida där information finns om hur stor 

plats ljud och musik tar i de spel han har utvecklat, samt antal ljudfiler spelen 

innehåller (Dongen, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till skillnad från Commodore 64’s mängd minne innehåller spelet Awesomenauts 

sammanlagt 1758 olika filer för ljud och musik på en sammanlagd storlek av 414 

Figur 1 Joost van Dongens tabell   
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megabyte(mB). Detta påvisar utvecklingen av prestandan i de konsoler och 

plattformar som används idag.  

2.1.1 Fler generationer och fler möjligheter 

Under den andra hälften av 80-talet uppstod det ett mer medvetet syfte vid 

skapandet av ljudeffekter och musik för att etablera en given atmosfär för spelet eller 

kopplingar för tid och plats. Mer tid och kunskap etablerades för det estetiska inom 

spel, där ljud och musik fick ett betydligt viktigare samband med grafiken (Glantz, 

2008, s. 47). 

Efter Commodore 64ans succé startades allt fler spelföretag och utvecklare som ville 

ta del utav den marknad som hade uppstått. 1986 lanserades spelkonsolen Nintendo 

Entertainment System (NES, även kallad Famicom i Japan) över hela världen. 

Konsolen lanserades dock redan 1984 i Japan (Kent, 2001, s. 9). I samband med den 

globala lanseringen fanns det nästan 20 olika speltitlar tillgängliga, bland annat 

klassiker som Super Mario Bros (1985), Ice Climber (1985), The Legend of Zelda 

(1987) och Duck Hunt (1984). NES-konsolen innehöll ett PSG-ljudchip 

(Programmable Sound Generator) som bestod utav fem olika kanaler, till skillnad 

mot SID-chipets tre kanaler. Den femte kanalen i PSG-chipet var en sampler som 

användes vid sampling av röster och ljudeffekter. Detta skapade större möjligheter 

att separera musiken och ljudeffekterna, vilket framhävde mer möjligheter för 

variation och kreativitet för ljud och musik (Collins, 2008, s. 25).  Utvecklingen av 

konsoler och datorer har sedan Pong och den första generationen av spelkonsoler 

fortsatt öka med en markant fart. Commodore 64an och NES fortsatte skapa 

möjligheter för realisering av ljud – begränsningarna minskar för varje generation 

konsoler.  

Sedan Nintendo lanserade NES som räknas till den tredje generationens konsoler 

har företaget utvecklat fem stationära konsoler – Super Nintendo (1990) som 

tillhörde den fjärde generationen av konsoler, Nintendo 64 (1996) som tillhörde den 

femte generationen, Gamecube (2001) som tillhörde den sjätte generationen, Wii 

(2006) som tillhörde sjunde generationen och nu Wii U (2012) som tillhör den 

nuvarande åttonde generationen konsoler. För varje generation har konsolerna blivit 

starkare och skapat möjlighet för att generera högre kvalité på ljud och musik med 

starkare ljudchip och starkare processorer. Under dator- och tv-spelens utveckling 

har olika företag försökt bryta sig in på marknaden med egna konsoler, två av dessa 

företag som har lyckats är Microsoft med sitt varumärke Xbox (2001) och Sony med 

sitt varumärke Playstation (1994). 

Dessa tre företag, Nintendo, Microsoft och Sony är de ledande företagen i dagens 

konsolmarknad med deras bidrag till den nuvarande åttonde generationen – Xbox 

One (2013) och Playstation 4 (2013). Genom alla generationer av konsoler har 

möjligheterna för uppspelning av ljud och musik förbättrats. Nintendos Wii U har, 

till skillnad från NES stöd för uppspelning av okomprimerade filer genom en metod 

som heter Linear pulse-code modulation som enligt Nationalencyklopedin är en 
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digital moduleringsmetod som används för att sända kodad ljudinformation digitalt. 

Nintendo skriver på hemsidan Official Nintendo Magazine att konsolen använder sig 

utav sex kanaler där ljudet sänds via en linjär pulskodsmodulering (Rooke, 2012). 

Detta ger en möjlighet att ladda in och spela upp data från okomprimerade filer 

vilket till skillnad från NES där ljudet genereras från ljudchipet, vilket gör att 

konsolerna spelar upp ”riktiga” ljud, d.v.s. ljud som är inspelade med riktiga 

instrument, riktiga röster, riktiga vapenljud.  

Från att man har marknadsfört Pong och andra första generationsspel med ledord 

som ”Realistic sound!” och ”Realistic chom and scream” kan man se att utvecklares 

strävan efter realism har gett resultat under konsolernas utveckling (Collins, 2008, s. 

9).  

2.2 Kategorisering och arbetsmodeller för spelljud 

I Inger Ekmans artikel Meaningful Noise: Understanding Sound Effects in 

Computer Games (2005) hävdar hon att det har gjorts relativt lite forskning och 

diskussioner inom spelljud i jämförelse med andra områden inom spel – exempelvis 

det visuella mediet och speldesign. Det finns ytterst få böcker och studier som 

fokuserar på enbart ljud inom spel. Istället använder man sig mycket utav teorier och 

studier inom filmljud som bas för studier inom spelljud (Ekman, 2005).  

Ekman hävdar i sin artikel att spelljud som disciplin är i behov av ett ramverk som är 

utformat för att få bättre förståelse kring utvecklingen av ljudeffekter i spel.  

I sin artikel IEZA: A framework for Game Audio (2008) hävdar Richard Van Tol och 

Sander Huiberts samma sak som Ekman: 

Surprisingly little has been written in the field of ludulogy about the structure and 

composition of game audio. The available literature mainly focuses on production 

issues and technological aspects. Typologies for game audio are scarce and a 

coherent framework for game audio does not yet exist (Van Tol, Huiberts, 2008). 

Det finns dock redan ett par typologier och kategoriseringar för ljud. Den mest 

vanliga kategoriseringen är att dela in allt ljud i film och spel i tre olika kategorier: 

tal, ljud och musik. Van Tol och Huiberts hävdar att denna kategorisering inte är 

tillräcklig för att ge en djup insikt inom området, då det finns betydligt fler 

komponenter inom ljud som behöver klassificeras enskilt för att redogöra de olika 

ljudens funktioner (Van Tol, Huiberts, 2008). 

Två redan etablerade och välanvända begrepp för studier inom filmljud kallas 

Diegetic- och Non-diegetic sound. Collins beskriver dessa begrepp där diegetiska 

ljud är ljudkällor som syns i bild och icke-diegetiska ljud representerar ljud som syns 

utanför bild (Collins, 2008, s. 184). Van Tol och Huiberts skapade en modell utifrån 

det diegetiska och icke-diegetiska spektrumet som de anser använder ett alternativt 

tillvägagångssätt för kategorisering inom spelljud.  
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2.2.1 IEZA-modellen 

IEZA-modellen placerar alla variationer för ljud inom fyra olika kategorier utifrån ett 

diegetiskt och icke-diegetiskt perspektiv (figur 2). Kategorin Interface omfattar ljud 

inom spelmiljön som är icke-diegetiska – exempelvis interaktiva ljud som menyer, 

pop-up fönster, karaktärers hälsa, poäng osv. Effect-ljud omfattar diegetiska ljud, 

exempelvis fotsteg, andetag, vapenljud, fordon - ljud där källan är tydlig i förhållande 

till bilden. Ljud inom Zone kategorin är en virtuell representation av miljön i 

spelvärldar – exempelvis regn, en stads brus, vindar och andra ambiensljud. 

Kategorin Affect omfattar de ljud som uttrycker spelets miljö ur ett icke-diegetiskt 

perspektiv. Till skillnad från Zone-ljud, där ljuden representeras i samband med det 

visuella, representerar Affect-ljud den känslomässiga, sociala eller kulturella sidan av 

spelet – exempelvis bakgrundsmusik (Van Tol, Huiberts, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell visar en klassificering på ljud inom spel, vilket ger viktig kunskap vid 

både skapandet av ljud och även fortsatt forskning inom det audiovisuella mediet. 

Meningen med denna modell är att skapa ett vokabulär och ett verktyg  för spelljud 

och ge insikt för produktion och placering av ljud (Van Tol, Huiberts, 2008).  

2.3 MMO och Entropia Universe (2003) 

MMO – Massive Multiplayer Online är ett genrebegrepp som syftar på spel där man 

interagerar med andra spelare i en virtuell värld. Det finns tre unika spel som man 

oftast refererar till när det kommer till MMO-spel: Ultima Online (1997), EverQuest 

(1999) och Asheron’s Call (1999). Även om dessa tre spel inte var de första inom 

genren, så var dessa spel banbrytande för en genre som sedan skulle komma att bli 

en av spelbranschens största genrer i dagens läge (Collins, 2008, s. 81). MMO-spel 

Figur 2 Van Tol och Huiberts IEZA-modell (2008). 
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fokuserar på spelares interaktion med varandra via internet, oftast på en stor skara 

människor i en virtuell värld.  

Entropia Universe (2003), utvecklat av det svenska företaget MindArk, är ett MMO-

spel som utspelar sig i en science-fiction miljö. Entropia Universe (2003) är ett spel 

med ett system där man kan resa mellan olika planeter för att utforska spelets 

massiva universum. Till skillnad från flera av dagens MMO-spel så är Entropia 

Universe (2003) även ett så kallat real cash economy-spel. Med detta menas att 

spelets valuta kan omvandlas till riktiga pengar. Entropias affärsmodell bygger på att 

sälja en in-game valuta som används för att köpa utrustning, objekt och till och med 

platser i spelet. Utöver möjligheter att utforska världar och besegra fiender blir 

byteshandeln i spelet det spelmoment som Entropia handlar om. Spelare skapar en 

byteshandel där man köper och säljer – ett virtuellt auktionshus (Alves, 2007).  
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3 Problemformulering  

Spelvärldar består utav många olika komponenter för att bilda en interaktiv värld. 

En av dessa komponenter är estetiska element som används för att förstärka en viss 

känsla. Vare sig det är grafiska eller audiovisuella element – musik och ljud. De 

används för att förstärka en upplevelse för spelare. Ljud kan användas för att 

exempelvis etablera ett rums ambiens, tyngden i en karaktärs fotsteg, kraften utav en 

explosion, glädjen i ett skratt, etc. Dessa exempel är val som görs för att bidra till en 

viss stämning.  

Under hösten 2013 blev jag tillfrågad att förnya ljudupplevelsen i startområdet till 

onlinespelet Entropia Universe (2003), utvecklat av det svenska spelföretaget 

MindArk. Tanken var att skapa en ljud-mod där man ersätter en sekvens av 

ljudeffekter med nya som spelare får uppleva under introduktionsfasen i deras spel. 

Målet med detta projekt var att frambringa en starkare förstahandsupplevelse för 

nya spelare genom att leverera en mer modern ljudupplevelse.  

Anledningen till att denna förfrågan uppstod grundas i de val man har gjort inom 

ljuddesignen under spelets utveckling. Man anser att de redan existerande 

ljudeffekterna i spelet inte håller lika hög standard som exempelvis ljudeffekter i 

andra onlinespel. Detta ur både ett designperspektiv; hur man har tänkt kring 

skapandet av ljud, och ett kvalitetsperspektiv; exempelvis kvalitén på inspelningar, 

redigering, mixning, etc. Genom att få möjligheten att ersätta något som Entropia-

spelare har interagerat med i över ett decennium uppstår en intressant diskussion, 

som leder till rapportens huvudfråga:   

På vilket sätt är det möjligt att förbättra en spelupplevelse genom att 

enbart ersätta ljud?  

Syftet med denna undersökning var att skapa en prototyp i form av en ljud-mod och 

utvärdera om det finns någon vinning med att försöka förbättra en spelupplevelse ur 

ett audiovisuellt perspektiv och vilka konsekvenser som följer denna process. 

Undersökningen fokuserar både på spelare som har erfarenhet av Entropia Universe 

(2003) men även nya spelare. Därmed är det intressant att undersöka ifall det 

medför en positiv eller negativ effekt att förändra något som spelare redan är 

familjära med. Undersökningens syfte är även att ta reda på ifall spelare, både 

erfarna och nya, lägger märke till skillnaderna inom ljuddesignen samt vilken 

version spelare föredrar mest – originalet eller den nya ljuddesignen. Jag förväntar 

mig att få veta hur stor påverkan ljud har för spelare, och även hur vanligt det är att 

personer som inte är insatta i ämnet lägger märke till just ljud.  

Då det inte har förekommit mycket studier där man undersöker konsekvenser kring 

ersättning av ljudeffekter i spel ser jag en möjlighet att ta detta tillfälle i akt. 

Förhoppningsvis bidrar denna undersökning till en intressant diskussion gällande 

just ersättning av estetiska element och hur stor effekt skillnaderna inom 

ljuddesignen har på spelare.  
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Under tiden som undersökningen genomfördes befann jag mig på MindArks kontor 

med direkt tillgång till deras tidigare material i form av ljudeffekter, utrustning, 

spelmotor, forum, etc. Jag befann mig på deras kontor i cirka fyra månader, 

samtidigt som denna rapport skrevs. MindArk har gett mig tillåtelse att använda 

deras tidigare producerade ljudeffekter och även de ljudeffekter som togs fram i 

samband med undersökningen för ett icke-kommersiellt syfte. Detta betyder att de 

ljudeffekter som redan är producerade och de som har producerats finns tillgängliga 

för mig att använda i rapporten och undersökningens syfte. Jag har även fått 

tillåtelse att använda videoklipp som undersökningsmaterial där artefakten 

presenteras i samband med undersökningen i videoform.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågan om hur det är möjligt att förbättra en spelupplevelse genom 

ersättning av ljud har det först skapats en prototyp i form av en ljud-mod till spelet 

Entropia Universe (2003). Här ersattes de redan implementerade ljudeffekterna 

med nya ljudeffekter som har designats just för denna undersökning. Det praktiska 

arbetet beskrivs och prioriterades utifrån IEZA-modellen (Huiberts, Van Tol, 2008). 

En analys på de redan befintliga ljuden i Entropia Universe (2003) redogörs för att 

kunna avgöra ljudeffekternas svagheter och styrkor samt få en förståelse kring vad 

som krävdes för att förändra och förbättra originalljuden. Ljuden som har 

behandlats täcker den generella ljudupplevelsen – vapen, monster, karaktär, fordon, 

utrustning, ambiensljud, etc.  

Efter att ljuddesignen för prototypen blev färdigställd skapades det två olika 

filmklipp som visar en 3 minuter lång sekvens från spelet per filmklipp.  

Det första filmklippet består av originalljuden i Entropia Universe (2003). Det andra 

filmklippet innehåller de nya ljuden. Dessa två filmklipp är sedan det material som 

använts som undersökningsmaterial i rapportens frågeformulär.  

Anledningen till att undersökningen använder sig utav filmklipp där testpersoner får 

analysera filmsekvenser istället för att låta dem spela spelet själva är av tillgänglighet 

och smidighet. Om undersökningen hade använt två olika versioner av ett spel för att 

kunna ta fram data relevant till frågeställningen, hade de resurser som ska tilldelas 

testpersoner varit två nedladdningsbara filer på flera hundra megabyte styck. 

Undersökningstiden hade därmed blivit betydligt längre per testperson, då tid hade 

fått avsättas för nedladdning av undersökningsmaterial. Istället har materialet delats 

ut i form av två olika filmklipp, tillgängliga via länkar till en streaminghemsida, 

tillsammans med frågeformuläret. 

Testpersoner har antingen sökts upp in-game via Entropia Universe (2003) eller via 

forum på internet och intervjuas över internet. Därmed behövde materialet som 

delats ut vara lätt att nå och inte kräva mycket tid för att få deltagare att vilja 

medverka i undersökningen.   
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Kvantitativ data har samlats in genom att testpersoner fått svara på en enkät med 10 

frågor baserade på de två filmklippen man får se. Frågorna har utformats efter fasta 

svar där testpersonerna fått svara på frågor som berör tidigare spelerfarenhet och 

ljudupplevelsen (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 157). Den kvantitativa 

metodens syfte var att få ett bekräftande resultat i förhållande till frågeställningen. 

Meningen är att få en övergripande insikt kring hur testpersonerna har uppfattat de 

båda filmklippen. Målet var att denna del utav undersökningen skulle ta cirka 10-15 

minuter per testperson. Kvalitativ data har även samlats in genom en mer 

djupgående intervju där målet var att intervjua cirka fyra testpersoner. Tanken var 

att kunna skapa en djupare diskussion med fyra av deltagarna för att kunna få fler 

och tydligare åsikter kring frågeställningen och filmklippen. 

3.1.1 Urval 

Urvalet för den kvantitativa delen av undersökningen önskades uppnå cirka tjugo 

personer i åldrarna 18-50, varav ena hälften testpersonerna önskades vara både 

erfarna spelare av Entropia Universe (2003) och den andra hälften nya spelare. 

Tanken var att samtliga testpersoner skall ha någon form av erfarenhet utav 

datorspel. Anledningen till detta önskemål var för att kunna etablera en trovärdig 

grund i testpersonernas svar, och att det skulle finnas en grundläggande kunskap om 

ämnet. Testpersonerna frågades inte om de är insatta i ljud och audiovisuell design, 

detta för att frågeställningen och svaren inte skulle påverkas innan undersökningen 

skedde. Urval för den kvalitativa delen av undersökningen beräknades bestå av cirka 

fyra personer. Önskemålet var att två av testpersonerna bör vara erfarna spelare och 

de andra två bör vara nya till Entropia Universe (2003). Anledningen till detta 

önskemål var för att kunna få fram en bredare diskussion kring upplevelsen där man 

kan få bättre kunskap om upplevelsen, hur testpersonerna har reagerat på frågorna 

och de båda filmklippen.  

3.1.2 Datainsamling 

Den data som samlades in handlade om upplevelsen i förhållande till filmklippen. 

Fokus låg på testpersonernas intryck och reaktioner. Testpersonerna presenterades 

inte för undersökningens huvudsakliga mål. Anledningen till detta var att deras svar 

skulle påverkas så lite som möjligt innan undersökningen börjar. Målet var att inte 

föra testpersonerna in på tankar som kan påverka deras svar i form av förutfattade 

meningar. 

Tanken var att separera testpersonerna från de båda filmklippen så gott det går 

under undersökningen. Därmed fick de först titta på klipp nummer ett, vilket består 

utav filmklippet med originalljuden, och därefter svara på frågor. Efter detta fick de 

titta på klipp nummer två – de nya ljudeffekterna, för att sedan svara på ytterligare 

frågor. Detta tillvägagångssätt användes för att separera de båda upplevelserna ifrån 

varandra för att ge möjlighet för testpersonerna att fundera kring vad de får uppleva. 

Både den kvantitativa och kvalitativa delen bemöttes av denna form av 

datainsamling.  
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Den kvantitativa undersökningens datainsamling skedde via en webbenkät som 

skickades ut via ett flertal olika forum samt direkt i Entropias spelklient. Meningen 

var att det skulle vara så enkelt som möjligt för testpersonerna att medverka i 

undersökningen. Svaren presenteras i rapporten i form av en tabell med statistik där 

jag diskuterar utifrån testpersonernas svar på frågorna och vilka slutsatser man kan 

dra av de givna svaren i förhållande till undersökningens problemformulering. Den 

kvalitativa delen utav undersökningen skedde via chat-klienten Skype (2003). 

Anledningen till att jag ville använda mig utav detta medel i den kvalitativa 

undersökningen var för att kunna få möjlighet att skapa en diskussion med 

testpersonerna. Frågorna till den kvalitativa undersökningen redovisas i textform i 

ett Appendix i slutet av denna rapport.  
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4 Genomförande  

Detta kapitel förklarar den praktiska och teoretiska processen som jag har använt 

mig utav under skapandet av ljudeffekter för Entropia Universe (2003). De olika 

ljudeffekterna, både gamla och nya, analyseras och beskrivs utifrån ett förutbestämt 

ramverk. Då arbetet omfattar över tvåhundra olika ljudeffekter som behövde skapas, 

redigeras och ersättas redogörs den kreativa processen samt designval och problem 

för ett mindre antal ljudeffekter. Kapitlet tar även upp och förklarar problem som 

har uppstått samt diskussioner som har förekommit med personalen på MindArk i 

samband med projektet. Kapitlet delas in i fyra delar: 

 Analys 

Första delen kommer att bestå utav en analys kring det befintliga materialet, 

d.v.s. Entropia Universes redan existerande ljuddesign. Denna analys 

kommer att hjälpa mig att kategorisera arbetet efter det förutbestämda 

ramverket för att sedan kunna avgöra vilka designval som kommer att behöva 

göras, var man ska börja, vilka ljud som är viktigast att bearbeta först, etc.  

 

 Research/Förstudie 

Den andra delen kommer att beskriva den research som har gjorts för arbetet. 

Research där jag har sökt inspiration för ljuddesignen i exempelvis andra spel, 

filmer och böcker. Denna del kommer även att beskriva val av mjukvara för 

mitt arbete – varför de program jag använder är mest optimala för mitt 

arbete. Det kommer även att redogöras källor som stödjer de designval som 

har gjorts. 

 

 Produktion 

Den tredje delen kommer att fokusera på arbetsprocessen och produktionen – 

hur jag har gått tillväga för att ersätta komponenter i en ljudbild med helt nya 

ljudeffekter. Denna del kommer även att gå in på djupet kring designval och 

progressionen för den kreativa processen. Skärmdumpar kommer att bifogas 

för att redogöra arbetssätt då direkta länkar till ljud inte kan tilläggas. Jag 

kommer även att beskriva diskussioner kring problem som har uppstått under 

denna period av arbetet, både individuella hinder och problem relaterade 

direkt till problemformuleringen.  

 

 Implementering 

Den fjärde och sista delen kommer att beskriva implementeringen i 

spelmotorn samt filmklippen som kommer att användas för undersökningen.  

4.1 Analys 

Den första veckan på projektet spenderades med att analysera materialet som fanns 

att jobba med i Entropia Universe (2003). Det krävdes en komplett analys där varje 

ljudeffekt i området som skulle behandlas lokaliserades – både första och andra 
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intrycket antecknades för att ge en rättvis bedömning kring materialet som sedan 

skulle komma att ersättas.  

4.1.1 Spelsession och eget intryck 

Analysen började med att jag spelade igenom startområdet i Entropia Universe 

(2003) två gånger. Jag hade medvetet undvikit att spela Entropia innan på grund av 

att jag inte ville ha en redan etablerad och vinklad åsikt om ljuddesignen. Samtidigt 

som jag gick igenom spelet antecknades mina åsikter kring de två första 

upplevelserna. Anteckningarna bestod utav idéer och tankar kring förbättringar, ljud 

som var bra, designval som man reagerade starkast på etc. Därefter sammanställdes 

anteckningarna för att se om det fanns ett mönster som kunde hjälpa till att avgöra 

vilken del utav ljuddesignen som var viktigast att arbeta med för att komma närmare 

huvudmålet, en bättre förstahandsupplevelse.  

Under båda spelsessionerna fanns det ett tydligt mönster som sträckte sig över hela 

startområdet – balansering utav volymer och frekvenser. Spelupplevelsen 

dominerades av att volymer var obalanserade, vilket i sin tur påverkar dynamiken i 

ljuddesignen, t ex stora monsters dödsskrik som drunknar i karaktärens fotsteg när 

man går barfota igenom lågt gräs. Utöver volymer och frekvenser fanns det stora 

möjligheter att spela in ljudeffekter på nytt för att ersätta gamla ljud och kanske 

skapa en mer enhetlig ljudbild som i sin tur kunde leda till en mer behaglig 

upplevelse. Under analysen hittades även många ljudeffekter som redan var väldigt 

bra, både ur ett designperspektiv och ljudkvalitativt. Det enda som eventuellt 

behövde ändras var att balansera lite volymer.  

4.1.2 Lokalisering 

Efter första och andra intrycket behövdes en exakt beräkning på antalet ljud som 

projektet omfattar. Detta gällde alla ljud – fordon, monster, ambienser, user-

interface, karaktärsljud osv. Detta gjordes genom att söka igenom spelmotorn efter 

komponenter med ljudobjekt bundna till sig (figur 3).  
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Allt material behövde lokaliseras för att kunna avgöra mängden ljud som 

startområdet innehåller. Genom att söka igenom spelmotorn efter alla sekvenser 

som kan trigga ett ljud och anteckna vilka ljud som spelades för olika objekt kunde 

allt material lokaliseras för att sedan vara enkelt att hitta under ersättningsfasen. En 

av anledningarna till att det behövdes en lista på allt material var för att avgöra hur 

stort projektet skulle bli, hur mycket tid som skulle komma att finnas för att göra nya 

ljudeffekter, hur mycket tid som skulle avsättas för att enbart förbättra och balansera 

volymer och effekter.  

All lokalisering sammanställdes i ett redigerbart dokument. Dokumentet består utav 

fem olika kategoriseringar för ljudeffekterna: vilken typ av ljud, en 

benämning/namn, vilket område ljudet befinner sig i spelet, lokalisering av datafil i 

spelmotorn samt en generell notering av ljudets karaktär. Efter att lokaliseringen var 

klar kunde projektets storlek uppskattas. Antalet ljudeffekter som startområdet 

innehåller sträcker sig över 200 olika ljud. Därmed var det viktigt att avgöra var man 

skulle kunna börja, vilka ljud som skulle göras om helt och hållet samt vilka ljud som 

enbart behövde redigeras och mixas. 

4.1.3 Prioritering 

När projektets storlek hade etablerats gjorde jag en prioritering tillsammans med en 

av designerna på MindArk. Vi gjorde en bedömning utav vilka ljud som vi ansåg var 

viktigast att bearbeta, vilka vi trodde skulle ta längst tid att förnya, vilka ljud som inte 

kändes nödvändiga att bearbeta utan bara balansera volymer osv.  

Figur 3 Bild från Entropias spelmotor som visar hur ljud är bundna till objekt 
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Genom att använda IEZA-modellen som ramverk kunde vi kategorisera alla ljud och 

få en grafisk representation över vilka komponenter projektet omfattade relaterade 

till Huiberts och Van Tols teorier kring kategorisering av ljud (figur 4).  

 

Figur 4 Grafisk representation på ljud inom IEZA-modellens kategorier 

Som figur 4 visar omfattar projektet till större delen av ljud inom Effect-kategorin 

baserat på IEZA-modellen. Prioriteringen visade att projektet berörde mest 

karaktärsljud, vapen, monster, fordon och andra synliga, interagerbara, diegetiska 

ljud. De ljud som skulle komma att prioriteras mindre var främst icke-diegetiska 

ljud: vindljud, ambienser, miljöer. Dessa ljud var generellt sett redan bra ur ett 

ljuddesignperspektiv.  

4.2 Research/Förstudie 

Genom att förbereda mig inför ett arbete med ljudeffekter i en science-fiction miljö 

valde jag att analysera olika designval i ett flertal andra verk som utspelar sig i en 

liknande miljö och har liknande spelmoment som Entropia Universe (2003). Det var 

viktigt att hitta inspirationskällor som hade intressanta designval som kan vara till 
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hjälp i mitt arbete ur ett inspirationsperspektiv. Under förberedelserna utav 

projektet ville jag hitta inspiration från olika spel och filmer – all möjlig kunskap 

som kunde hjälpa arbetet. Ett exempel är Halo: Reach (2010). 

Halo: Reach är ett science-fiction spel som upplevs i förstapersons vy. Detta spel är 

ett praktexemplar kring hur mycket miljöerna i Halo-serien påminner om Entropia 

Universe (2003) och dess miljöer. Utöver de visuella likheterna finns det ett stort 

antal vapen i Halo: Reach, vars grafiska design skiljer sig väldigt mycket från 

Entropias vapendesign. Halo’s ljudeffekter har efter analysen visat på en stor 

variation i dess vapens ljuddesign. Ett flertal olika vapen som påminner om varandra 

i utseendet skiljer sig från varandra i ljuddesignen. Denna variation ville jag 

inspireras utav, t ex på vilket sätt alla vapen får ta en egen plats och ha en helt unik 

klang. Man har även lyckats väldigt bra med att spegla alla olika vapens karaktär – 

man har gett liv i animationerna vare sig det är själva projektilen, vapnets mekanik 

när man avfyrar ett skott, laddar om eller när man utrustar sig med de olika vapnen.  

Mass Effect 2 (2010) är ett action-rollspel som utspelar sig i en science-fiction miljö 

där man slåss mot olika rymdvarelser, reser till olika planeter och får uppleva en 

uppsjö av olika fiktiva kulturer. Mass Effect 2 tar med spelaren på ett längre äventyr 

där många timmar kan spenderas i samma typ av miljöer och man hör t.ex. samma 

typ av maskineri, samma typ av fotsteg etc. Detta kan medföra en risk att bli 

monotont och långtråkigt om ljuddesignen inte är tillräckligt genomtänkt, till 

exempel om variation och bra balansering i ljudeffekterna inte finns. Så är inte fallet 

i Mass Effect 2. Efter att ha analyserat dess ljuddesign för ”passiva” ljudeffekter fick 

man ett väldigt bra intryck kring hur man kan balansera en ljudbild bra för Zone-ljud 

inom IEZA-modellen, d.v.s. bakgrundsljud. Ambienserna i Mass Effect 2 skapar 

karaktär för de olika miljöer man befinner sig i, men lämnar samtidigt plats åt en 

tystnad som bidrar till en behaglig dynamik när man befinner sig på en och samma 

plats under en längre tid i spelet. Efter att ha diskuterat med utvecklarna för 

Entropia Universe (2003) fann vi att denna form av spelupplevelse är något man 

kan ha i åtanke när man skapar en ny ljudbild för deras spel, då spelare har en 

tendens att befinna sig på samma platser under en längre tid.  

Förutom spel har jag även inspirerats av en hel del filmer, främst ur ett 

stämningsperspektiv gällande ljuddesign. Bladerunner (1982), Tron: Legacy (2010), 

Wall-E (2008) är filmer vars ljuddesign har lyckats skapa starka uttryck för att 

framföra det visuella, filmer som har en tendens att inspirera när det kommer till 

audiovisuellt berättande.  

4.3 Produktion 

I början av produktionsfasen utgick jag från prioriteringen som gjordes under 

analysen där vi bestämde att effect-ljud skulle prioriteras först. Större delen av 

projektet kommer att bestå utav effect-ljud som ersätts med nya ljud. Efter analysen 

konstaterades det att aktivitetsljud såsom vapen, karaktärsljud, fordon etc. var den 

kategori av ljud som kunde påverka resultatet i undersökningen mest. Effect-ljuden i 
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Entropia är de ljud som hörs mest i ljudbilden. Detta kapitel kommer att beskriva 

arbetsprocessen, designval och eventuella problem som har uppstått. Då mängden 

ljud som har ersatts och bearbetats är väldigt stor kommer detta kapitel att lägga 

fokus på att beskriva de större delarna av produktionsfasen.  

4.3.1 Vapen 

Produktionsarbetet började med ersättning av originalljuden för tre olika vapen: en 

laserpistol, ett gevär och en raketkastare. Dessa tre vapen är de vapen som är 

tillgängliga för spelare i startområdet i Entropia. Från början bestod pistolen och 

geväret av samma ljud – ett generiskt skottljud. Då båda vapnen skiljer sig väldigt 

mycket från varandra grafiskt sett behövde dessa ljudeffekter separeras för att 

förstärka skillnaden mellan mekaniken, projektilen och känslan hos de båda vapnen 

(figur 5).  

 

 

Figur 5 Pistol(höger) och Gevär(vänster) som lät likadant från början 

 

Arbetet med alla vapen började genom att jag testade dem noggrant i spelet. 

Anteckningar om hur de borde kännas baserat på dess storlek, projektilens storlek 

samt dess mekaniska rörelse gjordes innan de nya ljuden började designas. Alla 

vapenljud för projektet skapades därefter utifrån tre faktorer som definierade en 

varierad ljuddesign: Kropp, avfyring och rörelse. Kropp representerar vapnets 

storlek – detta kan påverka ett ljud enormt genom att försöka representera storleken 

på vapnets pipa, höjd, tyngd och bredd. Avfyring representerar själva skottet och 

dess process. Genom att analysera vapnets avfyringsanimation, främst projektilen, 

får man viktig information om vapnets styrka och ”smällen” som sker vid avfyringen. 

Rörelse baseras på vapnets animation och hur det ser ut när man använder vapnet. 

Ett exempel är gevärets ljud i Entropia. Vid avfyring pressas halva vapnets kropp 

bakåt och gör en rörelse som påminner om en klickande rörelse. Dessa tre 

komponenter användes under skapandet av vapenljuden till undersökningen, vilka 

är baserade på Chuck Russoms artikel Gun Sound Design (2010) från hemsidan 

Designing Sound. Det var viktigt att inte bara försöka representera vapnets avfyring, 
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utan även hela mekaniken också. Genom att använda dessa tre komponenter i 

skapandet var det enklare att ta fram fler variationer på ljuden då det hela tiden 

fanns tre olika saker man kunde ändra på i ljuddesignen.  

4.3.2 Karaktären 

Vid arbetet med karaktärsljud har jag fokuserat på att skapa fotsteg- och 

underlagsljud. På grund av den stora mängden olika underlag, den bristande 

dynamiken och variationen i den befintliga ljuddesignen gav koncentrerade jag mig 

på att framhäva en mer dynamisk och förbättrad balansering för fotstegen och 

underlagsljuden. Startområdet i Entropia innehåller tretton olika underlag som har 

unika ljud som spelas upp när man går och springer. Originalljuden för alla underlag 

har en begränsad variation där varje underlag innehåller cirka fyra olika ljud. Om 

man går på ett underlag loopas dessa ljuden mellan varandra. Denna mängd ljud 

behövde dubblas per underlag för att kunna skapa en större variation och inte ge en 

lika monoton känsla.  

Genom att spela in helt nya ljudeffekter för varje underlag, både för fotsteg och 

kollision med underlagen, kunde man lättare styra variationen i ljudbilden. Istället 

för att begränsa variationen till fyra olika samples per fotsteg skapades istället cirka 

åtta olika, i vissa fall tio. Mer balanserade volymer i förhållande till den generella 

ljudbilden och en slumpmässig pitchfunktion implementerades. När ett ljud spelas 

upp pitchas ljudet ett minimalt steg mellan ett slumpmässigt intervall på cirka 0.5 

semitoner. Detta för att skapa ytterligare variation och komma ifrån den monotona 

känslan som fanns innan. Målet var att få en bättre balanserad design kring 

karaktärens rörelse. Fotsteg och liknande rörelseljud är komponenter som inte 

uppmärksammas i ljudbilden eller tar över fokus från annat som exempelvis 

monsterljud eller explosioner. Dessa ljud behövde vara interaktiva men på en nivå 

där spelaren inte nödvändigtvis behöver lägga märke till ljuden utan snarare låta 

fotstegen ha mindre plats och inte ta över fokus i spelupplevelsen.  

4.3.3 Fordon 

Arbetet med fordonet i Entropias startområde, Valkyrie T-1, var en process som tog 

längre tid än planerat. Anledningen var min och MindArks personals bristande 

kunskaper inom ljuddesign för fordon. Fordonets ursprungliga ljuddesign var något 

vi tidigt i analysfasen bestämde skulle få en helt ny ljuddesign då ursprungsljuden 

inte alls passade in med fordonets grafiska utseende och den övriga ljudbilden (figur 

6).  
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Figur 6 Fordonet i Entropia Universe (2003) 

 

Som figuren ovan visar har fordonet en futuristisk design med grafiska komponenter 

som påminner om nutida Beach Buggys. Fordonets syfte i spelet är att vara ett 

utforskningsfordon. Efter att ha skapat fyra olika prototyper för fordonets ljuddesign 

som lät helt olika varandra lyckades vi enas om en utav prototyperna. Slutligen 

valdes den sista prototypen som vi tyckte lyckades ge en rättvis känsla för fordonets 

visuella design. Vi ville att ljudet skulle ge en väldigt tyst och sparsam hybridkänsla, 

en blandning mellan en vanlig dieselmotor och en elektrisk motor.  

För att kunna göra ett interaktivt fordonsljud där ljudet skulle spegla en 

hastighetsökning i Entropia skapades ett event i programmet Fmod Designer 2010 

(2010), utvecklat av Firelight Technologies. Genom att skapa en parameter som läser 

vilken position ljudet befinner sig på ifall fordonet i spelet står still, ökar i hastighet, 

sänker hastighet eller har nått max hastighet kan man enkelt dela upp fordonets ljud 

i olika komponenter (figur 7).  
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Figur 7 Skärmdump från Fmod och fordonets motorljud 

 

Dessa komponenter placeras in i ett event som heter Run. Ifall fordonet står stilla 

loopas ett ljud som ska representera att fordonets motor står på tomgång. Om 

spelaren väljer att öka hastigheten färdas en parameter genom eventet i Fmod över 

till tre olika komponenter som ska efterlikna ett fordon som kör. Dessa komponenter 

är loopar som efterliknar en motor som går på fullvarv, en loop som efterliknar 

fordonets däck som rullar mot ett underlag samt en vindambiens som ökar i 

intensitet baserat på fordonets hastighet. Därefter lägger man till pitch- och 

volymeffekt som ökar ju högre parameterns värde är, d.v.s. ju snabbare fordonet 

färdas i spelet. Utöver motorns ljud skapades även statiska ljud som spelas ifall 

fordonet startar, stängs av, kolliderar med ett objekt samt en varningssignal som 

spelas ifall fordonet är skadat.  

4.3.4 Balansering och dynamiska förändringar 

Bortsett från vapen-, karaktär- och fordonsljud har en stor mängd ljud skapats och 

redigerats för projektet. Interaktiva ljud som user interface-ljud, portaler och dörrar 

har genomgått balansering utav volymer och frekvenser samt blivit tilldelade 

ytterligare effekter som minimala slumpmässiga pitch-effekter för att ge större 

variation och en bättre balans i förhållande till den generella ljudbilden. Monsterljud 

har även skapats och redigerats för ett flertal monster, dock inte alla i startområdet 

på grund av tidsbrist. Här har ljuden genomgått större förändringar för att ge en mer 

dynamisk upplevelse.  

Ambiens- och miljöljud har även genomgått en generell balansering. 

Originalnivåerna har i princip varit på högsta volym, vare sig det är vindljud eller 
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ljud när man går igenom en buske. Dessa ljud har främst fått volymjusteringar och 

frekvensbalanseringar då originalljuden generellt sett var bra. Allt redigeringsarbete 

har skett i DAW-programmet Cubase 6 (2011), utvecklat av Steinberg, och Fmod. 

Alla ljudeffekter har skapats utifrån MindArks befintliga ljudbibliotek samt mitt eget 

ljudbibliotek och tidigare foleyarbete.  

4.4 Implementering 

Implementeringsfasen av det nya materialet skedde genom tre olika steg. Först 

redigerades och skapades allt material i DAW-programmet Cubase. Alla effekter som 

delay, equalizer, kompressorer etc. har utförts i Cubase som redigeringsprogram. 

Därefter implementerades materialet i programmet Fmod. I Fmod har det skapats 

event för varje enskilt ljudobjekt. I Fmod har volym-, pitch-, frekvens- och 

reverbjusteringar applicerats för att enkelt kunna hantera balanseringen för den 

generella ljudvolymen. Därefter länkas varje event från Fmod in i Entropias 

spelmotor för att binda eventen till ljudobjekt. I spelmotorn sker enbart placeringen 

utav ljuden. Efter att ljuden har länkats till objekt i spelmotorn finns möjligheten att 

testa materialet i en testmiljö av spelet.  

4.4.1 Undersökningsmaterial 

Efter implementeringen utav allt nytt ljudmaterial skapades två stycken filmklipp för 

att användas som undersökningsmaterial. Dessa filmklipp spelades in direkt från två 

olika testmiljöer i Entropia, en testmiljö med de äldre ljuden och en testmiljö med de 

nya ljuden implementerade. Filmklippen spelades in med hjälp utav 

mjukvaruprogrammet Fraps (2013) som låter användaren spela in filmklipp direkt 

från datorns skärm. De båda videoklippen är drygt tre minuter långa och innehåller 

moment från startupplevelsen i Entropia Universe (2003). Målet var att de båda 

videoklippen skulle visa upp olika aspekter av ljuddesignen – fordon, vapen, monster 

och miljö-ljud.  
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5 Utvärdering 

Den kvantitativa undersökningen skedde med hjälp utav en webbenkät skapad via 

hemsidan Surveymonkey.com. Webbenkäten skickades ut till ett flertal olika forum 

(såsom Reddit (2005), The Escapist (2005), Entropias officiella forum, med mera) 

samt direkt i Entropias spelklient i form utav en kort beskrivning av arbetet 

tillsammans med en länk till frågeformuläret. Frågeformuläret bestod, som nämnts 

tidigare, utav tio olika frågor tillsammans med två olika videoklipp med olika 

versioner av Entropias ljuddesign – originalljuden samt de nya ljuden. För att öka 

chansen att nå fler deltagare skickades frågeformuläret ut på internationella forum 

där frågorna utformades på engelska. Tillsammans med den kvantitativa 

undersökningen genomfördes även två separata intervjuer med två deltagare som 

fick svara på frågor skapade utifrån problemformuleringen. Deltagarna har olika 

erfarenheter av Entropia och spel i allmänhet, vilket tillförde undersökningen 

intressanta åsikter utifrån olika kunskapsområden. Dessa diskussioner skedde i form 

av en skriftlig dialog via chat-klienten Skype. Deltagarna i diskussionerna önskade 

vara anonyma i undersökningen. 

5.1 Kvantitativ undersökning 

Målet med den kvantitativa undersökningen var att få reda på ifall deltagarna märkte 

någon skillnad mellan de olika videoklippen och ifall denna skillnad de lade märkte 

till berodde på ljuddesignen. Den kvantitativa undersökningen utfördes under en 

veckas tid. Under den tid då frågeformuläret var tillgängligt valde 53 anonyma 

personer att delta i undersökningen. Min målsättning var att minst 20 personer 

skulle delta i den kvantitativa undersökningen och eftersom fler än dubbelt så många 

deltog var detta väldigt positivt då undersökningens trovärdighet ökade betydligt ju 

fler som deltog.  

Frågeformuläret inleddes med frågor om deltagarnas ålder och kön (figur 8-9). 

 

Figur 8 Statistik över deltagarnas ålder Figur 9 Statistik över deltagarnas kön 
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Utav de 53 deltagarna som deltog i undersökningen var majoriteten (60 %) i åldrarna 

18-25, följt av 25 % i åldrarna 26-30. 71 % utav dessa var män, 21 % kvinnor och 

resterande 8 % svarade ”annat”.  

Därefter frågades deltagarna om deras spelvanor. Denna fråga var utformad så att 

deltagarna fick ge en siffra mellan 1-5 för att avgöra deras spelvanor (figur 10). 

 

Figur 10 Antal svar på de 5 olika valen angående deltagarnas spelvanor. 

4 av 5 av deltagare spelar varje dag eller ett par gånger i veckan – 46 % respektive 40 

%. En av deltagarna valde att inte svara på denna fråga.  

Nästa fråga utformades för att avgöra deltagarnas erfarenhet av Entropia (figur 11). 

 

Figur 11 Statistik över hur många av deltagarna som är bekanta med Entropia Universe (2003) 

Utav 53 svar spelar endast 2 % Entropia Universe (2003) regelbundet, medan 73 % 

av deltagarna aldrig hört talats om det. Efter denna fråga fick deltagarna se på det 

första videoklippet som visade en spelsekvens med alla originalljud följt av en 

uppmaning att berätta ifall de reagerade på någonting särskilt i videoklippet samt 
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ifall de tyckte att något i videoklippen kändes fel. Alla deltagarna valde inte att skriva 

någon motivering, men trots det fick undersökningen tjugo olika motiveringar kring 

första videon. Tydliga mönster visade sig utifrån deltagarnas svar. Många av 

motiveringarna lyfte fram åsikter kring spelsekvensens estetik – både grafiskt och 

ljudmässigt.  

Efter att deltagarna hade fått uppleva det första videoklippet samt svara på frågor 

fick de se videoklipp nummer två. Det andra videoklippet följdes av frågan ”Did you 

notice any difference between the first and the second video?” där de fick motivera 

ifall de märkte någon skillnad mellan de två videoklippen. Efter detta fick deltagarna 

kryssa i vilket av videoklippen de föredrog mest samt motivera varför (figur 12).  

 

 

Utav de svar som undersökningen visade svarade 69 % av deltagarna att de föredrog 

den andra videon mer än första. 26 % svarade att de föredrog den första videon och 

5% föredrog ingen utav dem.  

5.1.1 Analys 

Den kvantitativa undersökningen inleddes med att definiera vilken ålderskategori 

och kön som undersökningen bäst lyckades att nå. Anledningen till att denna form av 

data samlades in var för att ge en bild av vilka deltagare som deltog i 

undersökningen. Trots att undersökningen inte fokuserar på ålder- eller 

Figur 12 Statistisk bild som visar vilken video deltagarna föredrog 
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genusperspektiv är det ändå intressant att se hur målgruppen för undersökningen 

såg ut i slutresultatet. Det visade sig att majoriteten utav deltagarna var män i 

åldersgruppen 18-25. Detta skapar frågor kring slutresultatet – hur hade 

undersökningen sett ut ifall majoriteten av deltagarna var i exempelvis 

åldersgruppen 30-40? Hur hade undersökningen artat sig om majoriteten av 

deltagarna hade varit kvinnor? Genom att ställa denna typ av frågor kring 

undersökningens ålderskategori och kön undrar man ifall slutresultatet av den 

kvantitativa metoden hade sett annorlunda ut om målgruppen hade varit 

annorlunda.  

Som tabellerna visar är majoriteten av deltagarna erfarna spelare – 86 % av 

deltagarna spelar antingen varje dag eller flera gånger i veckan. Utav de 53 stycken 

deltagarna var endast 2 % erfarna Entropia-spelare. 9 % har provat spelet någon 

gång och resterande har antingen hört talas om det eller aldrig hört talats om det. 

Denna siffra var något förvånande. Målet var att nå ut till både erfarna Entropia-

spelare samt människor som inte har hört talats om spelet, men endast 2 % av 

deltagarna var Entropia-spelare. Trots att undersökningen har skickats ut via 

Entropias spelklient samt spelets forum valde ytterst få att delta i undersökningen. 

Man kan spekulera kring varför antalet blev så litet – kan det bero på att 

undersökningen presenterades vid en dålig tidpunkt för just Entropias spelare eller 

är denna typ av undersökning fullkomligt ointressant för Entropias spelare då 

spelarbasen redan är nöjda med hur spelet är? Genom att så få erfarna spelare valde 

att delta innebär detta att det statistiska underlaget gällande ifall Entropia- spelare 

föredrar de nya ljuden eller originalljuden är alldeles för litet för att man ska kunna 

dra några slutsatser.  

Trots detta innehåller undersökningen ändå intressant data. Som nämnts i kapitel 3 

var den grundläggande tanken att skapa en ljud-mod där man ersätter en sekvens av 

ljudeffekter med nya som spelare får uppleva under introduktionsfasen i deras spel. 

Målet med detta projekt var att frambringa en starkare förstahandsupplevelse för 

nya spelare genom att leverera en mer modern ljudupplevelse. Undersökningen 

lyckades nå ut till fler deltagare som inte har spelat Entropia (73 %) än erfarna 

spelare. Därmed blir resultatet av den sista tabellen den starkaste faktorn i 

undersökningen baserat på problemformuleringen. I frågan om vilket av 

videoklippen deltagarna föredrog mest svarade 69 % av deltagarna att de föredrog 

den andra videon mer än den första. 26 % svarade att de föredrog den första videon 

och 5% föredrog ingen utav dem. Deltagarnas motiveringar stödjer resultatet i den 

kvantitativa undersökningen då majoriteten av de motiveringar som kom in påpekar 

att den förändrade ljudbilden, främst vapenljud, fordonsljud och ljud av fotsteg, 

ledde till en ”renare” och ”fräschare” upplevelse. Deltagarna skriver motiveringar 

som t ex ”The sound effects in the second video are more believable/less annoying” 

och ”The guns made different sounds and the movements were more realistic in the 

second video”. Då endast 17 av 53 deltagare valde att skriva en motivering till de 

olika frågorna och videoklippen är det svårt att avgöra exakt vilka delar som 
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majoriteten tyckte mest om/minst om och varför. Frågorna till den kvantitativa finns 

tillgängliga i Appendix A i slutet av rapporten. 

5.2 Intervju med två deltagare 

Målet med den kvalitativa delen av undersökningen var att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med fyra deltagare som hade olika erfarenheter av 

dataspel och framförallt Entropia. För att hitta rätt deltagare till de kvalitativa 

intervjuerna har några kriterier beaktats gällande deltagarnas bakgrund– det fick 

inte vara någon nära bekant till mig som kände till mitt arbete eftersom jag ville 

erhålla så ärliga och opartiska svar som möjligt. Min målsättning var också att 

intervjua personer med olika erfarenhet av Entropia för att få en så bred målgrupp 

som möjligt. I den kvalitativa delen av undersökningen lyckades jag endast intervjua 

två personer. Min relation till dessa personer är avlägsen då jag har träffat dem ett 

fåtal tillfällen tidigare. Antalet deltagare fick konsekvenser i form av bristande 

variation i svaren och inte den djupgående diskussion jag hade önskat. Potentiella 

anledningar att så få deltagare medverkade kanske kan vara av bristande intresse 

inom ämnet från de som blev tillfrågade eller att personerna avskräcktes då 

intervjuernas tidsaspekt innebar att spelare skulle behöva avsätta cirka trettio 

minuter för att delta. Trots detta har jag valt att redogöra för de båda intervjuerna 

eftersom en mycket intressant diskussion uppstod. 

Person 1 är en 25 årig man och Person 2 är en 21 årig man. Vid frågan om personlig 

erfarenhet av spel svarade båda deltagarna att de har mycket god spelerfarenhet och 

spenderar åtminstone några timmar om dagen åt att spela dator-/tv-spel. Person 1 

har sedan tidigare spelat Entropia Universe (2003) i cirka 2-3 månader, men inget 

annat MMO-spel. Person 1 slutade spela Entropia på grund av tidsbrist. Person 2 har 

sedan tidigare spenderat ett flertal år åt att spela MMO-spel, dock inte Entropia 

Universe (2003). De båda deltagarna fick frågan om vilka faktorer i en 

spelupplevelse de tycker är viktigast första gången de upplever en ny spelvärld. 

Person 1 hävdade att det är viktigt att en spelvärld skall ha ett bra tempo och kännas 

inbjudande att utforska – han menade att upplevelsen baseras i hur världen, 

karaktärer och dialoger är utformade för att skapa en intressant 

förstahandsupplevelse. Person 2 hävdade att det är viktigt att det finns ett tydligt mål 

– spelet ska inbjuda till äventyr där man uppmanas att sträva efter ett mål. Person 2 

menade även att i just MMO-spel är det viktigt att spelets spelarbas (community) är 

social och öppen då ”man vill känna sig delaktig och ha kul och lära känna folk. 

Annars kan man ju bara spela ett single-player spel”.  

Efter en inledande diskussion om personliga erfarenheter och åsikter kring spel i 

allmänhet fick de titta på videoklipp nummer ett – innehållande originalljud och 

spelsekvenser från Entropia Universe (2003). Efter att de hade fått se det första 

videoklippet fick de berätta vad de tyckte om videon. Person 1 sade att han var osäker 

vad målet i spelet var. Han påpekade att det fanns grafiska buggar i videoklippet, 

men trots det var miljöerna inbjudande och vackra, dock tomma och gav en ”död” 
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stämning. Han påpekade ingenting angående ljudeffekterna. Person 2 hävdade 

däremot att fotstegsljuden var repetitiva och inte synkroniserade med animationer. 

Han påpekade även att pistolen och geväret i videon lät likadant, samtidigt som bilen 

lät ”som om den höll på att gå sönder vilken sekund som helst”. Person 2 sade även 

att miljöerna såg bra ut och att världen kändes inbjudande.  

Därefter fick deltagarna se det andra klippet – innehållande helt nya ljudeffekter, 

vilket följdes av frågan ”Märkte du någon skillnad på de olika videoklippen?”. 

Person 1 påstår att han märkte att det var ett annat tempo i det andra videoklippet. 

Enligt honom var det grafiska skillnader som annorlunda animation när man sköt 

med geväret och färgschemat såg annorlunda ut. Efter detta fick Person 1 frågan om 

vilket av videoklippen han föredrar. Person 1 hävdar att han inte ”såg” någon skillnad 

mellan de båda klippen. ”Det kändes som om de båda [videoklippen] var nästan 

likadana, men inspelade vid två olika tillfällen”. Då han inte märkte någon direkt 

skillnad mellan de både videoklippen valde han att säga att han inte föredrar något 

av dem. Efter att ha redogjort för Person 1 vad undersökningen gick ut på – att se 

ifall testpersonerna märker någon skillnad i ljuddesignen mellan de olika klippen för 

att se hur stor påverkan ljuddesign kan innebära i en spelupplevelse, ombads han att 

titta igen på videoklippen och se ifall han märkte någon skillnad när han visste vad 

han skulle leta efter. Efter att ha tittat på videoklippen igen sa Person 1 att han 

märkte att ljuden skiljer sig. Därefter fick han frågan om hur stor vikt ljuddesign har 

för honom i spel. Person 1 svarade då att hans spelupplevelse fokuserar mer på det 

han ser vilket förminskar hans upplevelse av ljudeffekter. Han hävdar dock att om 

det skulle fattas ljud på vissa objekt skulle han märka det.  

Person 2 sade att det var stor skillnad mellan de olika videoklippen. Han påstår att 

det fanns grafiska skillnader, såsom att karaktärens händer såg annorlunda ut och 

att färgschemat hade ändrats. Men det han lade märke till mest mellan de olika 

videoklippen var just ljudeffekterna – han påstår att bilen, fotstegen, monster, vapen 

och allmänna volymer hade ändrats och att allting lät ”renare”. Vid frågan om vilken 

video Person 2 föredrog mest svarade han videoklipp nummer två på grund av att det 

innehöll en renare och jämnare upplevelse. Efter att ha berättat om undersökningens 

huvudsyfte tillfrågades han om hur stor vikt ljuddesignen har i en spelupplevelse. 

Person 2 hävdade att det är väldigt viktigt med en bra och genomtänkt ljuddesign. 

”Ser ett spel bra ut borde det låta bra också”.  

5.2.1 Analys 

Då en brist på antal deltagare för den kvalitativa delen av undersökningen uppstod är 

det svårt att dra några direkta slutsatser baserade på svaren som har gjorts från de 

två deltagarna. Trots detta bidrar de båda diskussionerna till ett intressant resultat 

baserat på två erfarna dator-/tv-spelares syn på audiovisuell design.  

Genom att jämföra Person 1 och Person 2, deras personliga erfarenheter och åsikter 

kring frågorna i undersökningen, får man en bild av hur olika synsätt påverkar vad 

som är en bra spelupplevelse. När Person 1 beskriver att en bra spelupplevelse 
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grundas i välformade och intressanta världar, karaktärer och dialoger märker man 

att Person 1 lägger mycket vikt i spelets narrativ. Person 2 anser däremot att spelets 

estetiska faktorer är grundläggande för en bra spelupplevelse – såsom grafik och 

ljud. Detta är helt och hållet personliga preferenser, vilket alltid kommer att variera 

från person till person. Genom att låta två personer som upplever ett spel på helt 

olika sätt analysera samma typer av videoklipp märker man att de båda personerna 

upplever undersökningsmaterialet ur två helt olika perspektiv. När Person 2, som 

verkar ha ett intresse för det estetiska i spel, direkt märker brister och skillnader i 

ljuddesignen noterar Person 1 ingen skillnad i ljudbilden. Intressant nog märker 

Person 1 att ljuddesignen skiljer sig mellan de olika videoklippen först när han är 

medveten om det. Ifall undersökningens problemformulering hade presenterats 

innan de båda hade sett videoklippen hade förmodligen slutresultatet sett helt 

annorlunda ut. En sak som båda deltagarna hade gemensamt var att de trodde att 

färgschemat hade ändrats mellan de olika videoklippen. Detta är något som inte har 

gjorts i samband med implementeringen av videoklippen, vilket alltså var helt 

felaktigt. Den här förändringen, som båda deltagarna tycker sig se, kan vara ett 

resultat av att de får se en nästintill likadan video två gånger på kort tid. Man kan 

fundera över om deltagarnas svar hade sett annorlunda ut om det varit längre tid 

mellan videoklippen i undersökningen. De grafiska skillnader som deltagarna 

påpekar kan vara den omedvetna förändringen i ljudbilden som får upplevelsen att 

”kännas annorlunda”. Då Person 1 inte märker den skillnaden kanske han har svårt 

att redogöra för vad skillnaden är medan Person 2 har noterat skillnaden i 

ljudbilden, men trots det upplever färgschemat annorlunda. 

Något som jag personligen trodde skulle påverka diskussionen med deltagarna var 

att Person 1 redan hade erfarenhet utav Entropia. I och med detta misstänkte jag att 

det kunde finnas en större chans att Person 1 skulle märka skillnaden tydligare än 

Person 2. Detta visade sig inte vara fallet och en anledning kan vara deras olika syn 

på spelupplevelse.  

Frågorna till de kvalitativa intervjuerna finns tillgängliga i Appendix B i slutet av 

arbetet.  

5.3 Slutsatser 

De slutsatser man kan dra från den kvantitativa undersökningen är både positiva och 

negativa baserat på det grundläggande målet med problemformuleringen. Som 

nämnts i analysen av den kvantitativa undersökningen valde färre erfarna Entropia-

spelare att delta än vad som hade önskats, vilket berövar slutresultatet på data kring 

Entropias spelarbas och deras omdöme gällande en förändrad ljudbild. Trots detta 

finns det tillräckligt mycket data för att diskutera den starkaste faktorn i 

undersökningen – att förbättra en spelupplevelse för potentiella nya spelare. Genom 

53 olika deltagare, där 7 av 10 föredrar den andra videon med en förnyad ljudbild, 

erhålls en tillräcklig mängd data för den sammanfattande diskussionen av arbetet. I 

och med att deltagarna är från en relativt homogen åldersgrupp, i åldrarna 18-25 
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med mycket god spelvana, stärker det trovärdigheten i de svar som angetts - detta 

genom att ju större spelvana en deltagare har, desto större chans finns det att 

deltagaren kan vara kritisk till vad de anser är en bra eller dålig spelupplevelse. 

Ur ett kvalitativt perspektiv skulle en fördjupande undersökning behöva göras, där 

fler deltagare ingick i en djupintervju, för att kunna göra en bra analys och dra 

slutsatser kring likheter och skillnader i svaren. Undersökningsmaterialet för den 

kvalitativa delen är alltför bristfällig för att kunna utgöra en trovärdig grund i ett svar 

baserat på problemformuleringen. 
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6 Avslutande diskussion 

För att sammanfatta arbetet, undersökningens progression och resultat kommer 

detta kapitel att beskriva de slutsatser som har gjorts baserat på 

problemformuleringen och undersökningsresultaten. Nedan kommer även en 

diskussion kring möjliga förbättringar och genus-/åldersrelaterade frågor att göras. 

Som avslutning behandlas möjligheter till vidare forskning relaterat till detta arbete. 

6.1 Sammanfattning 

Det huvudsakliga målet med denna rapport var att undersöka hur man gör och ifall 

det är möjligt att förbättra en spelupplevelse genom att enbart ersätta ljud då jag 

under hösten 2013 blev tillfrågad att förnya ljudupplevelsen i startområdet till 

onlinespelet Entropia Universe (2003). Syftet med undersökningen var att försöka 

redogöra för ifall det finns någon vinning i denna typ av projekt och vilka 

konsekvenser som följer. En prototyp med förnyad ljuddesign i form av en ljud-mod 

till onlinespelet Entropia Universe (2003) skapades för att användas som 

undersökningsmaterial. Syftet med denna ljud-mod var att förmedla en ny och fräsch 

förstahandsupplevelse för nya spelare – men även att fråga den redan existerande 

spelarbasen i Entropia Universe (2003) för att kunna ta reda på ifall det medför 

positiva eller negativa effekter att ersätta ljud i ett spel som har funnits på 

marknaden sen 2003. Rapporten beskriver i stora delar hur arbetet att ta fram en ny 

ljuddesign har skett tillsammans med designval och problem som har uppstått. 

Genom att använda både kvalitativa intervjuer och en kvantitativ undersökning som 

undersökningsform med frågor baserade på Östbye m.fl. bok Metodbok för 

Medievetenskap (2004) var målet att ta reda på om undersökningens deltagare 

märkte någon skillnad mellan två olika videoklipp. Dessa videoklipp innehöll 

likadana spelsekvenser från Entropia Universe (2003) med två olika ljuddesigner – 

en video med originalljud och en video med en helt ny ljuddesign skapad för 

undersökningen. Deltagarna i undersökningen frågades även vilket av videoklippen 

de föredrar mest och varför.  

Målet med den kvalitativa delen av undersökningen var att utföra semistrukturerade 

intervjuer med fyra deltagare som har olika erfarenheter av dataspel och Entropia. 

Efter att aktivt ha sökt deltagare lyckades jag till slut genomföra två 

semistrukturerade intervjuer. Dessa ledde till fördjupade diskussioner utifrån frågor 

baserade på den kvantitativa undersökningen. Resultatet av de semistrukturerade 

intervjuerna saknar variation då antalet intervjuade är för få. Dessa kan därför inte 

utgöra någon trovärdig slutsats i sig, men det uppstod intressanta diskussioner 

utifrån problemformuleringen vilket gör att de ändå är viktiga komplement till den 

kvantitativa undersökningen.  
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Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att 7 av 10 föredrar videon med 

förnyad ljuddesign framför originalet. Av deltagarna är endast 2 % erfarna spelare av 

Entropia Universe (2003). Genom motiveringar från deltagarna kan man konstatera 

att de lägger märke till en skillnad i ljudbilden mellan de olika videoklippen.  Ett fåtal 

motiveringar innehåller grafiska skillnader eller ingen skillnad alls. 

Sammanfattningen av valen hos deltagarna som har skrivit motiveringar är att det 

andra videoklippet kändes mer ”rent” än det första videoklippet. Detta kan tolkas på 

olika sätt – men i och med att ljuddesignen har förändrats och genomgått en stor 

balansering av volymer kan detta vara en stark faktor till den ”renare” känslan 

deltagarna upplever då de grafiska skillnaderna enbart består i att karaktären bär 

olika kläder i de båda videoklippen. Majoriteten av deltagarna sträcker sig mellan 

åldrarna 18-25 och 8 av 10 spelar antingen varje dag eller flera gånger i veckan. I och 

med deras svar verkar deltagarna uppge sig ha mycket god spelvana.  

I frågan om det är möjligt att förbättra en spelupplevelse genom att enbart ersätta 

ljudeffekter gav den kvantitativa undersökningen ett positivt resultat. Däremot gav 

den inga svar på hur erfarna Entropia-spelare reagerade på materialet då enbart 2 % 

av deltagarna kommer från Entropias spelarbas. Därför kan frågan om det medför en 

positiv eller negativ effekt att ersätta ljud i denna målgrupp inte besvaras. 

6.2 Diskussion 

Resultatet i den kvantitativa undersökningen visar, som nämnts ovan, att det finns 

möjlighet att påverka och förbättra en spelupplevelse genom att enbart ersätta ljud. 

Undersökningens trovärdighet grundas dock i ett resultat där 6 av 10 av deltagarna 

var inom åldrarna 18-25. Resterande omfattar cirka 2 av 10 inom åldrarna 26-30 och 

1 av 10 mellan åldrarna 0-17 respektive 31-40. Om undersökningens deltagare t ex 

hade varit i åldrarna 31-40 hade slutresultatet kanske sett helt annorlunda ut, då 

deras personliga erfarenheter av dataspel förmodligen är annorlunda i förhållande 

till spelande jämfört med 18-25-åringar. Det vore även intressant att se hur 

slutresultatet hade sett ut om alla åldrar var jämnt fördelade – detta är förvisso svårt 

att uppnå såvida man inte gör en fokuserad undersökning med ett specifikt antal 

deltagare per åldersgrupp. När det kommer till den kvalitativa delen minskas 

trovärdigheten i och med att efterfrågan av testpersoner för de semistrukturerade 

intervjuerna inte uppnåddes. Därmed blev resultatet mindre trovärdigt än vad som 

var ambitionen. Underlaget blev alltför litet då endast två deltagare valde att 

genomföra intervjun, gentemot fyra som var planerat. 

I undersökningen fanns det inga genusrelaterade frågor förutom vilket kön 

deltagarna hade. I den kvantitativa undersökningen visade det sig att 2 av 10 av 

deltagarna var kvinnor. Ifall ytterligare frågor för att använda jämförelsebar data 

gällande genusfrågan hade ställts i samband med undersökningen hade det kunnat 

visa på eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga svar och kunnat leda till 

en diskussion om hur män och kvinnor lyssnar. 
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I bakgrundskapitlet beskrivs spelljud och dess utveckling genom tiderna. Som nämnt 

tidigare formades ljuddesignen utifrån begränsningar i spelkonsoler. Detta bidrog till 

att tidigare generationers ljuddesigners lärde sig att utnyttja konsolers prestanda så 

gott de kunde för att kunna göra ljuddesignen så bred som möjligt. Då mitt projekt 

varken hindrades eller formades utifrån begränsningar innebar detta stora 

möjligheter för de nya ljudeffekterna som skulle skapas. Slutprodukten behövde inte 

ta hänsyn till en maxgräns i exempelvis storlek eller sample rate. Det vore dock 

intressant att uppleva någon form av begränsning i arbetet – t ex max antal 

samples/event eller en maxgräns i filstorlek på de nya ljudeffekterna för att ha ett 

hinder att jobba emot. Det hade kunnat påverka slutresultatet som exempelvis att 

begränsa antal olika samples/fotsteg vilket hade lett till att man hade fått försöka 

skapa en större variation och mer dynamisk känsla på andra arbetssätt.  

Genom att använda Huiberts och Van Tols IEZA-modell (2008) för att beskriva mitt 

arbete för MindArks speldesigners bidrog detta till en enklare och mer tydlig 

diskussion kring utvecklandet av ljudeffekterna. Utifrån ett ramverk med redan 

etablerade definitioner hindrades inte kommunikationen mellan mig och MindArks 

speldesigners av bristande kunskap om hur man kan uttrycka sig för att beskriva 

ljud, då våra respektive kunskapsområden skiljer sig från varandra. Som Huiberts 

och Van Tol beskriver i sin artikel är IEZA-modellens syfte att fungera som ett 

vokabulär och verktyg för ljuddesign i spel. Genom att etablera flera kategorier av 

olika karaktär kan insikt i ljudets mekanik redogöras. I denna undersökning används 

IEZA-modellen för att separera och prioritera arbetet utifrån det givna ramverket. 

Användandet av denna modell har gett mig mer förståelse kring hur ljud fungerar i 

spel och hur man själv kan strukturera upp sitt arbete för att skapa ett enklare 

arbetsflöde i framtiden, både ur ett kreativt och ett kommunikativt perspektiv.  

Utöver litteraturen som har använts i rapporten kan även en diskussion utifrån 

Michel Chions teorier kring olika former av lyssnande i boken Audio-Vision: Sound 

on Screen (1994) ha varit relevant för bakgrundskapitlet och undersökningen. 

Genom att basera frågor efter Chions teorier hade man kunnat få större förståelse 

kring hur människor lyssnar samt även kategorisera och basera frågor utöver redan 

existerande teorier.  

Undersökningen använde sig av videoklipp med tanke på att webbenkäten och 

intervjuerna skulle ske smidigt och vara lättillgängligt för deltagarna. I och med att 

deltagarna fick ta del av videoklipp istället för att spela spelet själva kan upplevelsen 

ha påverkats genom att vara linjär gentemot vad ett MMO-spel i en öppen värld 

egentligen är. Ifall produkten i undersökningen istället hade varit två olika spelbara 

versioner av spelet hade deltagarna antingen varit tvungna att ladda ner två olika 

filer med en storlek på flera hundra megabyte. Detta hade därmed kunnat resultera i 

färre deltagare för den kvantitativa undersökningen vilket hade genererat mindre 

data. Ett annat alternativt hade varit att sätta upp en station på Högskolan i Skövde 

där personer hade blivit inbjudna att pröva spelet och därefter fritt fått uttrycka sina 



 33 

åsikter. Eventuellt hade detta inneburit färre deltagare på grund av att 

undersökningen inte hade varit lika tillgänglig som den webbenkät som skickades ut.   

Forskningsetiska aspekter i undersökningen kan kopplas till deltagarna i både den 

kvantitativa och kvalitativa delen av rapporten. För att minska risken att manipulera 

resultatet ville jag inte att deltagarna skulle vara bekanta med mig eller min 

undersökning sedan innan. Ifall deltagarna hade varit bekanta till mig hade 

resultatet kunnat påverkas för att ge positiva resultat. Därför skickades webbenkäten 

ut till internationellt kända forum samt Entropias spelklient där mitt namn visades 

först i slutet av undersökningen tillsammans med mail. De kvalitativa intervjuer 

skedde med deltagare som jag inte är nära bekant med. Detta av samma anledning 

då intervjuer med nära bekanta som känner till det arbete jag har utfört hade kunnat 

ge vinklade svar för att ge positiva resultat till problemformuleringen. Detta var 

något jag ville undvika för att öka trovärdigheten i undersökningens resultat.  

Då jag under tiden som detta arbetet skrevs var på ett företag som jag utvecklade en 

produkt för, bör en ytterligare forskningsetisk aspekt redogöras. Samtidigt som jag 

var anställd på Mindark agerade jag även som forskare i det material jag skulle 

förbättra – detta kan innebära en risk då de dubbla roller jag har haft kan påverka 

eller vinkla den vetenskapliga texten som har utformats baserat på personliga eller 

företagets åsikter eller önskat resultat. Tidigt under projektet redogjorde jag syftet 

med min studie för min arbetsgivare så det fanns en klarhet om vad det var jag skulle 

undersöka. Därefter deltog arbetsgivaren inget mer i utformandet av studien. Detta 

tillät mig att på egen hand vara kritisk till både det befintliga och nya materialet samt 

analysera den data som samlades in helt själv. Arbetsgivaren tog därmed ingen del i 

utformandet av min vetenskapliga studie. Arbetet presenterades för arbetsgivaren 

först när studien var färdig i samband med arbetets slutredovisning. Trots att 

Mindark inte deltog något i utformandet av studien fanns det ändå ett intresse att se 

vad denna typ av studie kunde åstadkomma och dess slutresultat.  

Om man tittar på projektet ur ett helhetsperspektiv och föreställer sig att produkten 

som har skapats till undersökningen implementeras i den verkliga spelklienten som 

är tillgänglig för Entropias spelare – vilka effekter kan denna förändring ha på 

upplevelsen och spelarbasen? Det finns en risk som medföljer att förändra något som 

har varit en del av Entropia sedan 2003. Denna risk är att många spelare kanske 

identifierar spelupplevelsen med de redan befintliga ljuden och tycker att denna typ 

av förändring förstör en del av spelets identitet. Det kan finnas emotionella band till 

olika varelsers utseende och läten som rubbas av att spelet inte låter som det alltid 

har gjort.  Det kan även medföra positiva effekter på spelarbasen genom att uppnå en 

ny känsla för spelupplevelsen. Av etiska och emotionella skäl bör man undersöka hur 

Entropias spelare upplever förändringar i ljudbilden, då dessa förändringar vid en 

förhastad implementation kan resultera i att man förstör den generella 

spelupplevelsen. Genom att ha en fördjupad undersökning för Entropias spelare i 

åtanke skulle man kunna förhindra negativa effekter för den nya produkten.  
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6.3 Framtida arbete 

Då denna rapport avsåg att redogöra för om det finns någon vinning med att ersätta 

befintligt material så som ljudeffekter i ett äldre onlinespel med nytt material kan 

vidare forskning inom området göras utifrån fler estetiska perspektiv. I och med den 

massiva utveckling som onlinespel har gått igenom de senaste tio åren fortsätter 

spelarna att ställa allt högre krav på spelutvecklare och produkter och därför finns 

det stora möjligheter att göra liknande analyser på andra onlinespel än Entropia. 

Genom att göra liknande prototyper där man väljer att exempelvis ersätta grafik och 

förbättra texturer istället för ljudeffekter till ett spel med en större spelarbas än 

Entropia kan säkert resultaten bli väldigt intressanta för förståelse kring spelares 

uppfattning och krav gällande estetiska element. Som nämnts ovan var resultatet av 

den kvalitativa undersökningen för bristfällig för att kunna redogöra för en specifik 

slutsats. För framtida arbete baserat på denna undersökning vore det intressant att 

göra fler semistrukturerade intervjuer med samma material. Möjligtvis kan man 

arrangera en diskussionsgrupp baserat på videoklippen tillsammans med ett flertal 

olika personer med olika bakgrund till spel och Entropia. Ett annat alternativ vore att 

låta den kvantitativa undersökningen vara tillgänglig under en längre period och få 

fler personer att delta. Slutresultatet hade förmodligen blivit mer trovärdigt ifall t ex 

hundra personer hade deltagit istället för femtiotre som deltog i denna 

undersökning. Man skulle även kunna göra en liknande undersökning i andra medier 

– exempelvis film eller tv-serier. Publiken hade förmodligen sett helt annorlunda ut 

och kunnat ge intressanta åsikter till vidare forskning om hur människor uppfattar 

ljud.  

För att koppla projektet till ett större sammanhang kan man modifiera denna typ av 

undersökning för att undersöka hur människan uppfattar ljud och dess natur. Man 

kan vidareutveckla undersökningen med frågor kring kulturella aspekter och öka den 

kvantitativa undersökningens deltagarbas samt ändra undersökningens frågor för att 

då redogöra kulturella skillnader. T ex hur olika personer av olika åldrar och olika 

kön uppfattar ljud i olika nationer. Efter att ha forskat i ämnet har ingen information 

om ifall denna typ av undersökning har gjorts innan på en vetenskaplig nivå.  
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Appendix A -  Kvantitativa Undersökningsfrågor 

What is your Age?  

 0-17 

 18-25 

 26-30 

 31-40 

 41-50 

 51+ 

What is your Gender?  

 Male 

 Female 

 Other 

How often do you play videogames?  

 1 – Never 

 2 – Not very often (A couple of times/year) 

 3 – Sometimes (A couple of times/month) 

 4 – Often (A couple of times/week) 

 5 – Everyday 

Have you ever played Entropia Universe (2003)? 

 Yes, I play it regularly  

 Yes, I have tried it 

 No, but I’ve heard of it 

 No, never heard of it 

 Don’t know 

Was there something in the video that felt out of place?  

Do you have any opinions about your experience from the video?  

Was there something in the second video that felt out of place?  

Did you notice any difference between the first and the second video?  

Which of the two videos do you prefer?  

 The First Video 

 The Second Video 

 None 

Why?  
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Appendix B – Semistrukturerade Intervjuer 

Frågor till de semistrukturerade intervjuerna 

Denna undersökning är relaterad till spel och upplevelser. Jag kommer att ställa ett 

par frågor till dig angående egna erfarenheter kopplade till spel. Därefter kommer du 

att få se två videoklipp från ett existerande onlinespel vid namn Entropia Universe. 

Efter att du har svarat på frågorna kommer jag att berätta för dig vad 

undersökningen går ut på, detta för att inte hjälpa att skapa förutfattade meningar 

som kan påverka slutresultatet. 

Berätta lite om dig själv och dina spelerfarenheter? 

Spelar du på en mer seriös/högre nivå än de flesta du känner?  

Vilka spel spelar du isåfall?  

Har du någon erfarenhet av Entropia Universe?  

Har du någon ytterligare erfarenhet utav MMO-spel?  

När du sätter dig in i ett nytt spel – vad är det som du letar efter mest i upplevelsen? 

Vilka faktorer tycker du är viktigast i en spelupplevelse första gången du upplever en 

ny spelvärld?  

Hur stor påverkan har spelets estetiska element för upplevelsen enligt dig i ett 

MMO?  

Vad tänkte du på när du såg den första videon?  

Märkte du någon skillnad mellan de olika videoklippen?  

Vilket av videoklippen föredrar du?  

Hur stor vikt har ljuddesign i en spelupplevelse för dig?  

Jag vill tacka dig för din medverkan i min undersökning. Det var väldigt roligt att få 

höra dina tankar och åsikter. Ifall du har några frågor så är det bara att kontakta mig 

i efterhand.  

 

 


