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Sammanfattning 
 

Denna rapport undersöker hur en spelares uppfattning av en spelmiljö påverkas 
genom bearbetning av ljudbildens frekvensinnehåll. Bakgrunden ger en överblick av 
fältet ljuddesign för spel med inriktning på definition av lyssnandet och balansering av 
ljud. Frågeställningen utvärderas genom en praktisk artefakt bestående av ett spel 
tillsammans med strukturerade intervjuer med syfte att ge en förståelse av varje 
spelares uppfattning av spelmiljön. Forskningen har fungerat som en 
metodutvärdering och har även visat på ett samband mellan förändring av ljudbildens 
frekvensinnehåll och spelarens uppfattning av spelmiljön. Det finns en möjlighet för 
vidareutveckling av forskningen genom undersökningar av andra spel och ytterligare 
utforskning av de samband som påträffats.  

Nyckelord: ljuddesign, frekvensinnehåll, ljudbild, spelljud 
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1 Introduktion 
Ett återkommande problem för mig som ljuddesigner för spel har varit att avgöra hur jag ska 
gå tillväga för att balansera ljudbilden i en interaktiv spelmiljö. Inom linjära medier såsom 
film eller musik används automatisering och dynamiska effekter för att alltid hålla full 
kontroll över frekvensinnehållet och styrkan av varje ljud i varje givet tillfälle. I ett interaktivt 
media så är det svårt att förutse precis hur ljudmiljön kommer att se ut, då det ofta är 
spelaren som direkt eller indirekt avgör när olika ljud spelas upp. Som ljuddesigner för spel 
är det därför viktigt att vara medveten om hur olika kombinationer av ljudeffekter samspelar 
i varje given spelsituation. Då verktygen och forskningen är begränsade inom detta område 
undersöker arbetet hur en spelare reagerar på stora förändringar i ljudmiljöns 
frekvensinnehåll. Min frågeställning lyder: 

• Hur förändras spelarens uppfattning av en spelmiljö genom bearbetning av 
ljudbildens frekvensinnehåll? 

Med svaret på denna fråga kan en ljuddesigner använda styrkan av olika frekvensområden i 
ljudmiljön som ännu ett verktyg för att medvetet påverka spelarens uppfattning av 
spelsituationen. Min förhoppning är också att detta arbete kan fungera som en 
metodutvärdering för att analysera en lyssnarens uppfattning om spelmiljön med specifik 
inriktning mot ljuddesign. 

Frågeställningen har testats genom en undersökning av en artefakt. Artefakten består av fyra 
olika versioner av ett spel där varje version har en alternativ frekvensfördelning i sin 
ljudmiljö. Spelet har testats av informanter som har genomgått kvalitativa intervjuer om 
deras uppfattning av spelmiljön. Frågorna i dessa intervjuer grundas i Tuuri, Mustonen och 
Pirhonens utvecklade modell för lyssning (2007), en etablerad grund för att analysera 
spelarens uppfattning av en ljudmiljö. Bakgrunden kommer utöver lyssningsteori även att 
redogöra för de andra fält som arbetet rör sig inom, särskilt ljud för spel och kopplingen 
mellan det visuella och det auditiva. 

Två centrala uttryck som kommer att förekomma flera gånger i denna uppsats är ”ljudbild” 
och ”frekvensinnehåll”. Alla ljud utgörs av ljudvågor, och den hastighet i vilken ljudvågor 
oscillerar kallas frekvens. Frekvensinnehållet i ett ljud eller i en ljudbild är den blandning av 
hög- och lågfrekventa ljudvågor som finns i alla komplexa ljud. Med ljudbild menas den 
kombination av olika ljud som balanseras genom funktioner såsom panorering, bearbetning 
av frekvensinnehåll och volymjusteringar (Gottlieb, 2007, s.18-38). 
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2 Bakgrund 
Detta arbete rör sig inom fyra områden av ljuddesign: ljudets koppling till det visuella, 
lyssnande, ljud för digitala spel och balansering. De kommande avsnitten redogör för de 
mest inflytelserika och relevanta källorna för varje område. De första (2.1 och 2.2) 
underrubrikerna kommer att handla mer generellt om uppfattningen av ljud och hur 
kunskapen om denna kan användas för att kontinuerligt arbeta med åskådarens eller 
spelarens uppfattning i åtanke. De senare avsnitten (2.3 och 2.4) kommer mer specifikt att 
närma sig min frågeställning om hur ljud praktiskt används och kategoriseras för spel och 
utgör teoribasen för frågeställningen. 

Det finns tydliga kopplingar mellan hur filmljud och spelljud analyseras och förstås. En 
framträdande sådan är att både spel (Friberg och Gärdenfors, 2004, s. 149) och film (Chion, 
1994, s. 143) fortfarande anses vara framförallt visuellt fokuserade, även om ljudet med tiden 
får en allt mer framträdande roll. I spel är det visuella ofta statiskt, i de flesta spel så har 
spelaren ingen större möjlighet att påverka spelvärlden rent visuellt. Spelljudet har dock 
kommit till en punkt då spelaren ofta har en stor påverkan på spelets ljudbild. Träd, hus och 
väggar flyttar sig oftast inte, men spelaren kan till skillnad från i film styra när olika ljud 
såsom skottljud eller fotsteg, spelas upp (Grimshaw & Schott, 2007, s. 479). 

2.1 Det audio-visuella bandet 
Det finns olika sätt att beskriva ljudets roll i ett visuellt media men den mest etablerade 
författaren inom fältet är Michel Chion. I sin bok Audio-vision (1994) etablerar Chion ett 
antal begrepp som kan användas för att beskriva de olika effekter som ljud kan åstadkomma 
för att påverka den visuella upplevelsen. 

2.1.1 Synchresis 
Synchresis (1994, s.63-65) är det begrepp som Chion använder för att beskriva det band som 
bildas mellan ett ljud och en visuell händelse när de är synkroniserade i tid. När en åskådare 
hör ett ljud samtidigt som hen ser en händelse så svetsas de två samman till en enhetlig 
upplevelse, vare sig den faktiska källan av ljudet hör ihop med den visuella händelsen eller 
inte. Ett exempel kan vara att om en filmsekvens med ett brännbollsträ som kolliderar med 
en basketboll spelas upp synkroniserat med ljudet av en trähink som faller ner på ett golv, så 
kommer de två att uppfattas som en och samma händelse. Detta kan utnyttjas av ljudläggare 
för att antingen skapa en effekt, som kanske inte är realistisk, men som skapar en viss 
reaktion hos åskådaren, eller för att förstärka åskådarens säkerhet i att det som händer rent 
visuellt faktiskt är en verklig händelse.  

2.1.2 Acousmatic 
Med akusmatiskt ljud (Chion, 1994, s.71-72) menas ljud som hörs utan att åskådaren visas 
en källa till ljudets uppkomst. Akusmatik ger ljudläggaren en stor kontroll över åskådarens 
förväntningar och sinnesstämning och används ofta för t.ex. röster. En akusmatisk röst kan 
bygga upp en förväntan eller tanke om en karaktär, som senare kan antingen brytas eller 
bekräftas för att skapa en dramatisk effekt. Akusmatiskt ljud används även för att förlänga 
en scen eller för att skapa smidigare övergångar mellan olika scener. Ett exempel kan vara då 
ett ljud från nästa scen kan höras innan scenen börjar eller att ett ljud från föregående scen 
kan höras efter scenens slut. 
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2.1.3 Extension of sound space 
Extension (1994, s.86-87) är termen som Chion ger den roll som ljudet kan ha i att förlänga 
eller expandera en bild eller filmsekvens. Denna effekt kan uppnås genom att spela upp ljud 
som tycks passa in i den miljö där scenen utspelas men som inte nödvändigtvis har en direkt 
visuell koppling, t.ex. billjud i en stadsmiljö eller fågelkvitter i en skog. Effekten kan även 
uppnås genom att använda panorering i stereo- eller surroundhögtalare. Panorering låter en 
ljuddesigner kontrollera från vilken riktning ljudet uppfattas uppstå ur genom att kontrollera 
ljudstyrkan i varje högtalare. På så sätt skapas illusionen av att det finns en ljudkälla utanför 
den bild som visas för åskådaren.  

2.1.4 Rendering 
Chion beskriver användandet av ljud för att ge en viss känsla som åskådaren associerar med 
händelsen i bilden med termen rendering (1994, s.110-114.) Termen bör endast användas 
när en ljudläggare medvetet försöker återskapa den förväntan som åskådaren har av 
händelsen snarare än att återskapa hur den faktiska händelsen skulle låta. Det är ett sätt att 
skapa en starkare verklighetsförankring i bilden även om sekvensen i sig faktiskt blir mindre 
realistisk.  

2.2 Definition av lyssnandet 
Ett högst relevant område för forskningsfältet ljuddesign är olika sätt att definiera 
människans lyssnande. Det finns olika inriktningar och teorier om hur vi lyssnar men denna 
rapport kommer att utgå från den teoribas som Michel Chion (1994, s.25-34) har etablerat.  

2.2.1 Michel Chions tre lyssningssätt 
Chion definierar de tre olika sätten som causal listening, semantic listening och reduced 
listening. Med “causal listening” (1994, s.25-28) menar Chion att lyssna efter källan eller 
ursprunget av ljudet. Med detta menas alltså inte bara att lyssna efter riktning och/eller 
avstånd, utan också efter information som klang, längd eller styrka, dvs. egenskaper som kan 
avslöja något mer om vad den faktiska källan till ljudet är. “Semantic listening” (1994, s.28) 
innebär enligt Chion att lyssna efter innebörden eller betydelsen av ljud, såsom meningen av 
ord. Detta är ett mer aktivt sätt att lyssna då lyssnaren får en större roll i att skapa ljudets 
själva syfte. Utan lyssnarens förmåga att avgöra betydelsen av innehållet så är det endast ett 
ljud utan mening. “Reduced listening” (Chion, 1994, s.29-34) innebär att lyssna efter ljudets 
individuella egenskaper som fristående entitet, oberoende av källan. Det kan innebära t.ex. 
klangfärg, styrka eller frekvensinnehåll.  

2.2.2 Tuuri, Mustonen och Pirhonens utvecklade lyssningsmodell 
Tuuri, Mustonen och Pirhonen har i sin utvecklade modell för lyssning (2007) utgått från 
Chions tre lyssningssätt (1994). Deras modell kategoriserar ljuden i fyra områden med totalt 
åtta olika typer av lyssnande som sorteras hierarkiskt efter hur stor kognitiv belastning de 
innebär: 

1. Pre-conscious modes: Lyssnandet som sker innan vi bearbetar ljudet. 
a. Reflexive: Den första, ofta fysiska, reaktionen vi får av ett ljud. 
b. Connotative: De första intrycken ljudet ger oss innan vi börjar reflektera över 

ljudets betydelse eller källa.  
2. Source-orientated modes: Den första reflektionen om ljudets källa.  

a. Causal: Att försöka avgöra ljudets faktiska, fysiska källa. 
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b. Empathetic: Att försöka känna av känslan ljudet bär eller ljudets syfte. 
3. Context-orientated modes: Lyssnandet som tar i åtanke situationen i vilken ljudet 

uppfattas. 
a. Functional: Att försöka avgöra ljudets funktion i det givna sammanhanget. 
b. Semantic: Att försöka utröna ljudets betydelse eller mening. 
c. Critical: Ett kritiskt lyssnande där lyssnaren försöker avgöra om ljudet faktiskt 

överensstämmer med det första intrycket hen fick. 
4. Quality-orientated mode: Lyssnande som kräver ett högst medvetet val av lyssnaren. 

a. Reduced: Samma typ av lyssnande som Chion (1994) beskriver, där lyssnaren 
försöker att formulera själva ljudets egenskaper. 

Modellen ger forskare en större “verktygslåda” för att formulera en lyssnares upplevelse. 
Dessa olika lyssningssätt exkluderar inte varandra utan kan också ske i samspel med 
varandra. 

2.3 Ljud för digitala spel 
Det första kommersiellt framgångsrika spelet Pong (Atari, 1972) hade ljud i den mest 
grundläggande formen där det beskriver den enkla spelsituationen med syntetiserade ljud. 
Sedan dess har spelljudet utvecklats tillsammans med t.ex. mer avancerad spelgrafik och 
artificiell intelligens i spel snarare än på egen hand. Det visuella har fortfarande en mer 
framstående plats än ljudet i de flesta spel men det finns nu verktyg för att ge ljudet en 
betydande, om inte central, roll i spelupplevelsen (Cunningham, Grout & Hebblewhite, 
2006). Den teknologiska utvecklingen har skapat en möjlighet att använda ljud för att 
förstärka en viss stämning eller känsla av närvaro på samma nivå som i film eller genom 
musik. Ett övertag som spelljudet dock har över filmljudet är ljudläggarens möjlighet att 
skapa en ljudmiljö som anpassar sig efter åskådarens handlingar mer eller mindre direkt 
(Marks, 2009, s.6). Denna utveckling blir som tydligast i jämförelsen av ljudet ett modernt 
spel med ett äldre spel. I Super Mario Land (Nintendo, 1989) beskrivs spelsituationen 
genom framförallt musik som sätter stämningen, men även genom ljud för när karaktärer 
genomför enkla handlingar eller när spelaren använder sig av menyer. Alla ljud är 
syntetiserade och begränsas i hög grad av plattformens tekniska begränsningar. Om vi ser till 
Far Cry 3 (Ubisoft Montreal & Ubisoft Massive, 2012) som släpps 23 år senare så används 
ljudet inte bara för musik och enkla karaktärshandlingar utan också för att i minsta detalj 
beskriva spelsituationen genom t.ex. miljöljud och röster som lyfter in spelaren i spelvärlden. 
Här består ljuden inte längre av enbart syntetiserade ljud utan också av inspelningar. De 
överlägsna tekniska möjligheterna skapar verktyg för att auditivt beskriva spelmiljön på ett 
direkt och engagerande sätt.  

2.3.1 Miljöbeskrivande ljud 
Moderna spelmotorer möjliggör en ny nivå av upplevd realism hos spelaren, framförallt 
genom ljud och spelgrafik. Spelmotorer såsom Unity 5 (Unity Technologies, 2015) eller 
Unreal Engine 4 (Epic Games, 2015) låter spelutvecklaren placera ljud i en tredimensionell 
miljö. Ljudet panoreras och förändras i volym helt baserat på spelarhandlingar. Detta ger 
spelaren en känsla av att vara en del av spelvärlden som inte varit möjlig med tidigare 
tekniska lösningar (Grimshaw, 2008).  

Morten Breinbjerg (2005) föreslår att ljud kan beskriva rum i 3D-spel genom tre olika 
former.  



5  

1. Arkitektoniskt rum: När ljud beskriver rummet genom de reflektioner som sker när 
ljudvågorna studsar mot rummets olika ytor. Denna dimension är kvantitativ och 
mätbar. Detta kan ge spelaren information om inte bara rummets storlek utan också 
om de material som finns i rummet eller rummets utformning. För att skapa denna 
effekt krävs det kontinuerliga ljud som avslöjar denna information för spelaren, det 
kan t.ex. vara vattendroppar eller människor som talar.  

2. Relationellt rum: Det rum som skapas när flera ljudande objekt förflyttas relativt 
varandra, oberoende av spelarens position eller status i rummet. Denna uppfattning 
av rum är helt beroende av öronens förmåga att avgöra ett ljuds riktning och avstånd. 
Spelarens avståndsbedömning är inte beroende bara av ljudets styrka utan också av 
hur frekvensfördelningen i ljudet påverkas av avstånd. 

3. Rum som plats: Uppfattningen av rummets plats är helt beroende av den 
kombination av olika ljud som befinner sig i miljön. Om spelaren t.ex. hör ljudet av 
bilar som tutar och människor som pratar så kan spelaren anta att spelarkaraktären 
befinner sig i en stadsmiljö. 

2.3.2 Ljud som funktion 
I sin konferensartikel On the Functional Aspects of Computer Game Audio (2006) 
diskuterar Kristine Jørgensen datorspelens samtidiga funktion som spelsystem och fiktiva 
världar och vad detta betyder för ljudet: 

An important prerequisite for understanding the functions that computer 
game audio has is seeing computer games as dual in the sense that they are 
game systems as well as fictional worlds. This means that game audio has the 
over- arching role of supporting a user system while also supporting the sense 
of presence in a fictional world. (Jørgensen, 2006, s. 48) 

Ljud i spel har inte bara funktionen av att få spelaren att uppleva sig själv som en del av en 
levande spelvärld, utan också att informera spelaren om den aktuella spelsituationen. Det 
kan vara enkla saker som att spelarkaraktären är i fara eller får poäng, men även mer 
avancerade funktioner som att berätta vilken typ av attack en annan spelare genomför eller 
från vilket håll en fiendekaraktär närmar sig. Johnny Friberg och Dan Gärdenfors (2004) 
redovisar ett sätt att dela in ljudet i olika kategorier beroende på ljudets funktion i 
spelmiljön:  

1. Avatar sounds: Aktiveras som ett resultat av spelaraktivitet, omladdningsljud eller 
andetag.  

2. Object sounds: Har ett föremål som källa, oberoende av ljudets egna egenskaper.  
3. Character sounds: Skapas av karaktärer som inte är spelare.  
4. Ornamental sounds: Icke-nödvändiga ljud som enbart används för dess estetiska 

kvalitéer.  
5. Instructions: Instruktioner som ges till spelaren vanligtvis genom röstinspelningar. 

2.4 Olika tillvägagångssätt för balansering 
Balansering av en given ljudbild handlar oftast om att balansera ljudstyrka, frekvensomfång 
och timing. För linjära medier såsom musik eller film så sker balanseringen oftast i 
postproduktionsfasen och utgår gärna från de konventioner som finns för olika genrer eller 
situationer. I film jobbar ljudläggaren utifrån ett färdigt material där det åskådaren får se 
och höra kommer att vara det samma vid varje visningstillfälle. I interaktiva medier behöver 
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ljudläggaren istället förutse vilka situationer som kan uppstå som ett resultat av åskådarens 
handlingar, då dessa kan se ut på olika sätt vid varje spelsession. Ljudläggaren försöker 
istället att skapa en balansering av ljud som fungerar vid alla möjliga utfall.  

2.4.1 Encoded/Embodied 
Walter Murch, en välkänd författare och ljuddesigner inom filmvärlden, föreslår i sitt 
manifest (2005) ett annorlunda tillvägagångssätt för att balansera ljud. Manifestet riktade 
sig främst mot filmvärlden då han ansåg att ljudbildens komplexitet har ökat med tiden. 
Murch föreslog ett verktyg som låter en ljuddesigner balansera olika ljud genom att placera 
dem på olika punkter av ett spektrum som går mellan ”encoded” (kodade) och ”embodied” 
(förkroppsligade). Med encoded menar Murch ljud som kräver en viss nyckel för att 
lyssnaren ska kunna förstå dem, t.ex. måste en person kunna spanska för att förstå ljudet av 
spanska ord. Embodied ljud kräver dock ingen särskild kunskap för att lyssnaren ska förstå 
meningen av ljudet, t.ex. musik, som Murch menar kan vara ett universellt språk. Murch 
menar att om en ljuddesigner undviker att placera ljudeffekter inom samma område på detta 
spektrum så kan hen enklare uppnå en balanserad ljudbild. Det är t.ex. svårare för en 
lyssnare att förstå två personer som pratar samtidigt i en film, än att förstå en person som 
pratar samtidigt som musik spelas i bakgrunden.  

2.4.2 IEZA 
En etablerad metod för att balansera eller analysera ljudbilden i ett spel är IEZA-metoden 
som skapades av Richard van Tol och Sander Huiberts (2008). IEZA uppstod ur ett behov av 
att kunna kommunicera effektivt mellan olika discipliner gällande de estetiska kvalitéerna av 
ett spels ljudläggning. IEZA-metoden delar in de ljud som finns i spelvärlden i fyra 
kategorier: 

Interface: Ljud som är riktade mot spelaren och som försöker beskriva spelsituationen på 
något sätt, t.ex. ljud som spelas upp när spelaren har låg hälsa eller när spelaren klickar på 
en knapp i en meny.  

Effect: Ljudeffekter som uppstår genom en diegetisk källa i spelvärlden, t.ex. en bil som 
kraschar in i en vägg eller ett skott som avfyras.  

Zone: Ljud som beskriver miljön som en given scen utspelar sig i, t.ex. vind eller regnljud. 

Affect: Ljudeffekter som är riktade mot spelaren snarare än spelkaraktären och som ofta på 
något sätt beskriver eller förstärker spelsituationen eller stämningen i spelet, t.ex. musik.  

2.4.3 Wilhelmsson och Walléns kombinerade modell 
Ulf Wilhelmsson och Jacob Wallén såg en brist på verktyg för att analysera och designa ljud 
för spel och föreslog därför en kombinerad modell (i Grimshaw, 2011, s.98) som använder 
sig av Murchs modell (2005) och IEZA-metoden (van Tol & Huiberts, 2008) för att 
balansera eller analysera en given ljudbild i ett spel. De ansåg att IEZA-metoden var 
begränsad i sin förmåga att beskriva en ljudbild och att Murchs modell var ett verktyg som 
skulle kunna komplettera IEZA. Deras modell använder sig av IEZA-metoden och Murchs 
modell tillsammans med andra verktyg såsom ljudstyrka och frekvensomfång. De använder 
en kombination av listor och grafiska modeller för att illustrera en given ljudbild på ett sätt 
som även ska kunna förstås av en person som inte är ljuddesigner. 
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3 Problemformulering  
Forskningen som har presenterats i tidigare kapitel ger oss en bredare bild av fältet 
ljuddesign för visuella medier. Olika former av kategorisering av spelljud, definitionen av 
lyssnandet, teorier om spelljudets funktion i spelmiljön och ljudets direkta koppling till det 
visuella är användbar kunskap i det arbete som en ljuddesigner genomför. Forskningen tar 
dock inte upp frågor om just hur specifika förändringar i ljudbildens frekvensinnehåll 
förändrar spelarens uppfattning om spelvärlden. Denna undersökning kommer därför att 
rikta in sig på att hitta sådana samband. Ett andra syfte med arbetet är också att utvärdera 
hur väl metoden fungerar för att analysera en spelares uppfattning av en spelmiljö med 
specifik inriktning på ljud. 

3.1 Frågeställning 
• Hur förändras spelarens uppfattning av en spelmiljö genom bearbetning av 

ljudbildens frekvensinnehåll? 

Två centrala begrepp i denna frågeställning är just ”frekvensinnehåll” och ”ljudbild”. För att 
förstå frågeställningen definieras först betydelsen av begreppen.  

• Frekvensinnehåll: Den samling av hög- och lågfrekventa ljudvågor som utgör ett ljud 
eller flera ljud. En ljudande kontrabas har till en större grad ett lågfrekvent 
frekvensinnehåll där ett klockspel istället har ett mer högfrekvent frekvensinnehåll.  

• Ljudbild: En samling ljud i en viss relation till varandra. Ljudbilden kan förändras 
genom funktioner såsom panorering, volymförändringar och balansering av 
frekvensinnehåll. 

3.2 Metodbeskrivning 
Som grund för undersökningen har en artefakt skapats, vilken består av ett spel i fyra olika 
versioner. Spelet utgörs av en enkel spelmiljö där spelaren kan röra sig utan något särskilt 
mål eller syfte utöver att utforska miljön. En ljudläggning har skapats för spelet med 
individuella ljud för olika typer av föremål i spelvärlden. Ljudläggningen innehåller också 
ljud och rumsreflektioner som beskriver miljön för att skapa en stämning och känsla som 
spelaren kan ta del av. Spelet innehåller inte någon musik. Detta för att försöka undvika den 
effekt som musik kan ha på en spelares uppfattning av spelets stämning. 

De olika versionerna av spelet betonar olika områden i ljudbildens frekvensinnehåll. Detta 
kommer att uppnås genom en filtereffekt i spelmotorn som begränsar eller förstärker 
ljudvolymen av olika frekvensområden. Den första versionen av spelet är en kontrollversion 
där frekvensinnehållet inte har påverkats genom filtrering. I den andra versionen är allt 
lågfrekvent material i ljudbilden förstärkt genom filtereffekten. I den tredje versionen är 
högfrekvent material förstärkt och i den fjärde versionen är låg- och högfrekvent material 
begränsat. 

3.2.1 Undersökningsmetod 
Artefakten har använts för en kvalitativ undersökning genom strukturerade intervjuer 
(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002, s.103) vilka följer ett intervjumanus som 
skapades i syftet att göra intervjuerna enhetliga (Appendix B). Varje informant har spelat en 
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av de fyra versionerna av spelet. Innan informanten spelade spelet gav intervjuaren 
informanten en instruktion om att utforska spelvärlden under minst tre minuter och under 
denna tid välja ut tre olika ljud i spelvärlden. För att undvika ogrundade svar, räknades 
informanter som spelade spelet i mindre än tre minuter inte in i undersökningens resultat. 
Innan varje spelsession gick intervjuaren också igenom de frågor som ställdes om de olika 
ljuden. Under tiden som informanten spelade hade hen tillgång till anteckningspapper.  

Efter spelsessionen fick informanten berätta vilka tre ljud som valts ut och fick sedan 
följande frågor, med utgångspunkt i den utvecklade lyssningsmodellen (Tuuri, Mustonen 
och Pirhonen, 2007), om varje ljud: 

1. Reflexive listening: Vad var din första reaktion när du hörde ljudet? 
2. Connotative listening: Vilka var de första intrycken ljudet gav dig? 
3. Causal listening: Vad upplevde du var källan till ljudet? 
4. Empathetic listening: Upplevde du att ljudet representerade någon särskild känsla i 

spelet? 
5. Functional listening: Vad upplevde du var ljudets funktion i spelet?  
6. Semantic listening: Vad tror du att ljudet betydde?  
7. Critical listening: Upplevde du att ljudet passade in i situationen? 

Efter frågorna som riktar sig specifikt mot ljud så kommer informanten också att få svara på 
följande frågor: 

8. Hur skulle du beskriva spelmiljön? 
9. Var tror du att spelet utspelade sig? 
10. Fick spelet dig att uppleva någon särskild känsla? 
11. Fanns det något i spelmiljön som särskilt fångade din uppmärksamhet? 
12. Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med ljud eller musik? 
13. Är det okej att jag använder dina svar som en del av mitt resultat? 

Dessa frågor har reviderats under arbetets gång då de testats genom en pilotstudie som 
avslöjade brister i hur frågorna tidigare ställdes. Alla dessa frågor behöver inte få ett tydligt 
svar då ett icke-svar också anses vara ett resultat. Vid slutet av intervjun bad intervjuaren om 
informantens tillstånd att informationen användes som en del av undersökningsresultatet. 
Intervjuresultatet är anonymiserat då information om informanterna är oväsentlig för att 
besvara min frågeställning. Svaren på de olika frågorna kondenserades till kortare 
sammanfattningar vilka sedan användes för att göra jämförelser mellan de olika spelarnas 
upplevelser. 

Analysdelen bestod av att hitta kopplingar mellan sättet som ljuden och spelmiljön beskrivs 
och styrkan av olika frekvensområden, om ett visst frekvensomfång förstärker en viss typ av 
känsla eller kanske förändrar uppfattningen om ett visst ljuds funktionalitet. De första elva 
frågorna bör tillsammans fånga in alla aspekter av hur eller om uppfattningen av ljuden och 
spelmiljön som helhet har förändrats genom de olika versionerna av spelet. 

3.2.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ undersökning har både för- och nackdelar jämfört med en kvantitativ 
undersökning. Den kvalitativa metodens styrkor ligger i en förmåga att ge en överskådlig bild 
om människors upplevelser, åsikter och uppfattning. Ofta används den för att subjektiv 
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information, information som förändras och som präglas av människans värdering och 
åsikter (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002, s.199). 

Den kvantitativa metoden lämpar sig bra för att mäta saker som kan definieras i enheter. 
Den används oftare i vetenskapliga undersökningar som försöker mäta objektiv information. 
Denna information är i en korrekt undersökning helt ofärgad av den mänskliga faktorn 
(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002, s.157). 

För denna undersökning passar den kvalitativa metoden bättre, då målet varit att utröna 
sambandet mellan ett fenomen och en människas uppfattning av detta fenomen. Kvalitativa 
resultat kan fortfarande redovisas på ett tydligt och överskådligt sätt som kan vara pålitlig i 
den kontext som informationen presenteras. Kvalitativa intervjuer ger möjligheten att ställa 
följdfrågor till informanten, följdfrågor som kan leda till nya perspektiv och oväntade svar 
som kan vara intressanta vid en analys. Det är också viktigt att forskaren har i åtanke sig 
själv som en faktor då resultatet analyseras och presenteras. Om forskaren inte erkänner den 
egna påverkan på resultatet kan detta anses vara mindre pålitligt (Østbye, Knapskog, 
Helland & Larsen, 2002, s.120-122). Det är viktigt att i analysen av detta arbete ha i åtanke 
att de sammanfattningar som skrivits i hög grad utgår ifrån forskarens perspektiv av vad som 
är viktigt att framställa som en del av resultatet. Forskarens egna kunskap och erfarenheter 
kommer därför att i viss mån påverka resultatet. 

Denna undersökning måste även väga in vissa forskningsetiska frågor. De mest uppenbara är 
behandlingen av intervjuresultaten. Frågan om att anonymisera svar eller inte är diskutabel, 
då information om informanten i vissa undersökningar kan vara av större vikt än i andra. 
För denna undersökning anses information om informanterna inte vara viktig, då den syftar 
att ge en generell blick över vissa samband som bör vara oberoende av informantens namn, 
ålder, kön eller ursprung. Informanterna presenterades med valet om deras svar får 
användas i undersökningsresultatet för att undvika missförstånd (Østbye, Knapskog, 
Helland & Larsen, 2002, s.126-177). 
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4 Projektbeskrivning 
Artefakten som användes för att utvärdera frågeställningen består av fyra versioner av 
samma spel. Varje version av spelet har en särskild fördelning i ljudbildens frekvensinnehåll. 
Förändringarna i frekvensinnehåll (se figur 1, 2 och 3) har skapats genom en filtereffekt i 
spelmotorn Unity 5 (Unity Technologies, 2015) som låter användaren förstärka eller försvaga 
olika frekvensområden. Den första versionen är som tidigare nämnts en kontrollversion där 
frekvensinnehållet är opåverkat. I den andra versionen framhävs ett lågt frekvensområde 
(under 500 Hz), i den tredje framhävs ett högt frekvensområde (över 1500 Hz) och i den 
fjärde framhävs mellanregistret (500 till 2000 Hz).  

Arbetet grundas i spelet The Courtyard (2015) som skapades av Unity Technologies för att 
demonstrera funktioner för ljushantering i Unity 5 (2015). Spelet består av en abstrakt 
spelmiljö som innehåller ett antal olika objekt med tillhörande ljud och grafik. I denna miljö 
implementerades en rad ljudeffekter som under arbetet spelats in och redigerats. Då miljön 
är väldigt abstrakt får ljudeffekterna en betydande roll i att ge miljön och dess olika objekt en 
viss stämning.  

Spelmiljön består av ett antal byggnader i en öken. I dessa byggnader finns det mänskligt 
skapade objekt, som lampor och generatorer, men också ett antal objekt som är mer 
utomjordiska såsom svävande sfärer och en lysande pyramid. I miljön går tiden snabbare än 
i verkligheten och under spelsessionens gång sker vissa förändringar i miljön, t.ex. lampor 
som slås av och på och sfärer som börjar lysa. Spelarkaraktären har ingen kropp och det 
enda som beskriver karaktären är fotstegen som hörs när spelaren förflyttar sig.  

4.1 Research 
En av grundpelarna inom fältet ljuddesign som användes i produktionen av ljudeffekterna är 
indelning i fältets tre angreppssätt: realism, hyperrealism och surrealism. Realistiska 
ljudeffekter är ljudeffekter som försöker efterlikna det ljud som en viss händelse eller ett 
objekt skulle skapa i verkligheten. Hyperrealistiska ljudeffekter spelar på de förväntningar 
och konventioner som filmvärlden över tid har gett oss, slag som låter mer än i verkligheten, 
enorma explosion eller dörrar som knakar. Surrealistiska ljudeffekter är ofta experimentella 
och syftar till att skapa en viss stämning eller känsla hos lyssnaren, de har ofta ingen eller 
liten förankring till verkligen utan används som effekt snarare än för att beskriva en 
händelse. Walter Murch beskriver i en intervju (2009) hur han använt sig av dessa tre 
angreppssätt för att skapa och använda sig av helikopterljudet i filmen Apocalypse Now 
(1979).  

We used lots of isolated sounds in various places, wherever we felt we needed 
to color the realistic sound and make it hyper-real. Throughout the movie, the 
helicopter is positioned between realism and hyper-realism and surrealism. It 
can slide anywhere on the spectrum. In musical terms, we thought of the 
helicopters as our string section. (Murch, 2009)  

Det finns många källor för kunskap om hur ljud används i spelmotorn Unity 5 (Unity 
Technologies, 2015). Den information som användes för att implementera ljud i spelmotorn 
finns tillgänglig på Unity Technologies egna hemsida där alla effekter och funktioner hos 
ljudkällor pedagogiskt förklaras (Unity Technologies, 2015). 
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4.2 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen har bestått av två delar: produktion av ljudeffekter och implementation. 
Produktionen av de olika ljudeffekterna i sin tur, bestod av inspelning, redigering och 
mixning. Implementationsfasen bestod av att göra förändringar i spelmiljön, föra in och 
balansera ljudeffekterna och av att bygga de fyra versionerna av spelet. Detaljer om 
processen i de olika delmomenten beskrivs i de följande rubrikerna. 

4.2.1 Produktion av ljudeffekter 
De ljudeffekter som finns i spelmiljön utgörs av en kombination av inspelade och syntetiska 
ljud. Alla inspelningar har skett genom en portabel mikrofon av typ Tascam DR-40 och all 
redigering har skett i programmet Logic Pro X (2013). Ljudeffekterna som utgörs av 
inspelade ljud är fotsteg, lampor, generatorer och porlande vatten. Fotstegsljuden är 
inspelningar av lätta skor mot linoleumgolv med mikrofonen på nära avstånd. Det lätta 
materialet mot det sterila golvet gav ett tydligt och torrt ljud som passade bra för att ge 
intrycket av en lätt och rörlig karaktär som rör sig i en torr miljö. Lampornas ljud är ljudet av 
gamla lysrör som har ett distinkt, högfrekvent surrande. Generatorernas ljud skapades 
genom inspelningar av en rakapparat som sedan sänktes i tonhöjd och bearbetades med 
distortion för att ge ett dovt hummande. Detta kompletterar det högfrekventa ljudet av 
lamporna då dessa två objekt befinner sig ofta nära varandra i spelmiljön. Ljudet av vatten är 
helt enkelt en inspelning av vatten i rörelse i en plastbehållare.  

De ljud som skapats på syntetisk väg är sfärerna, vindarna och ljudet som skapas av 
pyramiden. Grunden till sfärernas ljud är skapat med en digital synthesizer som har 
bearbetats med distortion och reverb. De olika vindarna som hörs vid olika platser i 
spelmiljön består av flera lager av brus som har bearbetats med dynamiska equalizers som 
förändras över tid, för att ge vinden en viss rörelse och naturlig känsla. Olika typer av vindar 
skapades för att beskriva olika situationer; hård vind, vind inomhus eller vind långt borta. 
Rumstonen kring pyramiden har också brus i flera lager som grund men dessa har istället 
bearbetats med reverb med olika karaktäristik De olika lagren skiftar i volym över tid för att 
ge intrycket av en mer levande miljö. 

Ett mål med alla ljudeffekter var att de skulle innehålla både låg- och högfrekvent material 
för att de skulle vara tydliga i alla fyra versioner av spelet. Om vissa ljud förstärks i allt för 
stor grad i vissa versioner så finns det en risk för att respondenten kommer att lägga för 
mycket fokus på ett specifikt ljud för att få en nyanserad uppfattning av spelmiljön. Då flera 
ljud innehåller mycket material i samma frekvensområde kan det vara svårt att urskilja dem 
i ljudbilden, men i spelmiljön får de en tydlig distinktion tack vare panorering och 
avståndsskillnader. En av de större utmaningarna med att skapa ljuden var att många av 
dem var ljud som upprepar sig själva under en längre tid. Sådana ljud kräver noggrann 
redigering för att undvika störningar i ljudeffekterna. 

Ljudläggningen av spelmiljön utnyttjar en blandning av realistiska (t.ex. fotsteg, 
elgeneratorer och vind) och hyperrealistiska ljudeffekter (t.ex. lampor som låter starkare än i 
verkligheten, svävande sfärer och pyramiden) då realismen inte är lika viktig som att ge 
spelaren en upplevelse som inte ifrågasätts utan snarare möter deras förväntningar då också 
miljön är mindre realistisk. 
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4.2.2 Implementation 
Implementationsfasen var den del av arbetet som krävde mest tid. Ljudeffekterna fördes in i 
spelmiljön genom objekt som fungerar som ljudkällor. De mest grundläggande funktionerna 
hos dessa ljudkällor är att spela upp, stoppa och upprepa ljud. Ljudkällorna innehåller också 
funktioner för att panorera och ändra volym på ljuden baserat på avstånd och position i 
relation till spelarkaraktären. De flesta ljudkällorna i spelmiljön är direkt kopplade till 
virtuella objekt i spelmiljön, såsom lamporna och sfärerna. Vinden är ett undantag, då den är 
placerad som fristående ljudkälla på olika platser i miljön. En tidskrävande process var att 
balansera de olika ljuden mot varandra. 

Spelmotorn låter också användaren bestämma på vilka platser olika ljud ska påverkas av 
reverb. I spelet finns det tre olika typer av reverb. Ett för de tre tornen, ett i källarna och ett i 
den centrala platsen kring pyramiden. Det ljud som främst påverkas av reverbet är 
spelarkaraktärens fotsteg, ett ljud som tillsammans med reverb ger en tydlig bild av rummets 
storlek. 

För att skapa de fyra olika versionerna av spelet användes ett filter i spelmotorn vilket för 
varje version framhäver ljudbildens olika frekvensområden. De följande figurerna (Figur 1, 2 
och 3) visar frekvenskurvan för de filter som har använts.  

 
Figur 1 Förstärkt lågt register (Unity Technologies, 2015) 
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Figur 2 Förstärkt högt register (Unity Technologies, 2015) 

 
Figur 3 Förstärkt mellanregister (Unity Technologies, 2015) 
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4.3 Problemlösningar 
Ett av de större problemen under implementationen var att flera ljudkällor för vindar 
liknade varandra för mycket vilket skapade onaturliga artefakter som kunde riskera att 
distrahera spelaren. Detta löstes genom att skapa små skillnader i tonhöjd och volym mellan 
olika ljudkällor för vindarna. Dessa skillnader går att åstadkomma genom funktioner som 
finns tillgängliga för alla individuella ljudkällor i spelmiljön. 

Ett annat problem var att de svävande sfärerna lät passiva fast de rörde sig häftigt genom 
miljön. Detta löstes genom att använda en dopplereffekt på ljudkällorna, en effekt som ökar 
och sänker ljudets tonhöjd baserat på hastighet och avstånd till spelaren. Denna enkla effekt 
fungerade väl med sfärernas tonala ljudeffekt. 

Det sista och kanske största problemet i processen var det faktum att spelet var väldigt 
prestandakrävande. I miljön sker flera beräkningar och händelser utöver ljudkällorna. 
Grafiken är avancerad vilket ställer höga krav på datorns grafikkort och processor. Grafiken 
begränsades därför genom att sänka upplösningen på flera texturer och att ta bort några av 
sfärerna som var särskilt krävande. Spelet fungerar nu väl på en dator med god prestanda 
men fungerar inte lika väl på alla datorer. Grafiken begränsades dock inte ytterligare då det 
skulle försämra spelupplevelsen. 

4.4 Pilotstudie 
En mindre pilotstudie genomfördes efter spelets färdigställande och undersökningsmetoden 
provades på fyra informanter. Denna visade att frågorna var svåra att förstå och otydliga, 
vilket gav många ganska svårhanterliga svar. Under arbetets gång har frågorna utvecklats för 
att göra frågorna mer förståeliga för respondenten och på så sätt skapa tydligare svar. Mer 
detaljerade frågor om spelarens uppfattning av spelmiljön implementerades också inför 
pilotstudien då dessa sågs som relevanta för en utvärdering. 

Pilotstudien resulterade ej i någon information för att besvara frågeställningen men det 
fanns en del ledtrådar till hur resultatet av den slutgiltiga undersökningen kan komma att 
tolkas. Några enklare iakttagelser från pilotstudien var t.ex. att kontrollversionen med fullt 
frekvensomfång beskrevs av spelarna som lugnande och rofylld, i den lågfrekventa versionen 
sågs de svävande kloten som mer aggressiva och i den högfrekventa versionen noterades 
lamporna som irriterande och stressande och ljudbilden överlag som intensiv. Pilotstudien 
involverade dock så få respondenter att dessa resultat i stort sett är irrelevanta, men de 
visade på att svaren skulle komma att fungera för en analys.  

Återkopplingen, utöver frågeställningarnas otydlighet, var överlag positiv. Informanterna 
tyckte att undersökningen var enkel att genomföra och tyckte om att spela spelet. 
Spelsessionerna låg mellan 4 och 5 minuter vilket var tillräckligt att spelarna kunde utforska 
miljön. Informanterna erbjöds att använda sig av anteckningsblock under spelsessionen men 
alla förutom en valde att avstå. 
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5 Utvärdering 
Undersökningen genomfördes med tjugo respondenter slumpmässigt indelade i fyra grupper 
med fem respondenter till varje version av spelet. Varje respondent fick endast spela en 
version av spelet. Spelsessionerna och intervjuerna genomfördes enskilt med varje 
respondent och alla sessioner genomfördes inom spannet av en vecka. Intervjuerna 
genomfördes utifrån ett manus (Appendix B) i vilket alla svar och kommentarer 
antecknades. Dessa intervjuer kondenserades till tjugo enskilda sammanfattningar 
(Appendix A) av de mest relevanta delarna av varje intervju. För varje sammanfattning 
valdes ett antal nyckelord ut för att tydliggöra jämförelsen mellan de olika versionerna. Vissa 
nyckelord har grupperats med andra då de har samma eller en väldigt snarlik betydelse. 

5.1 Resultat 
Intervjuerna fångade upp många aspekter av respondentens uppfattning av spelmiljön. 
Under kommande rubriker kommer de tydligaste skillnaderna mellan olika versioner att 
redovisas. De kommande figurerna (Figur 4, 5, 6 och 7) visar hur ofta förekommande olika 
nyckelord var för varje version av spelet, detta för att vidare tydliggöra resultatet. Ett antal 
mindre variationer i respondenternas uppfattning av spelmiljön förekommer mellan de olika 
spelversionerna men fokus kommer att ligga på de tydligaste resultaten.  

5.1.1 Kontrollversion 

 
Figur 4  Fördelning av nyckelord (Kontrollversion) 

I den version av spelet som innehöll ett neutralt frekvensspektrum var orden mystik och 
övernaturlighet de som oftare associerades med spelmiljön än i de andra versionerna av 
spelet. Intervjuerna kring denna version innehöll en förhållandevis liten variation av 
beskrivande termer i jämförelse med de andra versionerna.  
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5.1.2 Förstärkt lågt register 

 
Figur 5  Fördelning av nyckelord (Förstärkt lågt register) 

I versionen med förstärkt lågt register är det framförallt två trender som sticker ut. För det 
första så skapade spelmiljön en känsla av nyfikenhet hos alla respondenter. Nyfikenhet är ett 
återkommande ord i alla versioner men i just den lågfrekventa versionen så återkommer det 
i alla intervjuer. Den andra trenden är att ord som lugn, fridfullhet eller trygghet inte finns 
med i någon av intervjuerna, till skillnad från de andra versionerna. 

5.1.3 Förstärkt högt register 

 
Figur 6  Fördelning av nyckelord (Förstärkt högt register) 

Utmärkande för den högfrekventa versionen är att det finns en stor spridning av olika 
nyckelord. De enda orden som förekommer märkbart oftare i denna version än i andra är 
orden obehag och klaustrofobi.  
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5.1.4 Förstärkt mellanregister 

 
Figur 7  Fördelning av nyckelord (Förstärkt mellanregister) 

Även resultatet från versionen med förstärkt mellanregister innehåller på samma sätt som 
den föregående en stor spridning i vilka nyckelord som används. Orden ödslighet, ensamhet 
och isolation förekommer här mycket oftare än i de andra versionerna med undantag för 
kontrollversionen. 

5.2 Analys och slutsatser 
Förekomsten av dessa olika nyckelord i intervjuerna visar på att det finns ett samband 
mellan ljudbildens frekvensinnehåll och hur en spelare uppfattar en spelmiljö. Majoriteten 
av respondenterna besvarade frågorna främst med känslobeskrivande ord, vilket tydligt 
framkommer i resultatet. Då betydelsen av känslobeskrivande ord kan skilja sig mellan olika 
respondenter så grupperades vissa av orden tillsammans med andra som har en liknande 
betydelse. Detta val gjordes även för att förtydliga jämförelsen mellan de olika versionerna. 
Ett första intryck är att resultatet påvisar att olika spelare har väldigt spridda uppfattningar 
av samma spelmiljö, oberoende av frekvensinnehållet. Även om två respondenter spelar 
samma version av spelet så kan de beskriva spelmiljön antingen som obehaglig eller som 
trygg. Analysen kommer framförallt att fokusera på de tydligaste variationerna i jämförelsen 
mellan de olika spelversionerna. 

Det absolut tydligaste resultatet av undersökningen är att spelmiljön skapade en viss känsla 
av nyfikenhet eller upptäckarlust hos spelaren. Av alla nyckelord som har valts ut så är det 
nyfikenheten som är det främst återkommande. Ett förstärkt lågt frekvensinnehåll verkar ha 
ökat denna känsla av nyfikenhet då var och en av alla respondenter som spelade den 
versionen har påpekat just detta. Med den kunskap som detta arbete har producerat är det 
dock svårt att dra några slutsatser om varför just detta samband tydliggörs.  

Ett annat samband som stiger fram ur resultatet är att ett förstärkt mellanregister verkar 
framhäva en känsla av ödslighet, ensamhet eller isolation. Förekomsten av detta nyckelord 
är störst i den versionen av spelet som har ett förstärkt mellanregister men är också, i 
jämförelse med de andra versionerna, stor i kontrollversionen. En anledning till att denna 
variation har uppstått skulle kunna vara tydligheten av fotstegsljuden. Respondenterna som 
spelade kontrollversionen och versionen med förstärkt mellanregister var de enda som 
påpekade fotstegsljuden. I båda versionerna var det två av fem respondenter som valde ut 
fotstegsljudet som ett av sina tre ljud, till skillnad från de andra två versionerna där ingen av 
respondenterna valde ut fotstegen. Mycket av frekvensinnehållet i fotstegsljuden och dess 
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klang i miljöns olika reverbzoner ligger i just mellanregistret och därför borde det faktum att 
respondenterna väljer ut just det ljudet kunna enkelt förklaras av volymskillnader. Vare sig 
det är just fotstegsljuden eller något annat som bidrar till att skapa en känsla av ensamhet är 
dock öppet för diskussion. 

Det som sticker ut för kontrollversionen av spelet är det faktum att orden mystik och 
övernaturlighet återkommer oftare än i andra versioner. En förklaring skulle kunna vara att 
miljön i sig, även utan ljud, är väldigt mystisk. Att resultatet ser ut som det gör kan vara för 
att kontrollversionen är den version av ljudbilden som är närmast representerar de känslor 
som spelaren redan associerar med spelmiljön.  

I den version av spelet där högfrekvent material är förstärkt återkommer nyckelordet obehag 
oftare än i de andra versionerna. Det är svårt att hitta några samband mellan vilka ljud som 
valdes ut och det obehag som respondenterna uttrycker. En möjlig slutsats kan vara att det 
är den fysiska upplevelsen av högfrekventa ljud som är det som är obehagligt, snarare än 
betydelsen, känslan eller funktionen som kan kopplas till olika objekt i spelmiljön. En 
intressant iakttagelse är att i denna version förekommer orden lugn, fridfullhet, trygghet och 
mysigt lika ofta som orden obehag och klaustrofobi. Detta reflekterar den stora variation av 
ord som användes för att beskriva spelmiljön. De olika objekten i spelmiljön beskrevs i 
denna version med stor kontrast mot varandra och flera respondenter beskrev även sin 
helhetsbild av miljön med starkt kontrasterande ord. 

Undersökningarna och resultatet har visat på samband som för en ljuddesigner kan vara bra 
att ha i åtanke när hen skapar ljud för spel. Den visar på att ljudbildens frekvensinnehåll kan 
ha en påverkan på spelarens uppfattning av spelmiljön och inte bara på den estetiska 
upplevelsen av ljudmiljön. Genomgående i resultatet är att de flesta nyckelorden 
förekommer i alla versioner av spelet, vilket visar att ljudbildens frekvensinnehåll inte är det 
som bestämmer spelarens uppfattning av spelmiljön även om det har en möjlighet att 
påverka denna uppfattning. Resultatet har också påvisat att undersökningsmetoden har 
fungerat för att skapa ett resultat som i en viss utsträckning går att använda för att analysera 
en spelares uppfattning av spelmiljön med fokus på själva ljudupplevelsen. En brist i 
metoden, och därför också i resultatet, är dock att det är svårt att göra en pålitlig slutsats om 
vilka de underliggande anledningarna till varför spelaren påverkas på det sätt som resultat 
visar är. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Arbetet har som syfte att undersöka hur spelarens uppfattning av en digital spelmiljö kan 
påverkas genom bearbetning av ljudbildens frekvensinnehåll. Bakgrunden har övergripande 
beskrivit teorier om grunden för ljuddesign, olika lyssnarsätt, ljud för digitala spel och olika 
tillvägagångssätt för att balansera spelljud. Frågeställningen har utvärderats genom en 
artefakt bestående av ett spel i olika versioner och intervjuer med tjugo respondenter i syftet 
att beskriva deras uppfattning av dessa spelmiljöer. Resultatet visar att det finns vissa 
specifika samband mellan styrkan av olika frekvensinnehåll och spelarens uppfattning av 
spelmiljön, det visar också att metoden som använts för att framställa resultatet fungerar i 
tillräcklig utsträckning för att besvara frågeställningen.  

6.2 Diskussion 
En aspekt av arbetet som är viktig att ha i åtanke i tolkningen av resultatet är det faktum att 
forskaren som genomför intervjuerna, skriver sammanfattningarna och sammanställer 
nyckelorden kan påverka resultatet i en stor grad. Vad forskaren väljer ut som den viktigaste 
informationen i varje intervju är den information som ligger till grund för hela resultatet. Det 
är därför viktigt att forskaren har en kompetens som låter hen göra aktiva och välgrundade 
val om vilken information som är viktig. I denna typ av studie påverkar denna kompetens i 
hög grad resultatets trovärdighet. Användningen av känslobeskrivande ord som grund för 
resultatet innebär en viss problematik som är viktig att ha i åtanke när man värderar 
forskningens validitet och reliabilitet (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002, s.40). Ord 
som beskriver känslor kan ha olika betydelse inte bara för respondenterna utan även för 
olika forskare. Betydelsen av dessa känslobeskrivande ord kan också påverkas av den givna 
kontexten, i detta fall främst genom utformningen av spelmiljön och intervjuerna. En 
undersökning av en spelmiljö med enbart 20 respondenter är inte tillräcklig för att göra 
större generaliseringar, utan kan snarare fungera som en utgångspunkt till vidare forskning 
inom området (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002, s.41-42). Även presentationen av 
resultatet påverkar hur resultatet tolkas av läsaren. I detta arbete har fokus legat på att 
presentera de tydligaste och därför även mest trovärdiga resultaten.  

Respondenterna spelade endast en version av spelet. Den främsta anledningen till detta val 
var att respondenterna inte skulle påverkas av en tidigare spelsession. Det finns en risk att 
varje spelsession påverkas av den tidigare och på så sätt kan respondenten uppfattning av 
spelmiljön bli ofokuserad och ge mindre tydliga intervjusvar. I ett sådant fall blir frågan om 
undersökningens validitet återigen viktig, om undersökningen faktiskt mäter det som den 
ämnar att mäta. En fördel med om varje respondent spelade alla versioner av spelet skulle 
vara att mängden information om varje version skulle bli större. Denna fördel är dock 
oväsentlig om resultatet som en följd blir mindre tydligt. 

Resultatet beskriver endast den spelmiljö som använts i undersökningen. Den metod som 
använts för att framställa resultatet behöver därför testas på andra spelmiljöer innan man 
kan dra slutsatsen att den fungerar även i ett större sammanhang och för många olika typer 
av spel. Spelmiljön som användes var öppen för utforskning men inte för någon särskild 
interaktivitet. Det fanns inga objekt i miljön som hade någon direkt funktion utöver för att 
främja den estetiska upplevelsen. De frågor som ställts under intervjuerna bör också fånga 
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upp vilken den uppfattade funktionen av ett visst ljud är, men i detta arbete besvarades 
frågorna oftast med känslobeskrivande ord. Metoden är ett välfungerande komplement till 
Tuuri, Mustonen och Pirhonens utvecklade lyssningsmodell (2007). Frågorna 
omformulerades från deras ursprungliga version i konferensartikeln för att bättre passa till 
analys av en spelmiljö. Dessa frågor tillsammans med de mer allmänna frågorna om 
spelmiljön gav en god helhetsbild och bör fungera även för att analysera andra spelmiljöer.  

Resultatet av arbetet tillsammans med vidare analys genom flera studier skulle resultera i en 
övergripande riktlinje för hur ljudbildens frekvensinnehåll kan påverka spelarens 
uppfattning. En sådan riktlinje i kombination med en balanseringmetod såsom IEZA-
metoden (van Tol & Huiberts, 2008) skulle tillsammans kunna vara ett effektivt verktyg för 
att planera och skapa ljudmiljöer i olika spel.  

Resultatet av undersökningen baseras på fullständigt anonymiserade intervjusvar. 
Information om respondenternas ålder och kön hade kunnat användas för att identifiera 
eventuella samband mellan dessa faktorer och upplevelsen av spelet. Denna information har 
dock inte varit relevant för att utvärdera metoden eller för att besvara den specifika 
frågeställning som arbetet ämnar att utforska. Därför gjordes valet att inte samla in denna 
information. För vidare forskning inom området finns det dock en möjlighet att denna 
information skulle vara relevant. Resultatet har ingen inverkan på samhället som stort utan 
kan snarare påverka det arbete som ljuddesigners och forskare genomför. Forskarens 
huvudsakliga ansvar för resultatet är därför att vara transparent och tydlig med att hen har 
haft en stor roll i hur forskningens resultat tolkas och presenteras. Den information som 
arbetet har producerat bör inte ses som ett faktum utan snarare som en riktlinje för estetiskt 
arbete eller framtida forskning inom området.  

6.3 Framtida arbete 
Det finns flera vägar för en framtida utveckling av metoden och resultatet. Den första är att 
vidare utvärdera metoden genom att prova den på flera spel och spelmiljöer, framförallt för 
att avgöra om metoden även kan användas för att analysera spelarens uppfattning om 
funktionen av ett visst ljud. En sådan utvärdering skulle kunna kompletteras genom en 
jämförelse av samma spelmiljö utan ljud för att på så sätt utforska den mer grundläggande 
frågan om hur ljud som helhet påverkar vår uppfattning av ett spel. En annan 
vidareutveckling skulle vara att undersöka de samband som avslöjats genom 
undersökningen. Detta arbete har inte resulterat i någon information om varför dessa olika 
samband bildas, t.ex. sambandet mellan styrkan av lågfrekventa ljud och nyfikenhet eller 
dessa aspekters relation till den specifika spelmiljön. En möjlig fortsättning skulle vara att 
utvärdera om det är kulturella normer eller genrekonventioner inom spel och film som 
bidrar till dessa samband. Ännu en vidareutveckling av arbetet skulle vara att undersöka hur 
de fysiska reaktionerna av hög- och lågfrekventa ljud påverkar människans uppfattning av 
deras fysiska omgivning. En undersökning om hur uppfattningen av individuella ljudeffekter 
påverkas av ljudets frekvensinnehåll kan också vara relevant för vidare forskning inom 
området, då denna undersökning endast har riktat sig mot mer övergripande förändringar. 

Det finns en förhoppning om att resultatet kan vidareutvecklas genom spelindustrin. 
Resultatet kan användas som ett verktyg för att skapa intressanta narrativa upplevelser och 
om det beprövas genom spel som distribueras till en större publik skulle det kunna ge mer 
information än ett arbete som genomförs i rent forskningssyfte. 
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Appendix A -  Sammanfattningar av intervjuer 
Detta är de sammanfattningar som skrevs baserat på intervjuerna som utfördes som en del 
av undersökningen. Intervjuerna utfördes enligt ett intervjumanus (Appendix B).  

Punkter för sammanfattning 

- Vilka ljud valdes ut? 
- Respondentens upplevelse av det första ljudet. 
- Respondentens upplevelse av det andra ljudet. 
- Respondentens upplevelse av det tredje ljudet. 
- Sammanfattning av respondentens uppfattning av miljön. 
- Ur vilket perspektiv beskrevs miljön? 

Respondent nr. 1 - Kontrollversion 

Respondenten valde ut lampljudet, klotljudet och pyramidljudet i mitten av banan. 
Respondenten upplevde till en början ljudet av lamporna som obehagligt. Hen tyckte att det 
var tydligt att ljudet kom lamporna och ljudet gjorde hen nyfiken och skapade en känsla av 
spänning. Respondenten upplevde de svävande kloten som spännande och lockande, de 
upplevdes inte som aggressiva eller obehagliga utan skapade en nyfikenhet hos 
respondenten. Hen upplevde ljudet av pyramiden som lugnande musik. Hen kopplade det 
tydligt till pyramiden och upplevde att ljudet var lugnande och skapade mystik. Överlag 
beskrevs miljön som spännande, mystisk och lugnande. Respondentens beskrivning av 
miljön gjordes framförallt ur ett känslomässigt perspektiv.  

Nyckelord: mystik, lugn, spänning 

Respondent nr. 2 - Förstärkt lågt register 

Respondenten valde ut vattenljudet, klotljudet och lampljudet. Vattnet beskrevs analytiskt, 
det verkade inte skapa några särskilda känslor och respondenten tyckte att det lät som att 
det var mindre vatten än vad hen såg. Respondenten hade också ett analytiskt perspektiv till 
de svävande kloten, hen beskrev ljudet som mystiskt och inspirerat av science fiction men 
fokuserade mycket på vad hen trodde alstrade den kraft som drev klotens rörelser. Även 
lamporna beskrevs ur ett analytiskt perspektiv, hen beskrev ljudet med ord som “plastigt” 
och “oregelbundet”. Respondentens allmänna uppfattning av miljön var att den gjorde hen 
intresserad och nyfiken. Spelmiljön beskrevs av respondenten främst genom ett analytiskt 
perspektiv. 

Nyckelord: nyfikenhet, science-fiction 

Respondent nr. 3 - Förstärkt högt register 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet och källarljudet. Ljudet av de svävande 
kloten väckte uppmärksamhet hos respondenten och gav en positiv känsla. Det beskrevs med 
känslobeskrivande ord såsom vänskaplighet och följeslagare men respondenten pekade även 
ut att att ljudet hade funktionen av att positionera objektet i 3D-rymd. Pyramiden beskrevs 
som fridfull, ljus och säker. Ljudet hade ingen uppenbar källa men gav känslan av att platsen 
var säker. Respondenten tyckte att ljudet i källaren beskrev platsen och instängd och mörk. 



 

Ljudet skapade en känsla av oro och uppfattades som att berätta för respondenten att man 
inte borde befinna sig på platsen. Respondenten beskrev spelmiljön som varierad, att den 
gav upphov till flera känslor såsom fridfullhet, klaustrofobi och nyfikenhet. Ljuden beskrevs 
genom en kombination av tekniska termer och känslobeskrivande ord. Spelmiljön som 
helhet beskrevs främst ur ett känslomässigt perspektiv.  

Nyckelord: fridfullhet, klaustrofobi, nyfikenhet 

Respondent nr. 4 - Förstärkt mellanregister 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet och källarljudet. De svävande kloten 
beskrevs som vänliga och respondenten uppfattade det som att något mekaniskt förflyttade 
kloten. Ljudet av pyramiden beskrevs som “attraktivt” och lugnande. Respondenten drogs till 
pyramiden då ljudet hjälpte hen att navigera i miljön. Källaren upplevdes som obehaglig och 
hotfull, ljudet upplevdes som en intensiv tystnad snarare än något särskilt ljud. 
Respondentens uppfattning av spelmiljön var att den var öde och ensam, det gav hen 
varierade känslor då hen upplevde att pyramiden var fridfull i motsats till källaren som var 
obehaglig. Resten av miljön beskrevs som öde och neutral. Spelmiljön och ljuden beskrevs 
främst genom känslobeskrivande ord. Respondenten spelade spelet ovanligt länge och hade 
svårt att välja ut tre ljud. 

Nyckelord: ödslighet, fridfullhet, obehag 

Respondent nr. 5 - Kontrollversion 

Respondenten valde ut generatorljudet, pyramidljudet och vindljudet. Respondenten trodde 
först att ljudet kom från lamporna men insåg sedan att det kom från generatorerna som var 
kopplade till lamporna. Respondenten beskrev ljudet som industriellt, ödsligt och att syftet 
med ljudet var att ge liv till objektet. Ljudet från pyramiden upplevdes som övernaturligt och 
väckte nyfikenhet hos respondenten. Hen identifierade aldrig pyramiden som själva källan 
till ljudet utan upplevde som att det var ett mer atmosfäriskt ljud. Hen upplevde också att 
ljudet representerade källan till klotens rörelse. Respondenten beskrev ljudet av vinden som 
ett sätt att beskriva miljöns olika utrymmen. Ljudet bidrog till platsens ödslighet. Spelmiljön 
väckte nyfikenhet hos respondenten. Miljön beskrevs främst genom ett analytiskt perspektiv, 
respondenten fokuserade på att undersöka miljön och de olika objekten. 

Nyckelord: nyfikenhet, ödslighet 

Respondent nr. 6 - Förstärkt lågt register 

Respondenten valde ut klotljudet, generatorljudet och pyramidljudet. Ljudet av de svävande 
kloten fångade uppmärksamhet. Respondenten upplevde att de gav miljön en känsla av 
rörelse och liv. Respondenten upplevde att ljudet av generatorerna gav miljön en känsla av 
att människor var eller hade varit här, att platsen inte var öde. Ljudet av pyramiden 
uppfattades som utan källa, att det snarare var ett ljud som beskrev rummet och skulle skapa 
en känsla av allvar. Respondenten beskrev ljudet som heligt, religiöst och utomjordiskt. 
Spelmiljön beskrevs som spännande och intressant, den skapade nyfikenhet hos 
respondenten. Respondenten såg på miljön genom ett känsloperspektiv men också genom 
ett mer analytiskt perspektiv som fokuserade på att beskriva ljudens olika funktioner.  



 

Nyckelord: nyfikenhet, allvar, utomjordiskt, heligt 

Respondent nr. 7 - Förstärkt högt register 

Respondenten valde ut pyramidljudet, klotljudet och vindljudet. Respondenten upplevde att 
ljudet av pyramiden visade på att man på rätt väg eller plats, det kändes inte som ett fientligt 
utan istället ett inbjudande ljud. Ljudet beskrevs som lugnt, tryggt och utomjordiskt. De 
svävande kloten upplevdes som mekaniska och futuristiska, som att de på något sätt var 
kopplade till pyramiden vilket gav dem en utomjordisk känsla. Respondenten upplevde till 
en början ljudet av vinden som ljudet av vatten, efter att ha undersökt platsen vidare så 
antog hen att det var vinden i öknen som skapade ljudet. Hen beskrev ljudet som öde, 
ensamt och övermäktigt. Det skapade känslan av att strukturen var ensam i en enorm öken. 
Respondenten beskrev spelmiljön som ensam. De olika ljudet beskrevs ur ett analytiskt 
perspektiv, respondenten fokuserade på att beskriva funktionen av de olika ljuden.  

Nyckelord: ensamhet, trygghet, utomjordiskt 

Respondent nr. 8 - Förstärkt mellanregister 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet och lampljudet. De svävande kloten drog 
respondentens uppmärksamhet, ljudet skapade en vilja att följa efter dem och en känsla av 
mystik. Respondenten upplevde ljudets källa som en motor i klotet. Ljudet upplevdes som 
lättsamt och vänligt. Ljudet av pyramiden beskrevs som mystiskt, man ville ta reda på 
varifrån ljudet härstammade. Lampornas ljud beskrevs som ett ljud man förväntade sig, det 
gav inga särskilda intryck. Spelmiljön beskrevs som utomjordisk och främmande, den ingav 
en känsla av mystik och nyfikenhet. De olika ljuden beskrevs främst genom ett analytiskt 
perspektiv.  

Nyckelord: mystik, nyfikenhet, utomjordisk 

Respondent nr. 9 - Kontrollversion 

Respondenten valde ut vindljudet, klotljudet och lampljudet. Vindljudet gav enligt 
respondenten en känsla av öppenhet och ödslighet, det berättade för respondenten att 
området var öppet för utforskning. Respondenten beskrev ljudet av de svävande kloten som 
teknologiskt, att de liknade robotar och var mekaniskt drivna. Hen beskrev ljudet som att det 
gav kloten en känsla av rörelse och skapade en viss mystik i miljön. Lampljudet beskrevs som 
irriterande och som en tydlig koppling till modern teknologi, det var ett ljud som inte hörde 
hemma i miljön. Spelmiljön som helhet beskrevs som främmande. Den gav en känsla av 
isolation men inte på ett påfrestande sätt utan i samband med en vilja att utforska. 
Respondenten beskrev miljön genom en kombination av ett analytisk perspektiv och ett 
känslomässigt perspektiv. 

Nyckelord: ödslighet, nyfikenhet, mystik, isolation 

Respondent nr. 10 - Förstärkt lågt register 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet och generatorljudet. Hen beskrev kloten 
som mystiska, övernaturliga och att det fanns en kraft som skapade deras rörelse. 
Pyramidljudet beskrevs som mystiskt och viktigt. Respondenten uppfattade att pyramiden 



 

gav en känsla av gudomlighet, att det var mittpunkten av strukturen och att det var den som 
gav kraft åt och styrde kloten. Generatorljudet förvånade respondenten. Det vardagliga och 
tydligt mänskliga objektet stod i kraftig kontrast till de mer främmande objekten i miljön. 
Överlag beskrevs spelmiljön som mystisk och inbjudande till utforskning, den skapade också 
en känsla av förvirring då det var svårt att avgöra var man befann sig. Respondenten beskrev 
spelmiljön främst ur ett känslomässigt perspektiv. 

Nyckelord: mystik, nyfikenhet, övernaturlighet 

Respondent nr. 11 - Förstärkt högt register 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet som beskrevs som musik och lampljudet. 
Respondentens intryck av klotljudet var det lät som en svävande bil, att det lät som ett ljud 
som skulle passa in i en science-fiction film. Respondenten beskrev ljudet av pyramiden som 
musik, hen uppfattade till en början pyramiden som källan till ljudet men ändrade sig sedan 
till att det var stjärnhimlen ovanför pyramiden. Lampljudet skapade en känsla av obehag hos 
respondenten, det skapade en stor kontrast till resten av miljön och gav hen en mental bild 
av en byggarbetsplats. Spelmiljön beskrevs som surrealistisk och gav en känsla av förvirring 
och nyfikenhet. Respondenten beskrev spelmiljön främst genom att relatera de olika ljuden 
till verkligheten.  

Nyckelord: science-fiction, obehag, surrealism, nyfikenhet 

Respondent nr. 12 - Förstärkt mellanregister 

Respondenten valde ut fotstegsljudet, generatorljudet och klotljudet. Fotstegsljudet beskrevs 
som oresponsivt, det lät som att man gick långsammare än hur fort man rörde sig genom 
spelmiljön. Respondenten tyckte att ljudet skapade en känsla av närvaro, att man inte var en 
abstrakt entitet utan att man faktiskt var någon som gick omkring i miljön. Generatorljudet 
gav enligt respondenten en känsla av att man inte var den första på platsen, att det hade 
funnits någon där innan. Respondenten beskrev kloten som lekfulla och att deras närvaro 
gjorde så att miljön inte kändes lika ödslig. Hen uppfattade ljudet som ett resultat av klotens 
rörelse genom rummet. Spelmiljön beskrevs som en arkeologisk utgrävning, den skapade en 
känsla av nyfikenhet och en vilja att utforska. Spelmiljön och de olika ljuden beskrevs främst 
ur ett känslomässigt perspektiv.  

Nyckelord: närvaro, nyfikenhet, lekfullhet 

Respondent nr. 13 - Kontrollversion 

Respondenten valde ut klotljudet, vindljudet och fotstegsljudet. Klotljudet skapade 
nyfikenhet hos respondenten, det gav en lugnande känsla och upplevdes som mekaniskt. 
Respondenten blev förvånad över hur intensivt vindljudet var, det skapade en otrygg känsla. 
Fotstegsljudet skapade enligt respondenten en känsla av ensamhet. Spelmiljön upplevdes 
som mystisk, mysig, trygg och lugn. Spelmiljön beskrevs ur ett känslomässigt perspektiv. 

Nyckelord: lugn, mystik, trygghet 

  



 

Respondent nr. 14 - Förstärkt lågt register 

Respondenten valde ut vindljudet, pyramidljudet och generatorljudet. Respondenten 
uppfattade att vindljudet skapade en känsla av att man var utomhus och väldigt högt upp. 
Vinden skapade enligt respondenten en koppling till verkligheten som gjorde att man kände 
sig mer närvarande på platsen. Pyramidljudet gav respondenten intrycket av att platsen i 
mitten var viktig och helig. Ljudet gav intrycket av att man hade hittat någonting och att 
pyramiden hade en viktig funktion. Respondenten beskrev generatorljudet som lockande, att 
det gav en anledning att röra sig genom miljön då man ville upptäcka vad som skapade 
ljudet. Spelmiljön beskrevs som lockande, den skapade en känsla av nyfikenhet och 
respondenten kände sig manad att utforska alla delar av miljön. Respondenten beskrev 
miljön genom ett analytisk perspektiv. 

Nyckelord: nyfikenhet, närvaro, heligt 

Respondent nr. 15 - Förstärkt högt register 

Respondenten valde ut lampljudet, klotljudet och pyramidljudet. Lampljudet skapade ingen 
särskild känsla hos respondenten, hen såg det som en naturlig del av miljön. Respondenten 
upplevde kloten som vänliga, hen beskrev ljudet som mysigt, mystiskt och lekfullt. 
Pyramidljudet skapade enligt respondenten en känsla av mystik, pyramiden uppfattades som 
mäktig men bortom hennes förståelse. Hen fick en känsla av det var meningen att man skulle 
på något sätt interagera med pyramiden. Respondenten beskrev spelmiljön som främmande, 
mystisk, spännande och glädjande. Respondenten beskrev främst miljön ur ett 
känslomässigt perspektiv men reflekterade även en del om funktionen av varje ljud. 

Nyckelord: mystik, spänning, glädje, utomjordisk 

Respondent nr. 16 - Förstärkt mellanregister 

Respondenten valde ut klotljudet, pyramidljudet och källarljudet. Klotljudet påminde enligt 
respondenten om science-fiction, det skapade en känsla av mystik. Pyramidljudet beskrevs 
av respondenten som musik. Ljudet uppfattades som mäktigt, storslaget och ansågs inte vara 
förankrat vid något särskilt objekt utan som en del av miljön i sig. Respondenten beskrev 
källarljudet som skrämmande och otryggt. Spelmiljön beskrevs som ödslig, ensam, mystisk 
och storslagen. Respondenten beskrev ljuden och miljön ur både ett känslomässigt och ett 
analytiskt perspektiv.  

Nyckelord: ödslighet, ensamhet, mystik, storslagenhet, science-fiction 

Respondent nr. 17 - Kontrollversion 

Respondenten valde ut klotljudet, lampljudet och fotstegsljudet. Respondenten kopplade 
klotljudet till ett svart håll, hen upplevde att det lockade till intresse. Innan respondenten 
hörde lampljudet så uppfattade hen platsen som öde. Lamporna gav istället respondenten 
intrycket att platsen inte var öde, att det fanns något slags liv där. Respondenten upplevde 
att fotstegsljudet skapade mystik och att det gav intrycket av att karaktären var lätt och 
snabb. Respondenten kopplade miljön till krigsspel och upplevde därför att hen borde haft 
ett vapen. Spelmiljön beskrevs ur ett analytiskt perspektiv. 



 

Nyckelord: nyfikenhet, mystik, civilisation 

Respondent nr. 18 - Förstärkt lågt register 

Respondenten valde ut vindljudet, lampljudet och pyramidljudet. Respondenten uppfattade 
att vindljudet var till för att beskriva vilken plats man var på och att den var farlig och ensam. 
Hen upplevde ljudet som ensamt och att det berättade för hen att hen befann sig i rymden. 
Lampljudet beskrevs av respondenten som “det elektriska ljudet” och hennes första reaktion 
var att man skulle akta sig för det. Ljudet gav hen känslan av att platsen var bebodd, att det 
fanns andra varelser i miljön. Pyramidljudet gav respondenten en känsla av att den platsen 
var viktig, det skapade förundran och drog uppmärksamhet till sig. Spelmiljön beskrevs som 
utomjordisk och främmande, den skapade en känsla av nyfikenhet hos respondenten. 
Spelmiljön beskrevs ur ett känslomässigt perspektiv.  

Nyckelord: nyfikenhet, utomjordisk, ensamhet, civilisation 

Respondent nr. 19 - Förstärkt högt register 

Respondenten valde ut lampljudet, vattenljudet och klotljudet. Lampljudet beskrevs som 
obehagligt, lamporna skapade enligt respondenten en känsla av obehag, skräck och 
ensamhet. Respondenten kopplade inga särskilda känslor till vattenljudet utan fokuserade 
istället på ljudets funktion och att hen inte tyckte att det passade in i miljön. Respondenten 
upplevde att de svävande kloten gav liv och rörelse till miljön, hen tyckte att källan till ljudet 
var något otydlig men drog slutsatsen att kloten var källan. Spelmiljön beskrevs som 
futuristisk och mysig. Respondenten beskrev spelmiljön genom ett känslomässigt och ett 
analytiskt perspektiv. 

Nyckelord: futurism, obehag, ensamhet, mysigt 

Respondent nr. 20 - Förstärkt mellanregister 

Respondenten valde ut fotstegsljudet, pyramidljudet och generatorljudet. Det finns i spelet 
bara fotstegsljud för ett typ av underlag men respondenten upplevde att det var skillnad på 
fotstegsljudet när man gick inuti strukturen och fotstegsljudet när man gick på sanden 
utanför strukturen. Hen upplevde att denna skillnad var bra då det skapade mer inlevelse. 
Pyramidljudet beskrevs av respondenten som vackert, det gav hopp och satte en mysig 
stämning vid platsen. Respondenten var tveksam om ljudets källa men upplevde ett 
förhållande mellan pyramiden och de svävande kloten. Respondenten beskrev 
generatorljudet som industriellt, det skapade en känsla av ensamhet och hopplöshet. 
Spelmiljön beskrevs överlag som mysig och ensam. Respondenten beskrev spelmiljön ur ett 
känslomässigt och analytiskt perspektiv.  

Nyckelord: ensamhet, mysigt  



 

Appendix B -  Intervjumanus 
Detta manus har haft som syfte att göra intervjuerna enhetliga. 

Förberedelser  

Datum: 

Tid: 

Version av spelet: 

- Respondenten har tillgång till anteckningspapper. 
- Volymen är korrekt inställd. 
- Tidtagningsur finns tillgängligt. 

Introduktion 

Forskaren: Du kommer snart att få spela ett spel och efter du har spelat spelet kommer du 
att få svara på ett antal frågor, dina svar kommer att vara anonyma. 

Instruktioner 

Forskaren: Ditt mål i spelet är att välja ut tre ljud. Du kan sluta spela när du har valt ut tre 
ljud men jag vill att du spelar i minst tre minuter, annars kommer jag inte att kunna använda 
dina svar i min undersökning. Du kan förflytta dig genom att använda knapparna W, A, S 
och D. Du kan hoppa med mellanslag och du kan använda musen för att titta runt. Du kan 
inte förlora eller dö i spelet. Efter att du har spelat färdigt så kommer jag att ställa följande 
frågor om vart och ett av de tre ljud som du har valt: 

1 Vad var din första reaktion när du hörde ljudet? 
2 Vilka var de första intrycken ljudet gav dig? 
3 Vad upplevde du var källan till ljudet? 
4 Upplevde du att ljudet representerade någon särskild känsla i spelet? 
5 Vad upplevde du var ljudets funktion i spelet? 
6 Vad tror du att ljudet betydde? 
7 Upplevde du att ljudet passade in i situationen? 

Forskaren: Du behöver inte komma ihåg frågorna, jag kommer att upprepa dem senare. Du 
har tillgång till anteckningspapper om du vill använda dig av det. Har du några frågor? 

Svar: 

Anteckningar:  



 

Spelsession 

- Forskaren ber respondenten att sätta på hörlurar. 
- Forskaren startar spelet. 

Forskaren: Spela spelet och välj ut tre ljud. 

- Forskaren startar tidtagningsuret när spelaren börjar spela. 
- Forskaren stoppar tidtagningsuret när spelaren slutar spela. 

Tid: 

Anteckningar: 

Frågor 

Forskaren: Vilka tre ljud har du valt ut? 

Ljud 1: 

Ljud 2: 

Ljud 3: 

Forskaren: Svara endast på de frågor som du känner att du kan svara på. 

 

Forskaren: Om ljud 1, (skriv in ljudet här): 

1 Vad var din första reaktion när du hörde ljudet? 
Svar: 

2 Vilka var de första intrycken ljudet gav dig? 
Svar: 

3 Vad upplevde du var källan till ljudet? 
Svar: 

4 Upplevde du att ljudet representerade någon särskild känsla i spelet? 
Svar: 

5 Vad upplevde du var ljudets funktion i spelet? 
Svar: 

6 Vad tror du att ljudet betydde? 
Svar: 

7 Upplevde du att ljudet passade in i situationen? 
Svar: 

Anteckningar: 

 

  



 

Forskaren: Om ljud 2, (skriv in ljudet här): 

1 Vad var din första reaktion när du hörde ljudet? 
Svar: 

2 Vilka var de första intrycken ljudet gav dig? 
Svar: 

3 Vad upplevde du var källan till ljudet? 
Svar: 

4 Upplevde du att ljudet representerade någon särskild känsla i spelet? 
Svar: 

5 Vad upplevde du var ljudets funktion i spelet? 
Svar: 

6 Vad tror du att ljudet betydde? 
Svar: 

7 Upplevde du att ljudet passade in i situationen? 
Svar: 

Anteckningar: 

 

Forskaren: Om ljud 3, (skriv in ljudet här): 

1 Vad var din första reaktion när du hörde ljudet? 
Svar: 

2 Vilka var de första intrycken ljudet gav dig? 
Svar: 

3 Vad upplevde du var källan till ljudet? 
Svar: 

4 Upplevde du att ljudet representerade någon särskild känsla i spelet? 
Svar: 

5 Vad upplevde du var ljudets funktion i spelet? 
Svar: 

6 Vad tror du att ljudet betydde? 
Svar: 

7 Upplevde du att ljudet passade in i situationen? 
Svar: 

Anteckningar: 

 

  



 

Forskaren: Jag kommer nu att ställa några mer allmänna frågor. 

8 Hur skulle du beskriva spelmiljön? 
Svar: 

9 Var tror du att spelet utspelade sig? 
Svar: 

10 Fick spelet dig att uppleva någon särskild känsla? 
Svar: 

11 Fanns det något i spelmiljön som särskilt fångade din uppmärksamhet? 
Svar: 

12 Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med ljud eller musik? 
Svar: 

13 Är det okej att jag använder dina svar som en del av mitt resultat? 
Svar: 

Anteckningar: 

Avslut 

Forskaren: Tack för din medverkan. 

Anteckningar 


