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Sammanfattning 
 

Det här arbetet berör frågeställningen kring hur en specifika pitchrörelser i tre generella 

frekvensområden påverkar hur man uppfattar källan och affekten av magi genom ett 

interaktivt media. Med hjälp av tidigare forskning kring ljudperception och interaktivt 

lyssnande i samband med ytterligare research och löpande mindre undersökningar, 

framställdes en artefakt. 

Undersökningen omfattade 17 informanter mellan åldrarna 18-50 fördelade mellan en 

intervju- och enkätbaserad undersökning. De fick interagera med tre olika ljudeffekter och 

svara på frågor. Skillnaden mellan intervjuerna och enkätundersökningen var att de som 

deltog i enkäten endast interagerade med en av de tre ljudeffekterna. 

I resultatet visade det sig att majoriteten av informanterna kunde koppla ljudeffekterna till 

den ljudkälla de var konceptuellt baserade på. Det visade sig också att ljudeffektens 

betydelse var mer benägen att förändras beroende på om ljudet var stokastiskt eller 

deterministiskt. Det ansågs bland annat att en nedåtgående pitchrörelse tillförde en känsla 

av tyngd i några av ljudeffekterna, och att en uppåtgående rörelse löste upp eller tillförde 

energi beroende på vilket frekvensområde det påverkade. 

I en fördjupad version av studien hade både artefakten behövt omfattas och analyseras ur 

fler perspektiv och av fler involverade, samt innehålla deltagande ifrån en större mängd 

erfarna och oerfarna lyssnare över ett mer omfattande ålderspann. 

Nyckelord: audiovisuell, kommunikation, karaktäristik, ljud, pitch, magi 
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1 Introduktion 

Den här studien undersöker affekter i ett ljuds kommunikation genom förändringen av pitch 

som influenserande variabel. I bakgrundskapitlet berörs flera aspekter av ljuddesign och 

ljudtolkning, och senare i bakgrunden motiveras även varför pitch är en relevant variabel att 

undersöka, men tar också upp några av de mångtal andra element som ljud anges bero på. 

Kapitlet tar upp forskare som med olika infallsvinklar på ljudets kommunikativa roll hävdar 

att det är en informationsbärare kring händelseförlopp. Därefter berörs vad som anses vara 

interaktivitet för att senare tas upp i hur ljud även kan uppfattas olika beroende på vem som 

lyssnar och hur denne lyssnar. Spelmediet nämns som en mer central faktor för riktningen 

av projektet och ett antal spel med olika framförande av information via ljud orsakade av 

interaktivitet exemplifieras. Avslutningsvis berör bakgrundskapitlet ljuds struktur och 

uppbyggnad för att ge en djupare insikt i hur ljudeffekterna i projektet kommer konstrueras. 

Tidigare forskning som försöker strukturera särdelandet av ljudeffekter och forskning till 

intervaller omfattas avslutande i bakgrunden då de kopplar både analytiskt och strukturellt 

till det kommande skapandet.  

Problemformuleringen belyser sökandet efter uttryckssätt som en spelutvecklare möter och 

sammanfattar motiveringar som ligger till grund för den kommande artefakten. Här 

presenteras även frågeställningen till studien och syftet till undersökningen förklaras. 

Metodbeskrivningen omfattar ett övergripande tillvägagångsätt för hur artefakten som skall 

användas till att utföra studien kommer att konstrueras. Valet av metod presenteras 

tillsammans med etiska aspekter kring individualitet och anonymitet, samt hur 

urvalsgruppen kommer att sammanställas. Metodens för- och nackdelar tillsammans med 

några spekulativa tankar avslutar metodkapitlet. 

Projektbeskrivningen sammanfattar hur framtagandet av artefakten har gått till väga. Först 

fokuserar den på förebyggande research kopplat till projektet. Därefter presenteras hur 

artefakten har strukturerats och vad den består av. Slutligen sammanfattas resultat med den 

skapade artefakten i en pilotstudie som visar på om artefakt och metod är tillräckliga för att 

besvara frågeställningen i metodbeskrivningen samt om ändringar krävs  i något hänseende. 

 

I utvärderingen presenteras alla ändringar som gjort på artefakten. Sedan presenteras den 

slutgiltiga metoden som har använts och hur undersökningen har utförts. Därefter följer en 

analys av resultatet i form av både kvalitativ och kvantitativ data som samlades in. Kapitlet 

avslutas med slutsatser kopplade till analysen. 

 

I den sista delen diskuteras analysen, resultaten och andra faktorer kring undersökningen. 

Etiska aspekter tas upp följt av genus och reflekteras över i förhållande till studien och dess 

resultat. Det diskuteras kring flera faktorer till resultaten och om vad som hade kunnat göras 

annorlunda. Avslutningsvis tas hypoteser till orsaker bakom existerande konventioner upp 

och eventuellt nästkommande steg för undersökningen presenteras. 
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2 Bakgrund 

När material interagerar med varandra uppstår ljud som i sin tur bistår med information om 

vad som händer vid ljudkällans position hävdar Gaver (1993b, ss. 1-4). Truax (1984) menar 

att ett ljud bär på information genom akustisk kommunikation, vilket bygger på att man 

genom ett ramverk tolkar och förstår ljud, ett koncept som han tar upp med sin bok Acoustic 

Communication. Truax (1984, s. 9) påpekar att ett ljuds akustiska egenskaper vanligtvis 

berörs inom ämnesspecifika områden och genom deras data så som exempelvis överlåtelsen 

av energi. 

But knowing how the physics of an event determines the sound it makes is not 

the same as knowing how a sound specifies an event. 

Gaver, 1993, s. 11 

Enligt Truax (1984, ss. 9-11) har värdet av information kommunicerad genom ljud på grund 

av mediets digitalisering stigit. Därför kan det etableras att en framtagen ljudeffekt, på 

samma sätt som ett i vardagen påstött ljud, har som roll att bistå med tolkningsbar 

information även om Gaver (1993b, s. 5) menar att informationen från en ljudkälla inte 

enbart ligger i dess utformning utan även miljön den presenteras genom. 

2.1 Interaktivt lyssnande 

Inom multimedia används ljud och musik till vad Chion (1994), i boken Audio Vision – 

Sound On Screen, kallar för det audiovisuella kontraktet. Ljud tillsammans med bild 

påverkar, kompletterar och omvandlar innebörden av varandra (Chion, 1994, s. xxvi). När 

något i bild följs av ett ljud menar Chion (1994, s. 8) att ljudet är empatiskt med scenens 

presenterade innehåll. 

Det audiovisuella kontraktet som Chion (1994) benämner kan inom spel kopplas till att ljud 

som en spelare interagerar med fyller en för mekaniken kommunikativ funktion, som enligt 

Truax (1984) och Gaver (1993b) bär information om dess affekt på angiven situation. Dessa 

situationer kan vara bestämda storymoment som utspelas vid förutbestämd interaktion 

likväl som de beror på direkt respons från input i form av att exempelvis; skjuta, sikta och 

hoppa. Mängden aktiv input ifrån en spelare kan således styras med mekaniken kopplad till 

respektive interaktionsmoment. 

2.1.1 Interaktivt ljud 

Enligt Collins (2013, s. 7) debatteras det ännu över vad som anses vara interaktivitet, men att 

teoretiker anser att det beror på mediets förmåga att ge aktiv feedback på input genom en 

styrenhet. Collins (2013, s. 15) tar upp att interaktivitet både är ett fysiskt och psykiskt 

deltagande i media. Lyssnaren tolkar inkommande information och förknippar snabbt ett 

ljud med sin situation och/eller interaktion (Gaver, 1993b, ss. 3-4). Collins (2013, s. 35) 

menar att ljud och musik inom film förhåller sig de tre variablerna; positiv, negativ och 

neutral gestaltning, men att i spel tillkommer spelarens motiv bakom handlingar och 

påverkar tolkningen av en situation. 
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2.1.2 Interaktiv kommunikation i spel 

Spelet Banjo-Tooie (Rare 1998) brukar i stor mån till vardags igenkännerliga ljud för att 

beskriva vad som händer genom spelets ljudeffekter vilket gör en stor mängd audiovisuell 

information lättillgänglig för tolkning. Vad man har gjort i spelet är att låta de interaktiva 

ljuden återge feedback genom verbala läten vilket illustreras i figur 1 med hjälp av 

textbubblor. Orsaken kan vara att många interaktiva ljudkällor i spelet är karaktärer och 

deras rörelser, men det kan också ett medvetet designval som öppnade spelet för en lägre 

åldersgrupp. 

 

 Röstljud som feedback på situationer i Banjo-Tooie Figur 1

Ljudet i sig självt fyller en informativ roll som delvis styrker visuella element, men ibland 

sätter det även form på något visuellt främmande som vi ännu inte har betingat med ett läte. 

Detta tycks vara vanligt förekommande inom genren fantasy. Spelet League of Legends (Riot 

Games, 2009) har i enstaka fall röster för att beskriva vikten/storheten av vissa karaktärers 

förmågor, men här är unikheten i förmågorna i större fokus och man har lagt mer vikt vid att 

låta ljudet förklara det visuellt presenterade. Ett annat exempel är spelet World of Warcraft 

(Blizzard, 2005). Där har spelaren tillgång till flertalet olika fantasy klasser som var och en 

har ett stort urval av förmågor. Många av dessa förmågor är kopplade till någon form av 

magi vars funktion delvis beskrivs utförligt i läsbara informationsrutor, men också 

representeras genom ett grafiskt formsnitt och spelets ljudeffekter. 

2.2 Ljudeffektens karaktäristik 

Inom spel där främmande ljudkällor förekommer, exempelvis genom magi, står skaparen 

inför viktiga designval. Gaver (1993a, s. 292, 1993b) menar att ljudkategorisering underlättar 

förståelsen för ett multikomponentljud. För- och nackdelen med magi är att den grundar i 

fantasin och inte utgörs av något ljud förrän någon betingar den med ett auditivt uttryck. 

Ljudet är således helt öppet för kreativ tolkning och funktionen som ljudet skall förmedla 

bör därför tas i hänsyn till under hela skapandeprocessen. Men en ljudkomponent tillhör en 

utav två karaktärer. Serra (1989) nämner skillnaden mellan stokastiska och deterministiska 

ljud. Ett stokastiskt ljud består av mer brus, eller termen timbre som Gaver (1993b) tar upp, 

vilket innebär all annan ljudvågskaraktäristik utöver en central sinusvåg. Ett deterministiskt 

ljud är, i motsvarighet till ett stokastiskt ljud, ett ljud som har mer resonans och melodiska 

aspekter. 
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2.2.1 Gavers forskning 

För att förstå en ljudeffekt behöver man bryta ner den i beståndsdelar. Material har olika 

förmåga att bilda ljud och behålla klang över tid, men materialer kan även påverkas av flera 

variabler som styr hur ljudet bildas vid interaktion (Gaver, 1993a, ss. 293-294). Längd, 

tjocklek och vad som interagerar med materialet är några av faktorerna som utgör hur ett 

ljud presenteras. När ett material som utsätts för slag ges ljudinformation om storlek, men 

ett skrap ger information om textur (Gaver, 1986, ss. 174-175). Gaver redogör för 

beståndsdelarna av ett ljudevent (1993b, s. 14) genom en visuell representerad ljudkarta 

enligt figur 2. Hans studie går ut på skapa ett ramverk för att kunna särskilja komponenter 

ur det alldagliga ljudbemötandet. Han delar in ljudkällor i 3 olika huvudkategorier med 

efterföljande underkategorier. Kategoriseringen är enligt Gaver (1993b, s. 16) långt ifrån 

komplett på grund av vår begränsade kunskap över karaktäristik inom flera av kategorierna. 

 

 Gavers (1993, s. 15) mappning av separata ljudlager Figur 2

Gaver (1986, ss. 170-172) tar även upp begreppet representation. I exemplet för metaforiska 

ljudrepresentationer tas bland annat begreppet pitch upp som en representation för ”att 

falla” (Gaver, 1986, s. 171). Kan pitchrörelser förmedla andra former av rörelse och eller 

effekt om de istället används som karaktäristik i ett sammanhang? 

2.2.2 Informativ karaktäristik 

I World of Warcraft (2005) används riktningen på pitch i komponenter av en ljudeffekt för 

att ge audiovisuell information till spelaren när denne kastar och/eller mottar effekten av 

besvärjelser. Ljudkomponenter av högre frekvenser i helande och hjälpande besvärjelser 

tenderar att stiga i pitch under sitt förlopp. Under förloppet hos en ljudeffekt förekommer 

två tydliga av variabler, den ena är tid och den andra är karaktäristik. Karaktäristiken kan 

sammanfattas som ASR vilket indelas i förloppets tre delar; attack, sustain och release. Även 

pitch och amplitud spelar roll. Dessa fem delar kommunicerar i sina skeden olika aspekter av 

händelsen ljudeffekten omfattar. 
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2.2.3 Bowlings forskning 

Det som utövas i ljuddesignen av Banjo-Tooie (1998) översattes med musikalisk tolkning av 

Bowling, Choi, Gill, Prinz och Purves som tillsammans genomförde en studie 2009 över 

likheter mellan mänskligt tal och musik. Bowling (2009, s. 491) ansåg att effekten av 

musikens berörande faktorer så som intensitet, rytm och tempo liknar motsvarande 

känslomässiga tillstånd i människans beteende. Men inte intervaller. Bowlings et. al (2009) 

drog slutsatsen att sättet människor i västvärlden talar på och vad talandet bär för karaktär 

kan ligga till grund för hur de förknippar molltonarter med sorg. Truax (1984) menar att ljud 

kan analyseras ur många olika perspektiv, även musikprincipiella. Om pitch tar en riktning 

under förloppet av en ljudeffekt riskerar intervallet mellan början och slutet av pitchrörelsen 

att ha en mätbar påverkan. 
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3 Problemformulering 

Som spelutvecklare i dagens samhälle söker man ständigt nya uttryckssätt för sina spel. Men 

likväl som att hitta unika uttryck vill man att spelet ska kunna påverka individen som spelar. 

Ur ett speldesignperspektiv kring hur varje enskilt ljud förmedlar information bör olika 

variabler granskas. Varians i pitch utgör en karaktäriserande variabel då den likt i 

musiksammanhang är stimulerande mot något annars statiskt. 

Eftersom få spel någonsin släpps med motivation till audiovisuella designval och eftersom 

vetenskapen Truax (1984) velat etablera strävar ifrån att beröra influens av enskilda affekter, 

så finns det möjlighet att spelutvecklingsföretag och spelare inom olika genre redan har 

etablerat en fungerande filosofi kring ljudperception kopplad till interaktion. Collins (2013, 

s. 4) och Gaver (1993a, ss. 286-288) poängterar att hur vi uppfattar ljud beror på hur vi 

lyssnar på det. I ett sammanhang där flera ljudkällor interagerar inom utrymmet i bild krävs 

det att ljud vars informativa roll är avgörande för beslut hörs igenom mängden genom dess 

karaktäristik, framfiltrering eller temporär volymnivå. 

Fantasygenren beror till stor del på influenser av magiska väsen och trolldom. Eftersom 

magi för människan ännu är ett imaginärt begrepp och koncept saknar det, trots elementära 

associationer, ett bestämt uttryckssätt. Det finns flertalet elementära plan av magi, men 

funktionerna förekommer oftast i tre grundläggande kategorier; healing, försvar och attack. 

Dessa appliceras även som klassiska rollämbeten i spel som World of Warcraft (2005) där 

varje kategori utgör en roll för spelaren att anta i spelets multispelarsammanhang. 

Magi går därför hypotetiskt att utveckla ifrån grunden med fullständig kontroll över 

förutsättningar för ljudets kommunikativa förmåga. 

 

Frågeställningen som har undersökts i denna uppsats är: 

Hur påverkar en specifik pitchrörelse i tre generella frekvensområden hur man uppfattar 

källan och affekten av magi genom ett interaktivt media? 

 

Syftet med undersökningen skulle vara att granska möjligheten av att förändringar i ett ljuds 

karaktäristik har inverkan på dess akustiska kommunikation. Studien är också till för att 

undersöka om den kan bredda invägandet och uppfattningen av variabler i konstruerandet 

av ljudeffekter i spel och media. En hypotes var att spelaren kommer uppleva att effekten av 

magiljud som utsätts för nedåtgående pitchrörelse som svagare eller tyngre beroende på 

vilken frekvenslager som förändras. 

3.1 Metodbeskrivning 

Inför undersökningen var det tanken att ett enkelt 2D spel med tillhörande miljö i fantasy 

genre skulle framställas där spelaren skulle kunna styra en karaktär med magiska förmågor. 

Dessa förmågor som senare var menade att analyseras utgjordes av magi och ljudeffekterna 

skulle skapas i ljudredigeringsprogramvaran Abelton Live 9 (Abelton 2013). I det 

programmet kunde de sammanställas ifrån grunden med hänsynstagande till varje lager i 
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ljudeffekten, nedbrutet till nivån av komponenterna som presenteras i Gavers (1993, s. 15) 

mappning av ljudlager.  

Själva spelet skulle komma att skapas i Unity (Unity Technologies 2005) som är en 

spelutvecklingsprogramvara för både 2D och 3D spel. Ljud skulle komma att implementeras 

i spelet med programvaran FMOD Studio (Firelight Technologies 2016) som på grund av sitt 

separat körbara program kunde redigeras ifrån i relativ realtid under implementationen av 

ljud. Spelets visuella media skulle skapas i bild- och fotoredigeringsprogrammet Photoshop 

CS5 (Adobe Systems 2013). Om behov uppstod kopplat till visuellt och auditivt media i 

samband med eventuella kvantitativa datainsamlanden skulle även Action! (Millris 2016) 

som är en skärminspelare att användas för att återge relevant information. 

3.1.1 Insamlandet av data 

Det beslutades att undersökningen skulle utföras med både en kvalitativ och kvantitativ 

insamlingsmetod i form av intervjuer och en enkät eftersom insamlandet omfattar 

information om bl.a. uppfattning och upplevelser kring ämnet, vilket Östbye et. al (2008) tar 

upp i boken Metodbok för Medievetenskap. Bemötandet och miljön ansågs vara viktigt inför 

och under intervjuerna, något som tas upp av Denscombe (2003, s. 19, 170). Intervjuerna 

skulle komma att vara semistrukturerade, vilket innebär att frågor fanns förformulerade 

(Östbye et. al., 2008, s. 103) med gott om utrymme för vidare reflektion då individernas 

åsikt helst skulle kunna reflekteras över med direkt feedback. Vissa frågor skulle komma att 

utgöras av enbart databundna ledfrågor som kan disskuteras för att trigga ett mer medvetet 

lyssnande. 

Urvalet av målgrupp för den kvalitativa studien var planerad att sammanställas genom 

medveten, subjektiv handplockning (Denscombe, 2003, s. 15) bland intresserade kandidater 

för att kunna skildra bland annat ålder, ursprung och mängd aktivt spelande inom den genre 

artefakten var ämnad att skildra. Målet var att ha en jämn fördelning av erfarna och oerfarna 

spelare, distinkta åldersgrupper och en jämn balans mellan könsliga identiteter utifall det 

kan visa sig ge utslag i data. 

Kvantitativa data, som enligt Denscombe (2003, s. 27) snabbt utformar resultat, skulle 

samlas in både under intervjuer och genom en enkätundersökning. Förstudier skulle utföras 

över en spridd målgrupp för att bland annat stadga val av eventuella formuleringar för de 

slutliga undersökningsmetoderna. En del av den kvantitativa studien skulle baseras på 

grunder ifrån tidigare kvalitativa resultat ifrån studien för att samla in mer indikerande data. 

3.1.2 Etiska aspekter 

För att försäkra att testpersonerna kunde ge utvecklad respons sattes 18 lägsta ålder för 

undersökningen. Varje individ skulle vara fullständigt anonym utöver sin ålder och kön med 

undantag för oönskade uppgiftangivelser av könslig tillhörighet. Svarsalternativen i 

undersökningen skulle inte under några omständigheter kunna anses vara rätt eller fel. 

Detta skulle informeras om vid testtillfällena. Det var även tänkt att testpersonen skulle 

kunna avbryta vid behag oavsett anledning. 

3.1.3 För- och nackdelar med vald metod 

Den kvalitativa metoden kunde komma att riskera påverkas av flertalet faktorer vid 

insamlandet av data. Resultatanalysen och data ansågs kunna ta tid att samla in och få 

färdig. Tanken var från början att de tidigaste resultaten ifrån den kvalitativa analysen skulle 
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kunna omsättas i en mindre och mer kvantitativ pilotstudie för att om vid behov kunna 

omformulera den kvalitativa studien, alternativ bygga på dess resultatgrund. Vad som 

ansågs kunna visa sig ge mest trovärdiga resultat berodde mycket på utförandet i artefakten 

och om frågeformuleringarna var tillräckligt välformulerade för att samla in önskad data vid 

testtillfällena. Förhoppningsvis kunde möjligheten till följdfrågor (Östbye et. al., 2008, s. 

101) ge rum tidigt för korregeringar och övrig reflektion. Att istället använda sig av en 

kvalitativ och kvantitativ metod parallellt med varandra skulle göra analysen mer 

omständlig. Men det skulle kunna resultera i mer utbrytbar data. 
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4 Projektbeskrivning 

Projektet sammanställdes under en längre tid, men koncept, metoder, aspekter och andra 

variabler omfattades under hela arbetet. Projektet påbörjades med en grundläggande 

research, men artefakten och dess utseende omarbetades flera gånger under arbetsprocessen 

med påverkan av vad som ansågs viktigt utifrån parallellt pågående research. Spel- och 

filmanalys tillsammans med internet som verktyg gav både inspirationsmaterial, data och 

konceptgrund för ljudproduktionen. Slutligen utfördes en pilotstudie för att undersöka om, 

och hur väl projektet fungerade emot den metod- och litteraturstudie som omfattas i denna 

rapport. 

4.1 Research 

Ett estetiskt projekt som detta krävde research att basera beslut och koncept på. Research 

utgjorde ett viktigt moment då det både skulle inspirera till, och i synnerhet sammanställa all 

grundläggande data som ljudproduktionen till artefakten kom att baseras på. Till en början 

kretsade research kring magiljud i spel och film samt deras ljudinnehåll och struktur för att 

etablera ett ramverk att konstruera de egna ljuden utifrån. Därefter riktades research till att 

vara parallellt pågående med projektet och för att kunna bidra med data och fakta där sådan 

inte var tillräcklig för att fatta beslut. 

4.1.1 Spel och film 

Det första researchobjektet var spel och media med magiinnehåll då det utgjorde en stor och 

betydande del för projektet. Tanken var att hitta sammanhang för magianvändande, granska 

ljudet och kartlägga ljuden över gemensamma återkommande koncept och beståndsdelar. 

Även grafik och annan relevant symboliserande framställning ingick i denna research. 

Orsaken till varför både film och spel granskades är de två mediernas olika typer av 

framställning. Ljud till film kan vara väldigt isolerat och har inte samma restriktioner som i 

spel där ljudet är mer informativt, ofta repetitivt och agerar som feedback input. 

I syfte att finna en omfattande mängd magiljud letades det där antalet fall av unikt 

förekommande former av magi antogs vara stort, därför analyserades ljud ifrån bland annat 

spelen World of Warcraft (2005), League of Legends (2009) och Revelations Online 

(NetEase 2015) som samtliga tillhör fantasy genren. Respektive spel har omfattande 

mängder förmågor och interaktioner mellan olika karaktärer och magiska teman. Det fanns 

en tanke om att välja unika magikällor som konceptgrund för de egna ljuden. 

Ifrån filmvärlden kom inspiration genom Lord of the Rings (2001) och Harry Potter and the 

Goblet of Fire (2005) som båda innefattar magi brukad genom användandet av en trollstav. 

Dessa ljud var snabba och snärtiga, ofta kopplade till någon form av osynlig kraft som 

slungar eller knuffar, eller stora och svepande. Samtliga var strukturerade att återge rörelsen 

som utfördes i besvärjelsens sammanhang. Det finns dock undantag ifrån de rörelsebaserade 

ljuden i Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), dessa utgjordes av energistrålar som 

pågår under en längre sekvens och som i filmen agerade som en kraftmätning mellan två 

individer. Ljuden ifrån filmerna gav en djupare inblick i Chions (1994) audiovisuella 

kontrakt, men kom enbart att inspirera och inte aktivt påverka innehållet i artefakten. 
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4.1.2 Magikällor 

För att kunna skapa ljudeffekter av magi utan något visuellt representerande media 

behövdes en mall. Delvis behövde den omfatta anknytbara uttryck men även en lista över 

ljudkomponenter. Det första som kunde sammanställas var att magikällorna utgjordes av sex 

olika kategorier, detta efter att ha genomfört research på både spelen och deras 

bakgrundshistoria kring den magi som förekommer i respektive universum. Därefter 

genomfördes en kort pilotundersökning online baserat på dessa magikällor i form av ett 

delat frågeformulär där deltagarna ombads fylla i ord som de förknippar med respektive 

kategori av magi. Undersökningen utfördes på engelska och nådde totalt 87 fall av 

deltagande. Därefter sammanställdes de tre mest förekommande uttrycken tillsammans med 

antalet deltagare som omnämnt ordet. Resultaten går att se i ”Tabell 1” här nedanför. 

Words you would relate with Druid magic. word: Feral Caring Wild 

(answer with any number of words you like) res: 85 76 73 

Words you would relate with Elemental magic. word: Mighty Uncontrollable Bound 

(answer with any number of words you like) res: 57 52 46 

Words you would relate with Arcane/Scientific magic. word: Energy Focus Shimmer 

(answer with any number of words you like) res: 87 71 54 

Words you would relate with Unholy magic. word: Death Plague Fear 

(answer with any number of words you like) res: 87 76 68 

Words you would relate with Dark magic word: Trickery Shadows Poison 

(answer with any number of words you like) res: 74 72 67 

Words you would relate with Holy magic word: Light Spirit/God Church 

(answer with any number of words you like) res: 84 61 53 

Tabell 1 Resultat ifrån tidig datainsamling över förknippade begrepp  

Resultaten vävdes in tillsammans med egen research och sammanfattades i tabellen som går 

att hitta i ”Appendix A”. Varje magikälla har generella ljudkomponenter listade och 

inkluderar även tematiska sammanhang tillsammans med nyckelord och förknippade 

begrepp. Denna tabell utgjorde sedan beslutsgrunden för ljudproduktionen till artefakten.  

4.2 Projektprogression 

Det faktiska projektet pågick under ett par veckors tid efter att relevant research hade 

genomförts. Parallellt med framtagandet av artefakt och metod genomfördes research efter 

hand och vid behov. Förekomsten var i samband med nya idéer och tillkommande problem 

som krävde lösningar, exempelvis vid behovet av implementationskod vid programmerandet 

av artefakterna i Unity (2005). Progressionen av projektet var förhållandevis effektiv och 

inte särskilt tidskrävande utöver de tillfällen där stora beslut togs. 

4.2.1 Struktur och tema 

Det första beslutet som fattades var hurivida alla eller ett utvalt antal magiska ljud behövde 

omfattas i studien. För att underlätta framställningen beslutades det att tre olika ljudeffekter 

skulle skapas. Samtliga ljud konstruerades med liknande amplitudrörelser och progression 

av innehållet, men skapades utifrån de karaktärsdrag som hänvisats i den tidigare 

sammanställda mallen. Ett ljud baserades på helig tematik med ett högfrekvent glittrande. 
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Det andra ljudet skulle symbolisera svartkonstbaserad magi, vilket gavs mycket vikt i 

utandningsljud som konventionellt ofta används för att symbolisera rökeffekter. Den sista 

ljudeffekten skapades utifrån den elementära källan eld med ljudet av bland annat eldklot, 

vilket skapats genom att antända en samlad mängd brandfarlig gas under kontrollerade 

omständigheter och spela in med en riktad dynamisk mikrofon. 

Respektive ljudeffekt konstruerades via ljudredigeringsprogrammet Abelton Live 9 (2013) i 

tre separata lager. Lagren representerade olika frekvensområden. För att ljudeffekterna inte 

skulle tappa information beslutades det, med åtanke till Gavers (1993) ljudkomponentkarta, 

under redigeringsfasen att alla ljudlager behåller frekvenser över hela frekvensspektrat så att 

karaktäristik bibehålls av varje separat ljudkomponent. Orsaken bakom beslutet kom efter 

ett tidigt försök som resulterade i att ljudet tappade stora mängder information när 

innehållet förflyttade sig till andra frekvensområden och överlappade de där redan 

existerande frekvenserna. Lösningen blev istället att med en EQ, vilken tillåter att man styr 

amplitud hos olika frekvensområden i ett ljud, manipulera alla olika ljudlager till att 

framträda inom ett önskat frekvensomfång. Dessa fördelades utifrån moderna 

högtalarkonfigurationer i kategorierna; bas-lager med en omfattning av 0–500 Hz, mellan-

lager med en omfattning av 500–3000 Hz, och diskant-lager, med en omfattning av 3000–

20000 Hz. ”Figur 3” föreställer ett exempel på en ljudkomponent i diskant-lagret förtydligat 

t.h. med ett spektrogram. 

 

 Överblick av ljudkonstruktion  Figur 3

Flera lager med olika ljud lades samman för att bilda respektive utav de tre olika 

frekvenslagren så att det fanns ljudinformation inom varje del av frekvensspektret. Viss 

variation på ljudinformation per frekvenslager fördelades dock över de tre olika ljudeffekter 

som skapades. Varje ljudkomponent gavs även en svans, vilket innebär att ljudet som kan ses 

till vänster i ”Figur 3” avtar i volym över en i det här fallet längre tidssekvens, för att indikera 

på att flödet av den magiska energin avtar. Men det skulle också fungera som en estetiskt 

tilltalande finess. Detta var ett designval som inte antogs ha någon faktiskt affekt på studiens 

resultat men har en inverkan på ljudets kommunikativa förmåga, vilket senare kom att vägas 

in som en relevant faktor. 

4.2.2 Pitchriktning 

Projektets fokus har kretsat kring pitch och dess rörelseriktning. För att besluta vilka 

pitchrörelser som skulle omfattas och analyseras ritades ett enkelt rörelsesystem upp. 

Systemet skulle delvis ge en översikt på möjliga designval och agera stöd för beslut, men 

även överblicka omfattningen av olika rörelser. Det kunde konstateras att pitchrörelsen i sig, 
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oavsett dess positionsstruktur, inte skulle spela någon roll annat än för karaktäristik om den 

inte gick att granska i ett större perspektiv. Rörelsesystemet går att se nedan i ”Figur 4”. 

 

 Sammanställning över några olika pitchriktningar  Figur 4

Därför beslutades det att ljuden skulle bestå av en generellt utläsbar pitchriktning över hela 

ljudklippet, med detta menas den riktning som pitchrörelsen har fram till slutet av 

ljudklippet baserat på dess initiala nolläge. Detta för att förenkla arbetet och för att kunna 

granska effekterna av en mer generell pitchriktning. Syftet var för att kunna dra slutsatser 

som senare kan återupptas i analysdelen och förhoppningsvis studeras på en mer detaljerad 

djupgående nivå i en efterträdande undersökning. 

4.2.3 De interaktiva momenten 

För att göra det enkelt för informanten att ta till sig av och kunna fokusera på att lyssna på 

ljuden programmerades två typer av interaktiva media i Unity (2005), med ljudet 

implementerat via FMOD Studio (2016). Den ena av applikationerna var en 2D modell enligt 

det förklarande konceptet till vänster i figur 5. Den slutliga skepnaden kan ses till höger i 

figur 5. Grafiken är skapad i Adobe Photoshop CS5 (2013). 

 

 Interaktivt 2D interface (t.v. koncept) (t.h. version 1) Figur 5

När informanten klickade på någon av knapparna spelades ljudet av en magi upp i den 

version som angavs på knappen, exempelvis knappen med informationen ”Dis up” som 

innebar att frekvenslagret fokuserat kring diskanta frekvenser har en uppåtgående 
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pitchriktning. Modellen som användes vid pilotstudien visade sig dock vara aningen buggig 

och oftast behövde varje knapp aktiveras två gånger innan rätt version av ljudet spelades 

upp. 

Den andra delen av artefakten bestod av en interaktiv 3D miljö, se ”Figur 6”. Miljön blev 

sammanställd i Unity (2005), men alla grafiska objekt och animationer skapades i Autodesk 

3Ds Max (Autodesk 2016) samt texturer skapade i Adobe Photoshop CS5 (2013). Istället för 

att använda muskontroll och klicka var varje magi bunden till en unik knapp; E, R och F, och 

varje gång en magi initierades utförde karaktärens händer en magikastande animation som 

visuell respons. Versionen av ljudet styrdes via en separat knapp; U, J, I, K, O och L, vilka 

klickades emellan magikasten för att byta version. Övriga kontroller bestod av de vanligt 

förekommande W, A, S och D knapparna för att gå i olika riktning, mellanslag för att hoppa, 

samt musen för att styra kameran och färdriktning framåt. Tanken var att informanten 

skulle tänka mindre på ljuden vid interaktionen med spelmiljön så en hel del tid lades ner på 

att göra grafiken tillfredställande. 

 

 Interaktiv 3D miljö med förklarade kontroller Figur 6

4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie med den preliminära artefakten utfördes på fyra informanter som samtliga 

utsattes för tre på varandra följande undersökningsmoment. Varje försök utfördes 

tillsammans med testpersonerna i ett enskilt rum där de fick infinna sig framför en dator, 

med ett headset, samt svara på frågor. Det första momentet bestod av att interagera med 2D 

prototypen och reflektera över det magiljud som presenterades där. Det andra momentet 

bestod av att personen interagerade med 3D spelet och lyssnade på samt reflekterade över 

tillkommande magiljud. Det tredje momentet var en kort avslutande intervju där 

reflekterande samt återkopplande frågor ställdes. Till undersökningen besvarades per 

person hela sextio separata frågor i syfte att värdera artefakten och undersöka om relevanta 

resultatdata gick att sammanställa. Pilotstudien omfattades dock medvetet inte av alla 

aspekter som beskrivs i metodkapitlet av den här rapporten, exempelvis hade samtliga 
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informanter nära i ålder och god spelvana, även om inom olika genre, istället för att dessa 

utgjorts av en handplockad urvalsgrupp vilket omfattar en viktig resultatgrund enligt 

metoden för den faktiska studien. Tanken var att samla data kring effektiviteten av uttänkt 

metod och för att kunna granska funktionen av artefakten. Frågorna tillsammans med 

informanternas svar går att läsa i ”Appendix B”. 

4.3.1 Resultat från pilotstudie 

I del ett av pilotstudien där informanterna interagerade med endast en ljudeffekt i olika 

versioner kunde delvis konstateras att intervjufrågorna som ställdes till blev krystade med 

tendens på kvantitativa i strukturen istället för att vara öppna och reflekterande. Den visade 

på att informanterna var relativt överrens kring allmänna konventioner inom genren, så som 

att de ljudkomponenter som bygger upp svartkonst eller ohelig magi har ett gemensamt 

upplevt obehag över sig. Pitchrörelserna gav däremot varierade svar mellan de fyra 

informanterna, men att en uppåtgående rörelse upplöser och att en nedåtgående rörelse ger 

känslan av tappad effekt går att utläsa i resultaten. 

Del två av pilotstudien, som bestod av 3D miljön, gav liknande resultat som den föregående 

delen när det kom till förändradet av ljudens värde i samband med pitchrörelser. Fler tankar 

riktades kring ljuden och deras innehåll, vilket uppmärksammades och reflekterades över 

mot ljudet ifrån den tidigare delen av undersökningen. Resultatet visade att informanterna 

ansåg sig ha påverkats av de andra ljuden till att lyssna och ta till sig det första ljudet på ett 

annat sätt, ljudet skall enligt personerna ha blivit mer öppet och behagligt. 

Den tredje och avslutande delen av pilotstudien visade på flera enigheter i resultaten. Varje 

informant ansåg att något av ljuden var detsamma som tanken bakom det vid skapandet, 

vilket dock aldrig förmedlades till denne. De var alla överens om att 3D miljön inte tillförde 

något då de var fullt fokuserade på att lyssna till magiljuden. Resultaten visade även på att de 

ljudeffekter vars frekvenslager hade mindre mängd ljudinformation hade väldigt liten 

upplevd förändring.  

4.3.2 Reflektion av pilotstudie 

Några av informanterna gav senare feedback på att mängden frågor var utmattande och att 

vissa var aningen förvirrande med tendens på repetitiva. Dock ansågs det att 3D miljön och 

ljudeffekterna passade ihop men att funktionerna av ljuden var svåra att fastställa utan ett 

faktiskt visuellt event. Den informationen var värdefull för den senare analysen, delvis på 

grund av att ljuden enbart haft en hypotetisk roll vid skapandet som gärna fick visa sig vara 

en oberoende faktor vid studien. Efter pilotstudien konstaterades det därför att artefakten 

behövde ses över och omfatta en större mängd innehåll. Pitchrörelsens form kunde vara en 

relevant faktor som inte omfattades i den skapade versionen. Även orsaker till upplevda 

affekter kan behöva kopplas till ytterligare research. Undersökningstillfällena och metoden 

för resultatinsamling behövde kortas ner avsevärt. Större fokus på upplevd affekt skulle 

tillföra mer öppen reflektion. Pilotstudien visade dock på att en större mängd informanter 

kommer att kunna leda till resultat som går att utvinna och analysera, samt att artefakten 

trots sina brister fungerar för att ta fram resultatdata relevanta för frågeställningen och den 

kommande analysen. Resultaten visade även på att en interaktiv 3D miljö med tillhörande 

ljud inte fyller ett tillräckligt stort influerande värde för att kunna anses relevant i den 

kommande studien. 
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5 Utvärdering 

5.1 Den färdiga artefakten 

Efter pilotstudien utfördes en stor mängd förändringar av artefakten utifrån de resultat och 

synpunkter som informanterna bistod med. Målet var att förenkla interaktionen mellan 

informant och ljudeffekt. 3D miljön togs bort helt ifrån artefakten med motivationen att den 

riskerade orsaka visuell influens och fråntog lyssnarfokus. 

I artefakten byggdes 2D-interfacet ut ifrån 7 till 19 interaktiva knappar. Var och en av de nya 

knapparna symboliserade en specifik pitchrörelse, dess form och riktning. Intill varje vågrät 

rad stod även vilken typ av frekvensområde som påverkas av rörelsen. Knapparna var 

indelade i 2 sidor om 9 knappar per sida och en knapp för originalljudet i mitten. På vänster 

sida hade ljudeffekterna pitchrörelse i uppåtgående riktning, och på höger sida var 

pitchriktningen nedåtgående, se strukturen i figur 7. Att informanten var fullt medveten om 

förändringarna i ljudet ansågs vara av kritiskt värde i samband med utvecklandet av 

eventuella tankar och resonemang vid datainsamlingen. 

 

 Utseendet på den färdiga artefakten. Figur 7

5.1.1 Faktorer i ljuddesignen 

Utöver artefaktens interface inkluderades fler faktorer i strukturen av ljudeffekterna. Syftet 

med att omfatta dessa variabler i ljuddesignen var att det gick att ställa frågor kring dem som 

informanterna kunde reflektera över. Dessa kunde sedan analyseras efter insamlandet av all 

data. Förändringen resulterade i att undersökningen omfattade fler invägda parametrar. 

Ljudeffekterna gjordes om från grunden och det skapades tre unika ljudeffekter med 

distinkta karaktärsdrag. Varje ljudeffekt fick i den nya versionen en separat längd och ett 

unikt händelseförlopp i jämförelse med ljudeffekterna som förekom i den föregående 

versionen. Ljudeffekterna delades även upp i tre separata frekvenslager enligt följande: 

 Baslager med ett frekvensomfång på 0–500 Hz. 

 Mellanfrekvenslager med ett frekvensomfång på 500–3000 Hz. 

 Diskantlager med ett frekvensomfång på 3000–20000 Hz. 

Den första strukturerades med konventionella karaktärselement ifrån elementär magi. 

Ljudeffekten skulle föreställa en elektrisk attack som vid kontakt med en yta exploderar och 

dör ut i några statiska sprakanden. Ljudeffektens innehåll strukturerades till att mestadels 
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innefatta mellanhöga och diskanta frekvenser, samt vara av mer stokastisk karaktär. Den 

andra strukturerades med konventionella karaktärselement hos helig magi. Ljudet skulle 

föreställa en helig form av magi som återställer en karaktär, också kallat för att hela 

karaktären. Ljudeffektens innehåll strukturerades med att ha dominanta frekvenser i det 

mer centrala registret, vilket i detta fall är 500-3000 Hz, och vara av mer deterministisk 

karaktär. Den tredje strukturerades med blandade konventionella karaktärselement hos 

svartkonst och ohelig magi. Ljudet ska föreställa en förbannelse som efter att den landar 

snabbt kokar blodet i kroppen på den utsatte. Ljudeffektens innehåll strukturerades över 

hela frekvensspektret men har övergripande mängd ljudinformation i det centrala registret 

och basregistret. Pitchrörelserna började och slutade på samma värden mellan samtliga 

versioner av respektive ljudeffekt, detta för att garantera att alla pitchrörelser hade samma 

omfattning. 

5.2 Den färdiga metoden 

Undersökningen skedde över en längre tid, då intervjuer användes och informanternas 

tillgänglighet varierade. Intervjuerna skedde i avskilt utrymme så att informanten fick 

uttrycka sina egna tankar, upplevelser och åsikter, eftersom det ingick i den valda metoden. 

All kvalitativ data ifrån intervjuerna dokumenterades med anteckningar och flera av 

frågorna uppmanade till reflektion. Varje separat undersökningstillfälle varade i snitt runt 

30 minuter, vilket bidrog till att anteckningarna kunde föras samtidigt som informanten 

utvecklade sina tankar och resonemang. Det samlades även in kvantitativ data under 

intervjuerna och en enkätundersökning med blandade kvantitativa och kvalitativa frågor 

tillgängliggjordes online under en kortare tid för den intresserade. 

Inför undersökningen formulerades färre frågor än för pilotstudien utifrån den feedback och 

de resultat som angavs då. Frågor som ålder, könslig tillhörighet och erfarenhet av 

relaterande områden till ämnesområdet lades till. Utöver frågorna tillkom information om 

etiska aspekter både vid intervjuerna men även i samband med enkätundersökningen. Syftet 

med många av frågorna var att konstatera om de konventioner som förekommer inom 

ljuddesign till magi är hänvisande även för den som är oerfaren eller mindre insatt. Frågorna 

som berörde själva pitchrörelsen var av kvalitativ och kvantitativ sort. Även de kvalitativa 

svaren riktades emot att få ut kvantitativa data genom nyckelord och likheter för att se 

indikationer som sedan kunde analyseras. 

5.3 Presentation av undersökning 

För utförandet av undersökningarna med intervjuer behövdes en målgrupp. Det fanns ingen 

specifik åldersgrupp angiven för undersökningen utöver miniåldern 18 som tillkom av etiska 

skäl och på grund av önskad mognadsgrad hos informanterna. Deltagarna vid intervjuerna 

var mellan åldrarna 20-30 och de som deltog i enkätversionen var i åldrarna mellan 18-50. 

Vid intervjuerna var det viktigt att ha en jämn könsfördelning. Totalt deltog 6 informanter i 

undersökningen med intervjuer. 3 av dem var kvinnor och 3 av dem var män. Det deltog 

totalt 11 informanter via enkätundersökningen. 6 av dem var kvinnor och 5 av dem var män. 

Samtliga deltagare fick läsa igenom ett kort avtal innan de fick påbörja undersökningen, se 

Appendix E. Avtalet informerade om deras anonymitet i undersökningen, etiska aspekter, att 

de kunde avsluta undersökningen när de ville, att det inte fanns några rätt eller fel svar och 

att deras individuella åsikt spelade stor roll för resultaten. Deltagarna fick därefter skriva 
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under med att de tagit till sig av informationen och att de godkänner att deras anonyma 

resultat får användas i akademiskt syfte och kan komma att publiceras offentligt. Detta för 

att skapa medvetenhet om deras uttrycksfrihet och för att blida en tryggare uppfattning av 

miljön i situationen. Deltagarna fick därefter uppge ålder, könslig tillhörighet i deras egen 

åsikt, hemland/ursprung, ljud- och musikvanor, spelvana och hur välbekanta de var med 

temat fantasy och begreppet magi. 

5.3.1 Intervjuerna 

Deltagarna vid undersökningstillfällena med intervjuer fick veta att de skulle interagera med 

knappar på en skärm och lyssna på ljud innan de behövde bestämma sig för att delta. Varje 

undersökningstillfälle med intervju förekom med en informant i taget. Efter att de fyllt i den 

grundläggande informationen fick de sedan interagera med en av ljudeffekterna i taget, alla 

dess pitchpåverkade versioner och svara på följande frågor innan de gav sig an nästa utav de 

tre ljudeffekterna: 

 Om du hör den är effekten i din direkta närhet (t.ex. i ett spel), utan att (i bild) se 

ljudkällan, skulle du regera med att? 

 Vad anser du att det är du hör? 

 Vilken utav följande magi-källor anser du att ljudet tillhör (druidisk, elementär, 

vetenskaplig, svartkonster, ohelig, helig, inget av ovanstående)? 

 Varför? 

 Ger någon pitchpåverkan av ljudet en bättre/sämre representation? 

 Vad tror du det beror på? 

Slutligen fick deltagarna svara på om de tror att en pitchriktning hos en ljudeffekt spelar roll 

i samband med uppfattningen av en situation i ett spel, och även utveckla sig med tankar 

kring sina svar. Här gavs även rum för reflektion för att om möjligt få med ytterligare tankar 

och åsikter inför analysen. För fullständiga resultat ifrån intervjuerna se Appendix C. 

5.3.2 Enkäten 

Informanterna som genomförde enkätundersökningen fick mer anvisningar och information 

än de som deltog vid undersökningstillfällena med intervjuer för att kunna utföra 

undersökningen med önskade grundförutsättningar. Dessa fick veta att de skulle interagera 

med knappar och lyssna på ljud i början av enkäten. Deltagarna rekommenderades bära 

hörlurar vid utförandet och följa anvisningarna i enkäten, vilket även följdes upp i slutet av 

enkäten där de fick uppskatta hur väl de lyckades följa anvisningarna. Detta var en åtgärd 

utifall att det skulle förekomma potentiella utslag i data. 

Informanterna fick ange om de utförde undersökningen själva på distans eller om de hade 

kontakt med utfärdaren i samband med undersökningen. Detta berodde på att 

undersökningen hade ett inledande valmoment för vilken ljudeffekt man interagerade med i 

undersökningen. Det skedde pågående uppföljning av resultatkvoten i det momentet, varpå 

några slumpmässigt utvalda individer kontaktades och ombads utföra enkätundersökningen 

med ytterligare anvisningar, för att fylla kvoten av önskade deltagare för respektive 

ljudeffekt. Dessa individer ombads fylla i att de haft kontakt med utfärdaren utifall att det 

skulle visa sig ge utslag i resultaten. 

Deltagarna i enkätundersökningen fick tillgång till en nedladdningslänk med programmet 

och information om hur de fick igång det. Därefter fick de följa textanvisningar kring hur de 
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skulle interagera med programmet och fortsätta med undersökningen. Frågorna som 

därefter ställdes var: 

 Vad hör du? 

 Vilken/vilka känslor förknippar du till ljudet? 

 Ser du någon färg/några färger framför dig? Vilken/Vilka? 

 Vad ser du mer framför dig? (Beskriv gärna utförligt) 

 Vilken/vilka magikällor anser du att ljudet beskriver (druidisk, elementär, 

vetenskaplig, svartkonster, ohelig, helig)? 

 Varför anser du det? (Beskriv gärna utförligt) 

Dessa frågor syftade till att konstatera hur väl informanterna var bekanta med existerande 

ljudkonventioner för magikällor, då exempelvis känslor och färger ofta utgör signalelement i 

magikällors bakgrunder. Därefter fick informanten interagera med de pitchförändrade 

versionerna och svara på följande frågor: 

 Vilken av knapparna har enligt dig störst hörbar påverkan på ljudet? 

 Hur tycker du att knappen du angav påverkar ljudet? 

 Vilken av knapparna har enligt dig minst hörbar påverkan på ljudet? 

 Representerar någon version din upplevelse av ljudet bättre än originalljudet? 

o Om ja, vilken? 

 Förändrar någon av versionerna vilken magikälla du anser att ljudet tillhör? 

o Om ja, vilken? 

o Vilken magikälla? 

Dessa frågor berörde den upplevda affekten av pitchrörelserna och om ljudet förändrandes i 

karaktäristik. Hade någon av ljudeffekterna bytt ansedd tillhörighet av magikälla på grund 

av pitchrörelsen hade det varit intressant att undersöka dess ljudkomponenter och det 

påverkade frekvensområdet i analysen. Slutligen fick deltagarna stänga programmet och 

svara på följande frågor: 

 Märkte du någon skillnad mellan de tre olika formerna av pitchrörelser? 

o Om ja, vad? 

 Anser du att en uppåtgående pitchrörelse tillför eller fråntar energi, eller både och? 

 Anser du att en nedåtgående pitchrörelse tillför eller fråntar energi, eller både och? 

 Övriga tankar? 

Dessa frågor var strukturerade utifrån några av svaren och tankar som dök upp vid 

intervjuerna. Den sista frågan tillät att dessa individer fick möjligheten att tillägga tankar, 

tillföra något till sina svar eller kunna få med något annat de ville säga. För fullständiga 

resultat ifrån enkäten se Appendix D. 

5.4 Analys 

När samtliga undersökningar genomförts analyserades all insamlad data. Frågor relaterade 

till individen och dennes erfarenheter är lättare att analysera som kvantitativa data eftersom 

undersökningarna har varit anonyma. Både kvalitativa och kvantitativa data har varit 

prioriterade i undersökningen, i synnerhet då det går att utvinna kvantitativa data ur 

kvalitativa resultat med hjälp av nyckelord, kategorisering, likheter och olikheter. 
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5.4.1 Könsfördelning, ålder och grundläggande data 

Totalt deltog 17 individer under de båda undersökningarna. Den könsliga tillhörigheten 

ansågs dock rent hypotetiskt inte spela någon roll för resultaten även om det kanske har 

indikationer emot något som inte kommer att tas upp i den här studien. Detta med 

motivationen att ljud, genom tidigare erfarenheter, tolkas olika från individ till individ 

(Gaver, 1993b, ss. 3-4), vilket är en faktor av större relevans. Tabell 2 visar upptill vilket kön 

de 17 deltagarna identifierade sig med och nedtill visar den fördelningen mellan kön och 

ålder vid de olika undersökningstillfällena och vilken undersökning de deltog i. Diagrammet 

visar att de flesta deltagarna var mellan 18-25 år. 

 

 

Tabell 2 Könsfördelningen mellan de olika undersökningarna. 

Informanterna angav vart ifrån de kom för att resultatanalysen riktar sig emot individer med 

västerländskt ursprung. Av de totalt 17 deltagarna var 15 ifrån Sverige och 2 ifrån USA. 

Samtliga deltagare hade ett ursprung relevant för undersökningen. De fick även lista sina 

erfarenheter av spelgenrer där enbart tre deltagare angav att de spelar väldigt sällan/inte 

alls. 

9 

8 

Total könsfördelning 

Kvinnor

Män

0

1

2

3

4

5

6

Undersökning med
intervju

Enkätundersökning
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Tabell 3 Hur bekant är du med genren "fantasy" och begreppet "magi"? 

 

Deltagarna angav sedan hur pass bekanta de var med genren fantasy och begreppet magi, se 

tabell 3. Av informanterna ansåg sig 7 vara mycket väl bekanta, 9 ansåg sig vara ganska väl 

bekanta och 1 ansåg sig vara ganska lite bekant, men ingen informant angav total 

obekantskap med fantasygenren och begreppet magi.  

 

 

Tabell 4 Vilka av dessa magikällor är du bekant med? 

Informanterna svarade även på vilka av magikällorna i ett listat urval som de var bekanta 

med, se tabell 4. Deltagarna visade sig ha störst erfarenhet av svartkonster och som minst 

bekantskap med ohelig magi. En orsak kan vara att svartkonster och ohelig magi hade flera 

gemensamma karaktärsdrag i resultaten från förstudien. 

7 

9 

1 

Mycket väl

Ganska väl

Ganska lite

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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5.4.2 Intervjuerna 

De som deltog i undersökningen med intervjuer interagerade med en ljudeffekt i taget och 

svarade på frågor gällande ljudets karaktär. Den första effekten informanterna lyssnade på 

var den elementära elektriska urladdningen, en av effekterna med mer stokastisk karaktär, 

vilken i programmet benämndes som 1/3. Samtliga av deltagarna angav att de i någon mån 

hade försökt ”undvika” eller ”akta sig” om ljudeffekten hade utspelats i deras direkta närhet 

och de refererade till ljudet som ”elektricitet”, ”strömkälla” eller ”urladdning”. 4 av de 6 

informanterna ansåg att ljudet kom ifrån en elementär magikälla med motivationen att 

”blixtar” och ”åska” hör till naturkrafternas element. De som inte höll med använde termen 

”ström” vilket enligt dem ansågs vara ett mer vetenskapligt ljud. Informanterna fick sedan 

interagera med de pitchrörelsepåverkade versionerna av effekten 1/3. Majoriteten av 

deltagarna var överens om att det pitchpåverkade ljuden var försämrade representationer av 

originalljudet, men vissa ansåg att nedåtgående pitchriktning i vissa fall gjorde ljudet tyngre. 

En av informanterna ansåg att alla versioner av ljudet var likvärdiga om de tilldelades egna 

sammanhang. 

Den andra effekten deltagarna lyssnade på var den heliga helande magin, den mest 

deterministiska effekten, vilken i programmet benämndes som 2/3. Majoriteten av 

deltagarna ansåg att de troligen inte hade reagerat på ljudet i sin direkta närhet, men en av 

deltagarna reflekterade över sannorlikheten att detta var en helande magi och att källan till 

ljudet behövde neutraliseras om den var av fientlig karaktär. Deltagarna var dock inne på 

samma spår och de flesta ansåg att det var en form av ”helande” magi, varav de övriga 

refererade till ljudet som en energi av något slag. 4 av 6 ansåg att ljudet var av helig karaktär, 

en ansåg att det var vetenskapligt och en ansåg att det inte hörde ihop med en magikälla. De 

som angav att det var helig magi motiverade sina svar med att helande förmågor tillhör helig 

magi. Även här var majoriteten av deltagarna överens om att de pitchrörelsepåverkade 

versionerna förändrade ljudets karaktär. Hälften av informanterna uttryckte sig med att 

uppåtgående pitchrörelser kändes som ”påfyllnad av energi”. Hälften av informanterna 

ansåg att den nedåtgående pitchrörelsen förstörde uppfattningen av ljudet och en deltagare 

uttryckte att versionerna utöver originalet inte passade alls men att det troligen berodde på 

deras uppfattning av ljudet i stunden. 

Den sista effekten deltagarna lyssnade på var den oheliga förbannelsen, den andra effekten 

av mer stokastisk karaktär, som i programmet benämndes som 3/3. 5 utav de 6 deltagarna 

angav att de skulle akta sig om ljudeffekten utspelades i deras direkta närhet. Majoriteten 

var överens om att det var ”mörk” och ”ondskefull” magi. Några angav att det troligen var en 

förbannelse, men en av informanterna ansåg att det troligen var någon form elementär magi 

med lava. Av de 5 andra deltagarna var det enbart 2 som ansåg att det var ohelig magi då 

hälften av alla deltagare var överens om att det var svartkonster med motivationen att 

ondska och förbannelser tillhör svartkonst. Ingen av deltagarna ansåg att ljudet blev bättre 

representerat med en pitchrörelsepåverkad version, de var alla överens om att det inte 

passade in. 
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Tabell 5 Spelar pitchriktning roll i samband med uppfattning av en situation? 

Avslutningsvis svarade informanterna på om de tror att pitchriktning hos en ljudeffekt 

spelar roll i samband med uppfattningen av en situation i ett spel. 5 av 6 deltagare svarade ja 

och en svarade nej, se tabell 5. När frågan ställdes kring hur de tänkte med sitt svar visade 

det sig att de 5 som inte svarade nej ansåg att om det rörde sig om ”energi”, ”uppladdning” 

och/eller ”urladdning” kunde pitchrörelsen vara relevant. 

5.4.3 Enkäten 

Informanterna som deltog i enkätundersökningen tilldelades en utav de tre ljudeffekterna. 

Utav de 11 som deltog förekom lyckligtvis en väldigt jämn fördelning mellan de olika ljuden. 

4 deltagare interagerade med ljud 1/3, 4 deltagare med ljud 2/3 och 3 deltagare interagerade 

med ljud 3/3, se tabell 6. 

 

Tabell 6 Fördelning av ljudeffekterna 

Utav de deltagare som interagerade med ljud 1/3 ansåg sig majoriteten höra någon form av 

”elektriskt” ljud och en ”explosion”, ett metalliskt ”slag” eller ”urladdning”. Informanterna 

5 

1 

Ja

Nej

4 

4 

3 

Ljud 1/3

Ljud 2/3

Ljud 3/3
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förknippade ljudet med känslouttryck som ”ilska”, ”spänning” och ”makt”. De ansåg sig se 

färger som ”ljusblått”, ”vitt” och ”lila” ofta i samband med mörker. Deltagarna ansåg att 

ljudet tillhörde någon av magikällorna svartkonst, vetenskaplig, ohelig, helig och elementär, 

men majoriteten angav att ljudet upplevdes vara elementär magi. 

 

 Utvalda numrerade pitchrörelser, ljud 1/3. Figur 8

Informanterna med ljud 1/3 svarade alla att pitchrörelsen som enligt dem hade störst hörbar 

påverkan på ljudet var nedåtgående. 1 av 4 angav den avtagande kurvan i diskantlagret (se 

figur 8, nr 4), 1 av 4 angav den konstanta rörelsen i diskantlagret (se figur 8, nr 5), 1 av 4 

angav den avtagande kurvan i mellanfrekvenslagret (se figur 8, nr 10) och 1 av 4 angav den 

konstanta rörelsen i baslagret (se figur 8, nr 17). Utav deltagarna ansåg 3 av 4 att den minst 

hörbara påverkan på ljudet låg i baslagret. 2 av 4 angav den ökande kurvan (se figur 8, nr 

18), 1 av 4 angav den konstanta kurvan (se figur 8, nr 17) och 1 av de 4 angav den 

uppåtgående konstanta rörelsen (se figur 8, nr 8). Det förekom väldigt olika resultat kring 

om någon pitchpåverkad version representerade originalljudet bättre. 2 av 4 deltagare 

markerade flera alternativ, men alla svar var nedåtgående pitchsrörelser. 1 av 4 angav de tre 

nedåtgående pitchrörelserna i baslagret (se figur 8, nr 16-18), 1 av 4 angav de avtagande 

kurvorna i diskant- och mellanfrekvenslagret (se figur 8, nr 4 och 10). 1 av 4 deltagare angav 

att den nedåtgående avtagande rörelsen (se figur 8, nr 10) förändrade vilken magikälla de 

ansåg att ljudet tillhörde till att vara elementär. 

Utav de deltagare som interagerade med ljud 2/3 ansåg sig majoriteten höra ett ”svisch” ljud 

som ”löses upp”, någon angav även karaktärsdrag som ”snabb” och ”skimrande”. 

Informanterna förknippade ljudet med känslor som ”hopp” och ”glädje”, men hälften angav 

att det var en ”neutral” effekt. De ansåg sig se färger som ”vit”, ”ljusblå” och ”grön/ljusgrön”. 

Deltagarna ansåg att ljudet tillhörde någon av magikällorna vetenskaplig, druidisk, helig och 

elementär, men majoriteten angav att ljudet upplevdes vara helig magi. 
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 Utvalda numrerade pitchrörelser, ljud 2/3. Figur 9

Utav informanterna med ljud 2/3 svarade hälften att pitchrörelsen som enligt dem hade 

störst hörbar påverkan på ljudet var nedåtgående, och hälften att den var uppåtgående. 1 av 

4 angav den avtagande uppåtgående kurvan i mellanfrekvenslagret (se figur 9, nr 7), 1 av 4 

angav den konstant uppåtgående rörelsen i mellanfrekvenslagret (se figur 9, nr 8) och 2 av 4 

angav den avtagande nedåtgående rörelsen i mellanfrekvenslagret (se figur 9, nr 10). Hälften 

av deltagarna ansåg att den minst hörbara påverkande rörelsen var en uppåtgående ökande 

kurva i diskantlagret (se figur 9, nr 3), och häften angav den nedåtgående ökande kurvan i 

diskantlagret (se figur 9, nr 6). 2 av de 4 deltagarna svarade att originalljudet blev bättre 

representerat av en pitchrörelse, dessa rörelser var; uppåtgående konstant rörelse i 

mellanfrekvenslagret (se figur 9, nr 8) och uppåtgående konstant rörelse i diskantlagret (se 

figur 9, nr 2). En av deltagarna ansåg att en uppåtgående ökande pitchrörelse i 

mellanfrekvenslagret (se figur 9, nr 9) förändrade vilken magikälla ljudet tillhörde, till att för 

dem vara helig. 

Bland deltagarna som interagerade med ljud 3/3 varierade svaren. 1 av de 3 informanterna 

som interagerade med ljud 3/3 ansåg att det lät som ”ondska” och ”obehag”, en annan ansåg 

sig höra något ”mörkt” av ”plaskande” och ”frätande” karaktär. Den tredje angav hur de 

uppfattade progressionen av ljudeffekten och ansåg att den var ”mindre kraftull”. 

Informanterna förknippade ljudet med känslouttryck som ”elakhet”, ”obehag” och ”mörker”. 

De ansåg sig se färger som ”svart”, ”röd” och ”mörkare nyanser”. Deltagarna ansåg att ljudet 

tillhörde någon av magikällorna svartkonst, ohelig och elementär, men majoriteten angav att 

ljudet upplevdes vara magi av formen svartkonst. 

 

 Utvalda numrerade pitchrörelser, ljud 3/3. Figur 10
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Informanterna med ljud 3/3 svarade att pitchrörelsen som enligt dem hade störst hörbar 

påverkan på ljudet var nedåtgående. 1 av 3 angav den avtagande kurvan i diskantlagret (se 

figur 10, nr 4), 2 av 3 angav den konstanta rörelsen i mellanfrekvenslagret (se figur 10, nr 11). 

Samtliga deltagare angav att den minst hörbara påverkande rörelsen låg i basfrekvenslagret. 

Av deltagarna svarade 2 av 3 att pitchrörelsen var den ökande nedåtgående kurvan (se figur 

10, nr 18), den tredje deltagaren ansåg att det var den ökande uppåtgående kurvan (se figur 

10, nr 15). Utav deltagarna ansåg ingen att ljudet blev bättre representerat av en version med 

pitchrörelse framför originalet. En deltagare ansåg dock att den konstant uppåtgående 

pitchrörelsen i det diskanta frekvenslagret (se figur 10, nr 2) vägde över deras åsikt om 

vilken magikälla ljudet tillhörde, till att vara svartkonst. 

Slutligen angav samtliga utav informanterna ifrån enkätundersökningen att de kunde 

urskilja skillnader mellan de tre olika formerna av pitchrörelserna och formulerade vad de 

märkte. Trots de olika ljudeffekterna var svaren kring pitchrörelserna inte långt ifrån 

varandra. Majoriteten angav att ljudeffekten de lyssnat på blev ”lättare” eller ”tyngre” och 

fick mer eller mindre ”energi”. Flera av dem angav också att och att ljudet blev ”ljusare” eller 

”mörkare” och ”längre” eller ”kortare” vilket rent praktiskt berodde på pitchrörelsen och hur 

den implementerades. 

 

Tabell 7 Fördelningen mellan uppåtgående och nedåtgående rörelse 

Hälften av deltagarna ansåg att en uppåtgående rörelse tillförde energi till ljudet, och hälften 

ansåg att det fråntog energi, se till höger i tabell 7. Men mer än hälften av informanterna 

ansåg att en nedåtgående rörelse fråntog energi, se till vänster i tabell 7. Deltagarna fick även 

utveckla övriga tankar men endast en deltagare valde att skriva något kring sin upplevelse 

och pointerade att det var svårt att höra skillnad på pitchrörelserna i det diskanta 

frekvenslagret i ljudeffekt 2/3. 

5.4.4 Sammanställda data 

Mellan de två olika undersökningstyperna samlades en del liknande data. Syftet var att skapa 

en kvantitativ överblick på informanternas upplevelser och åsikter. För att få en fullständig 

överblick över resultaten sammanställdes all gemensam data relevant för undersökningen 

och resultaten ser ut enligt följande: 

 Totalt deltog 17 informanter i undersökningarna. 

o Deltagarna var i åldrarna mellan 18-50. 

o Könsfördelningen var 9 kvinnor och 8 män. 
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o Samtliga informanter hade ett västerländskt ursprung. 

 Alla som deltog var i någon mån bekanta med genren fantasy och begreppet magi. 

 Det förekom en jämn fördelning mellan vilka som interagerade med varje ljudeffekt. 

 10 av informanterna interagerade med ljudeffekt 1/3. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att ljudet var av elektrisk karaktär. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att magikällan var elementär. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att pitchrörelser försämrade deras 

uppfattning av ljudet. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att en nedåtgående pitchrörelse hade störst 

hörbar effekt. 

o Flera av deltagarna ansåg att en nedåtgående pitchrörelse gav ljudet mer 

tyngd. 

o Av de deltagare som fick ange specifika versioner ansågs rörelserna i baslagret 

ha minst hörbar påverkan på ljudet. 

 10 av informanterna interagerade med ljudeffekt 2/3. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att ljudet var av en helande karaktär. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att magikällan var helig. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att en uppåtgående pitchrörelse 

representerade ljudet bättre och indikerade på ett energiflöde. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att en nedåtgående pitchrörelse fråntog 

ljudet karaktär. 

o Bland de deltagare som fick ange specifika versioner ansågs det att 

pitchrörelsen med ökande kurva i både det uppåtgående och nedåtgående 

diskantlagret ha minst hörbar påverkan på ljudet. 

 9 av informanterna interagerade med ljudeffekt 3/3. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att ljudet var av ondskefull-, obehaglig- och 

förbannelsekaraktär. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att magikällan var svartkonster, men många 

angav även ohelig. 

o Majoriteten av deltagarna ansåg att alla pitchrörelser försämrade deras 

uppfattning av ljudet. 

o Av de deltagare som fick ange specifika versioner ansågs att pitchrörelsen 

med ökande kurva i både det uppåtgående och nedåtgående baslagret hade 

minst påverkan. 

 Av de 11 informanter som genomförde enkätundersökningen ansågs en uppåtgående 

pitchrörelse både kunna tillföra och frånta ljudeffekten energi beroende på vilken typ 

av ljudinformation effekten innehöll. 

 Av de 11 informanter som genomförde enkätundersökningen ansåg hela 75 % att en 

nedåtgående pitchrörelse fråntar ljudeffekten energi, vilket kan uppskattas till att 

mer än 2 av de 3 ljudeffekterna upplevs tappa energi av en nedåtgående pitchrörelse. 

5.5 Slutsatser 

Det finns många faktorer som är viktiga att belysa i samband med den här undersökningen, 

bland annat det som spelar in i en kvalitativ undersökning och hur korrekt det blir i 

slutändan. Även om det fördes vissa anteckningar om hur individernas bemötande och 

fysiska reaktioner upplevdes vid intervjuerna kan flera för studien okända omständigheter 

ha påverkat hur mycket deltagarna utvecklade sig i svaren. Frågorna var mestadels riktade 
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emot en mer saklig uppfattning av ljuden som förekom men faktorer som influerat svaren 

kan vara många. Även Gaver (1993b, ss. 3-4) belyser det faktum att individernas tidigare 

erfarenheter av ljud påverkar hur de uppfattar ljud och det finns således inget universellt sätt 

att tolka det man hör på, vilket var intressant att undersöka med en undersökning som 

denna. Personbemötandet och individernas bekvämlighet var förberedelser som skulle ha 

kunnat tillägnas mer prioritering. 

Vid intervjuerna tilläts deltagaren att läsa igenom anteckningarna för att komma med 

synpunkter, lägga till och/eller föreslå ändringar utifall att något inte blev korrekt antecknat. 

Syftet var att till viss grad motverka förekomsten av objektivitet hos den som analyserar 

undersökningens insamlade data då det är problematiskt och kan ha påverkat resultaten. 

Kvantitativa data ur kvalitativa resultat har generaliserats i analysen för att kunna läsa ut 

indikationer. De slutsatser som dras här är generaliseringar ifrån de analyserade resultaten 

och det förekommer en risk att en annan utfärdare hade kommit fram till andra resultat. Det 

är därför viktigt att förhålla sig med ett öppet sinne till undersökningen och vara beredd på 

att det kan finnas flera orsaker bakom resultaten. 

En risk som fanns vid åldersfördelningen i undersökningen var den eftersträvade 

mognadsgraden hos individerna. I utbyte mot mognad och förmågan att uttrycka sig ökade 

oddsen att dennes erfarenhet av förknippa ljud skulle påverka resultaten. Av etiska skäl 

sattes en minimiålder på 18, men det hade varit intressant att utföra studien på betydligt 

yngre informanter för att skapa möjligheten att närmare kunna analysera olika omfattande 

ljudperception. En annan faktor som spelar stor roll är att alla deltagare i någon omfattning 

visste vad de skulle jämföra ljuden med. Flera av dem hade god spelvana vilket kan indikera 

att deras ljudperception var påverkad av de existerande konventionerna kring magi, vilket 

även går att se indikationer på i resultaten, då majoriteten i varje sammanhang var väldigt 

överens om vilken magikälla respektive ljudeffekt kunde antas tillhöra. Under ultimata 

omständigheter hade en mycket större omfattning individer över alla tänkbara åldrar, med 

jämn könsfördelning, samt med jämn fördelning mellan erfarna och oerfarna av fantasy och 

magi deltagit i undersökningen om mer tid hade funnits. 

5.5.1 Ljudeffektens karaktäristik 

Det som kan konstateras är att magi som koncept för ljuddesignen till undersökningen inte 

utgör en begränsande faktor för vidare undersökningar, men det skall nämnas att andra 

ljudkoncept bör beprövas då det kan finnas andra anfallsvinklar på pitchrörelser som utgör 

det centrala i den här studien. Innehållet i respektive konstruerad ljudeffekt spelade stor roll 

för analysen av insamlad data. Med en större mängd olikheter mellan ljudeffekterna fanns 

fler faktorer att analysera. Det fanns en förväntning på att deltagarna med stor bekantskap 

med fantasy och magi skulle ha lätt för att känna igen magikällan bakom varje ljudeffekt, 

men även att det skulle finnas ett liknande tänk hos de med mindre erfarenhet. För studien 

deltog det dock en minioritet av de som hade liten till ingen bekantskap med begreppet magi 

som har lett till att deras resultat inte kan vägas in i analysen med någon säkerhet, vilket i sin 

tur leder till att vissa slutsatser kring ljudets karaktäristik inte bör dras. 

Effekt 1/3 som hade designats med ett stokastiskt fokus och som bitvis bestod av mycket 

information i samtliga lager uppfattades av majoriteten, likt förväntat, som den magikälla 

som varit i åtanke vid produktionen. Många av deltagarna anknöt ljudet till ”blixtar” och 

”elektricitet” på grund av sprakandet i ljudet slutskede, vilket indikerar på en mer sannorlikt 

förprogrammerad ljuduppfattning (Gaver, 1993b, ss. 3-4). 
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Effekt 2/3 som hade designats med ett deterministiskt fokus, och som bestod av en 

övervägande mängd information i mellanfrekvens- och baslagret, angavs av en mindre 

majoritet som den magikälla som varit i åtanke vid produktionen. Den generella 

uppfattningen var dock att ljudet bestod av ”energi”, något som inte sades i sammanhanget 

om de andra effekterna. Orsaker till den uppfattningen av ljudet kan vara många, vilket 

indikeras av att deltagarna angav flera potentiella magikällor i sina svar. Det intressanta var 

att osäkerheten kring magikällan bidrog till att fler utvecklade sig i sina svar än i de andra 

fallen. 

Effekt 3/3 som likt effekt 1/3 hade designats med ett stokastiskt fokus, men som istället 

bestod av mycket utspridda komponenter genom samtliga lager över ljudeffektens 

progression, uppfattades däremot inte av majoriteten som den magikälla som varit i åtanke 

vid produktionen. Orsaken kan vara att de två magikällorna för sammanhanget i förstudien 

hade flera gemensamma faktorer och att dessa troligen inte granskades i tillräcklig 

utsträckning. En annan orsak visar sig i resultaten som hänvisar till att många fler kände till 

endast den ena utav magikällorna.  

5.5.2 Pitchrörelsens riktning 

Den generella uppfattning som kunde konstateras kring pitchrörelsens riktning, vare sig den 

var uppåtgående eller nedåtgående, var att den tillförde eller fråntog ett energivärde i form 

av bland annat ”tyngd/vikt”. Pitchriktningen fråntog även karaktäristik ifrån en ljudeffekt 

vars innehåll i originalet inte hade någon hörbar riktning i pitch. I fallen där väldigt lite 

ljudinformation påverkades av pitchrörelsen i ett specifikt frekvensområde var majoriteten 

av informanterna överens om att ljudet påverkades som minst, vilket var en förväntad 

reaktion. Det förekom emellertid vissa felfaktorer som att några deltagare inte använde 

hörlurar och/eller hade tillgång till att höra ljudet i baslagren, vilket kan ha påverkat 

resultaten. Det finns även en risk att presentationsordningen med originalljudet först kan ha 

påverkat hur deltagarna tolkade de övriga versionerna av ljuden, denna felfaktor kan ha 

spelat stor roll på resultaten men vägdes inte med i beräkningen för att begränsa 

infallsvinkeln i undersökningen. 

5.5.3 Pitchrörelsens form 

Data som går att läsa ut kring pitchrörelsens form är direkt knuten till ljudinnehållet i varje 

effekt. Pitchrörelsen som avtog i effekt hade en kraftig inledande affekt på ljudet och hördes 

tydligast enligt majoriteten deltagare, varav pitchrörelsen som ökade i effekt hördes minst 

enligt majoriteten utav deltagarna. Den konstanta rörelsen i respektive riktning uppfattades 

mer som en energi-relaterad rörelse i ljudet som indikerade på en ”påfyllnad” av energi eller 

en ”avtagande” effekt/densitet. I det diskanta frekvenslagret ansåg flera av informanterna att 

samtliga ljudeffekter upplöstes när pitchriktningen var konstant- eller hade gradvis ökande 

kurvatur i uppåtgående riktning. Orsaken kan vara att en stor mängd ljudinformation 

försvinner utanför hörbart frekvensområde samtidigt som ljudeffekten tonar ut i volym. 

5.5.4 Andra variabler 

Det är dock inte bara pitchrörelsen i sig som uppfattades av deltagarna. Ljuden var 

konstruerade med flera element som skulle avvägas inför analysen, så som volymnivåer, 

variation i ljuddensitet, omfattning av ljudinformation per frekvenslager, berättande 

progression i ljudet och tidsförlopp för respektive ljudeffekt. Pitchrörelsen i respektive 

ljudeffekt var statisk i sin position och omfattning. Det innebär att potentiella uppfattningar 
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om rörelsens inverkan på ett ljud inte skall uteslutas i koppling till denna undersökning. 

Tidspositionen av pitchrörelsen, dess aktiva längd, amplitudskillnaden i rörelsen och den 

påverkade uppspelningshastigheten hos ljudlagret har med stor sannorlikhet påverkat 

resultatet. Alla dessa faktorer har på sitt sätt påverkat resultatet, men orsaken till varför de 

har bemötts som konstanter till pitchrörelsen har varit att för kunna begränsa omfattningen 

av analysen och samtidigt bidra till en mer filosofisk uppfattning av vad pitchrörelserna har 

för funktion. Det kan konstateras att dessa faktorer i framtiden behöver bli bemötta på andra 

sätt samtidigt som de ändå här ger en god fingervisning på hur pitchrörelsen fungerar rent 

kommunikativt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna rapport tar upp pitchrörelser med en hypotes om att ljudeffekter har flera 

beskrivande element som var och ett för sig är intressanta att undersöka affekten av. Studien 

går ut på att undersöka pitchrörelsers kommunikativa roll i en ljudeffekt, men också att 

granska några existerande ljudkonventioner för begreppet magi. Frågeställningen berör hur 

pitchrörelser i tre generella frekvensområden påverkar hur man uppfattar källan och 

affekten av magi genom ett interaktivt media. 

Flera olika artefakter skapades under projektets gång, men efter pilotstudier och löpande 

resultatinsamlingar användes i slutändan den för undersökningen mest optimerade 

versionen till att samla in data. Artefakten bestod utav ett interface med 3 unika ljudeffekter 

som var och en hade 19 tillhörande knappar med pitchrörelsepåverkade versioner av 

ursprungsljudet. Ljudeffekterna konstruerades utifrån ett gemensamt ramverk baserat på 

återkommande konventioner hos magi i redan existerande media. Effekterna strukturerades 

för att vara unika och varje ljudeffekt tilldelades en specifik magi att vara konceptuellt 

baserad på. 

Två undersökningar utfördes med totalt 17 informanter som alla hade västerländsk 

bakgrund. Den ena skedde i form av intervjuer och den andra gick att utföra kopplat till en 

enkät online. Båda undersökningarna samlade in kvalitativa och kvantitativa data, samt gick 

ut på att låta deltagarna interagera med ljudeffekterna, kategorisera dem till en magikälla 

och sedan uttrycka sina tankar om hur pitchrörelserna påverkade hur de uppfattade ljudet. 

De fick börja med att svara på frågor angående deras ålder, könsliga tillhörighet, spelvana, 

hur de bemöter ljud och musik i vardagen och deras erfarenhet av genren fantasy och 

begreppet magi. 

Vid de enskilda intervjuerna blev deltagaren introducerad till studien med information om 

etiska aspekter kring undersökningen och friheterna med sitt deltagande. Efter det lyssnade 

de på en ljudeffekt åt gången och svarade på frågor kring hur de uppfattade ljudet. Därefter 

fick de lyssna på de övriga versionerna av varje effekt och utveckla åsikter och tankar om vad 

de precis upplevt. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att informanterna hade 

möjligheten att prata och ställa frågor i önskvärd mån. 

Enkätundersökningen inleddes med ett informationsblad med etiska aspekter och mycket av 

den information som gavs vid intervjuerna, men den innehöll samtidigt flera anvisningar då 

deltagarna bland annat behövde ladda ner artefakten inför undersökningen, samt hur de 

skulle interagera med den. Skillnaden mellan de två undersökningarna var att informanterna 

i enkätundersökningen enbart interagerade med en separat ljudeffekt när de som deltog i 

intervjuer lyssnade på samtliga ljudeffekter. 

I resultaten från båda undersökningarna visade det sig att många var överens om både 

magikällor och vad de ansåg att effekten skulle kunna föreställa. Den generella 

uppfattningen var att pitchrörelserna ansågs påverka ljudet med karaktäristik som tyngd och 

effekt. Flera faktorer i hur ljudeffekterna var designade har påverkat resultaten, men de kan i 

framtida arbeten visa sig vara intressanta för diskussion och analys.  
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6.2 Diskussion 

Resultatet ifrån studien bestod av en hel del förväntade generella resultat relaterade till 

ljudeffekternas karaktärselement. Att det däremot förekom skiljaktigheter mellan det 

förväntade resultatet och deltagarnas åsikt om vad som definierade magikällorna, till 2 av de 

3 olika ljuden, indikerar istället att den individuella perceptionen av en eller flera 

ljudkomponenter kan ha varit till olika grad opåverkad av konventionella magiljud. 

Pitchrörelserna visade sig i vissa fall både påverka perceptionen av ljudeffekten och vilken 

magikälla informanten ansåg att den tillhörde, men ofta i anknytning till att deltagaren var 

osäker på vilken av flera magikällor denne ville förknippa ljudet med. 

Många faktorer ifrån ljuddesignen analyserades inte i undersökningen då de hade varit svåra 

att angripa, alla på samma gång, istället tillämpades de som konstanter till pitchrörelsen. 

Dessa konstanter har troligen påverkat uppfattningen utav pitchrörelsens effekt, men 

affekterna går att utläsa i resultatet av undersökningen. En uppåtgående pitchrörelse kan 

anses ha en effekt på ljudet som ger det en känsla av att energi fylls på i eventet som ljudet 

beskriver, eller att det som audiovisuellt beskrivs i eventet löses upp. Om pitchrörelsen 

befinner sig i ljusare frekvenser kan det tala mer för att det som beskrivs i eventet försvinner 

eller löses upp, men i lägre frekvenser kan det tala mer för att energivärdet på det beskrivda 

eventet förhöjs. Detta gäller troligen i samband med att ljudeffekten avtar i volym. 

Pitchrörelsens form kan indikera verkningsgraden av effekten på det som ljudet beskriver. 

En pitchrörelse som avtar i effekt men har hög verkningsgrad vid initiering passar troligen 

bättre i samband med en initiering av något moment i ljudeffekten. En konstant rörelse i 

någon riktningarna ansågs vara mer beskrivande för energiomvandling. Ju mer 

deterministisk ljudeffekten eller en ljudkomponent är desto mer kan pitchrörelsen 

förknippas som en energibeskrivande komponent, men ju mer stokastisk ljudeffekten eller 

en ljudkomponent är desto mer kunde det anses att pitchrörelsen styrde verkningsgraden av 

ljudeventets effekt. 

Objektiviteten i denna undersökning, dess analys och diskussion varierar. Det var som mest 

prioriterat vid generaliseringen av resultat vid analysen var kvalitativ data, men individen 

som generaliserar är fortfarande en beroende faktor. Som utfärdare av undersökningen var 

det viktigt att ha förståelse för att den enskilde individen inte kan komma fram till alla 

potentiella förklaringar av resultatet och de sätt som insamlad data kunde analyseras på. 

Objektiviteten är mer vag vid dragna slutsatser och diskussion eftersom det finns flera 

filosofiska aspekter av undersökningen, samt att utveckla dessa skall kunna bidra med en 

intressant tankegrund att ha i åtanke vid liknande studier eller fördjupning genom andra 

versioner av studien. 

I studien användes i slutändan inte det audiovisuella kontraktet Chion (1994, s. xxvi) skriver 

om då den visuella representationen troligen skulle ha påverkat lyssnaren med samma 

princip av inprogrammerande som Gaver (1993b, ss. 3-4) menar att det lärande lyssnandet 

har. Om fler deltagare med eller utan bekantskap med magi och i en större omfattning av 

åldrar deltagit hade resultatet av undersökningen varit mer användbart och trovärdigt. 17 

individer kan omöjligt representera den västerländska kulturen, men de gav i sin 

utsträckning ändå en övervägande gemensam åsikt över effekten hos pitchrörelserna de 

interagerade med. Majoriteten av deltagarna ansåg sig även ha en god uppfattning om vad 

magi var för dem, vilket med mycket stor sannorlikhet styrde både deras uppfattning och 

tolkning av ljuden när de lyssnade. För att skapa ett mer trovärdigt resultat gällande 
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ljudperception behöver många fler faktorer räknas med i utformningen av undersökningen, 

men de resultat som redan nu förekom resulterade potentiella i indikationer. 

6.2.1 Etiska aspekter 

Innan någon intervjuad informant gick med på att delta fick denne information om att den 

uppskattade tiden för intervjuerna kunde komma att variera men i snitt omfattade 30 

minuter. Samtliga informanter i de båda undersökningarna fick veta att de skulle få 

interagera och lyssna på ljud genom hörlurar och få svara på frågor före, under och efter de 

lyssnat färdigt. Deltagarna upplystes om att de skulle vara och förbli anonyma genom hela 

undersökningen samt att inga namn samlades in i något formulär eller sammanhang. De fick 

även veta att all data som samlades in endast användes i ett akademiskt syfte och att deras 

resultat kunde komma att publiceras offentligt men endast med deras samtycke. Deltagarna i 

båda undersökningarna upplystes om att de när de ville kunde avbryta undersökningen 

oavsett orsak utan krav på att avsluta, delvis för att de som deltog vid intervjuerna inte skulle 

behöva känna sig obekväma eller tvungna till något. 

I samband med intervjuerna framfördes informationen med viss grad av spelad seriositet 

vilket samtliga deltagare reagerade på med att gå ner i varv och utföra undersökningen med 

vad som kan tänkas vara mer mogna reflektioner även om flera av informanterna i övrigt var 

lättsamma och tillmötesgående. 

Informanterna fick vid både undersökningarna veta att studien handlade om pitchrörelser 

och magi, men undersökningens egentliga syfte och andra deltagares åsikter och tankar 

informerades medvetet aldrig. Den omoraliska aspekten av att inte redogöra för studiens 

fullständiga syfte låg till grund för resultaten. Det ansågs nödvändigt i syftet att låta 

informanterna utvecklande den individuella upplevelsen och åsikten även om det i en 

fördjupad version av studien hade varit intressant att utföra diskussioner med flera 

informanter åt gången. 

6.2.2 Genus 

När det kommer till genus har denna undersökning inte sträckt sig längre än till 

fördelningen av könsliga tillhörigheter. Vid optimala omständigheter skulle deltagandet 

utgjorts av en jämn fördelning mellan så många könsliga tillhörigheter och genus som 

möjligt. I just denna undersökning var förekomsten av könslig identifiering oavsiktligt och 

enbart mellan män och kvinnor, vilken var så jämnt fördelad det gick med ett ojämnt antal 

deltagare. Ett jämnt antal deltagare hade varit att föredra då det motverkar en teknisk 

obalans i utvunnen data. Med mer tid hade i studien de med underrepresenterade 

genusidentifiering kunnat prioriteras till att omfattas av fler deltagare. 

Att studien är utfärdad av en man kan också spela roll på hur deltagarna interagerade vid 

intervjuerna. Risken finns att förekommande formuleringar i frågor och konceptarbetet 

bakom ljudeffekterna kan vara präglat av något hos den könsliga tillhörigheten. Det var 

därför intressant att ha med någon form av könsfördelning i resultatet för att se om 

tolkningen av ljudeffekterna var likasinnad. Ett sådant påstående hade däremot varit svårt 

att bevisa på grund av alla andra kringliggande faktorer. 
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6.3 Framtida arbete 

Tanken med den här studien var redan ifrån början att den skulle leda vidare. Pitchrörelser 

kan sannorlikt vara mer eller mindre experimenterade med istället för att man har använt 

dem utifrån vetenskapliga resultat. Det kan bero på hur vi lärt oss att uppfatta ljud, men 

också för att man som ljuddesigner ofta tycks vara mer benägen att lyssna sig till ett önskat 

resultat och sedan presentera det för andra och alterera sin produkt utifrån feedback. Det 

här kan vara orsaken till att det finns konventioner till ljudeffekter och andra media inom 

olika genre. Är det möjligt att de som utvecklar media i någon form är medvetna om att 

deras material i någon utsträckning kommer att prägla de som interagerar med det? 

6.3.1 Fördjupning 

För att ta den här studien längre och fördjupa sig i vad pitchrörelser har för kommunikativ 

roll i en ljudeffekt behövs flera olika versioner av undersökningen utföras. Studien skulle i 

nästa steg behöva vinklas emot individer med annan bakgrund, könslig tillhörighet och 

erfarenhet av ämnesområdet, men även utföras av dessa typer av individer för att tillföra en 

mer generell objektivitet vid analysen. 

Fortsatta studier skulle behöva andra typer av genre och ljudeffekter med unik karaktäristik, 

men även ljud med väldigt närliggande utformning och karaktär. Pitchrörelsen skulle behöva 

sättas i flera typer av sammanhang och både medvetet implementeras som en faktisk del av 

ljudet likväl som det i den här studien tillfördes i efterhand för att mäta affekten av att den 

förekom. Rörelsen skulle dessutom behöva beprövas i amplitud och hur mycket av 

ljudeffekten den omfattar för att ge en mer ingående bild av vad effekten rent praktiskt 

bidrar med i uppfattningen av ett ljud. 

6.3.2 Tid och dynamik 

Ett annat sätt att ta studien vidare hade varit att analysera några av de faktorer som i den här 

undersökningen utgjorde konstanter jämtemot pitchrörelsen. Tid och dynamik hos ljudet är 

två andra karaktärselement som går att påverka och analysera separat utan att man påverkar 

det faktiska ljudinnehållet i annan mån än att man reducerar eller tillför en nivå av 

hörbarhet. Dynamik kan liknas vid volym och intensitet, vilket i den här studien påverkade 

uppfattningen av pitchrörelser i de olika frekvenslagren. Dynamiken som förekom i den här 

undersökningen förekom i största mån som estetisk aspekt. Tidsförloppet för en ljudeffekt 

kan däremot troligen inte påverkas utan att ha en affekt på ljudets upplevda dynamik då 

man antingen förkortar eller föränger förloppet som alla dynamiska förändringar skall ske 

under och på så vis tillför en oönskad faktor vid resultaten. Utifrån de resonemangen bör tid 

och dynamik kunna kombineras med pitchrörelser för att förstora omfattningen hos någon 

upplevd aspekt av ljudeffekten. 
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Appendix A -  Tabell, magi-ljudkomponenter. 

Magiform Källor 
    

Druidisk 
(LIFE) 

Nyckelord: Vild, Beskyddande 
 

Djurläten, Knak, Vatten, Glitter/Skimmer, Prassel, Strålar (Dag: 
Skinande/Brinnande, Natt: Laser/Energistrålar).   

 
Natur 

    

 
Djur 

    

 
Dag (solar) 

    

 
Natt (lunar) 

    

Elementär 
(ENCHANTMENT) 

Nyckelord: Mäktig, Okontrollerbar 
 

Lågor, Kokande, Eldklot, Pysanden, Åska, Blixtnedslag, 
Krackelering, Vind, Kristalliskt, Stenras, Rumlande, Skimmer, 

Forsanden, Nedslag (vatten -> STORA (eg, val)), Urladdningar. 
  

 
Vind 

    

 
Storm 

    

 
Eld 

    

 
Vatten 

    

 
Frost 

    

 
Mineraler 

    

Vetenskaplig 
(ARCANE) 

Nyckelord: Energi, Fokus 
 

Stasis, Energi (Elektriska flöden, Digitalt (bit/effekt), Urladdningar, 
Uppladdningar, Kristalliskt.   

 
Artificiell 

    

 
Mystisk 

    

Svartkonster 
(MADNESS/DARK) 

Nyckelord: Spratt/Trick, Skuggor 
 

Viskningar, Svisch ljud, Bubblande, Fräsande/Frätande, 
Mörka/obehagliga skratt, Korpläten.   

 
Mörker 

    

 
Brygder 

    

 
Gift 

    

 
Manipulation 

    

 
Vilseledande 

    

Ohelig 
(UNLIFE/DARK) 

Nyckelord: Död, Pest 
 

Metall, Viskningar, Bubblande/Kokande, Chanting, Brinnande, 
Skrik, Droppanden, Vindar (subtila), Splatter, Fräsande/Frätande, 

Nedbrytning/Ruttnande (flugor, kryp). 
  

 
Död 

    

 
Ritualer 

    

 
Offer 

    

 
Blod 

    

 
Sjukdomar 

    

Helig 
(LIFE/ARCANE) 

Ljus, Ande/Gud 
 

Böner, Chanting, Lågor, Kristalliskt, Skimmer, Skinande (ljudet av 
sken!?), Ofta tonbaserat.   

 
Ljus 

    

 
Gud/Andeväsen (Sakrala/Förkroppsligade) 

    

 
Prestationshöjande 

    



 I 

Appendix B -  Pilotstudie resultat. 

 
Frågor: Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

      

 

[ DEL 1 ] 

    
1 

Hur upplever du denna 
ljudeffekt? 

Ondskefull. Mystisk, Luftig Lite läskig Ond, underlig 

2 Vad får dig att tänka så? 
Det låter som 

skuggor 
Låter som luft/pysanden. 

Den känns 
obehaglig, mörka 

toner 

Ljudet låter viskande 
och mörkt 

3 
Vad ser du framför dig? 
(Färger, former, annat?) 

Dimma, mörk rök 
och en mörk gränd 

Mörka dimmor, ondska Skuggor, onda väsen Färgen grå, inget annat 

  
        

4 
Vad anser du att den gör/vad 

anser du händer? 

Det låter som att 
något obehagligt 

blir synligt/osynligt 

Man teleporteras framåt 
som svart rök 

Förvillar någon Någon blir förhäxad 

5 Orsak? 
Skuggorna skingrar 

sig 
Det känns som att man sugs 

upp och skickas framåt 
Det känns som att 

den går in i huvudet 
Första jag tänker på 

  
        

6 
Hur upplever du den när den 

förändras? 

Den känns 
annorlunda men 

samma på något vis 
Den blir väldigt annorlunda Väldigt annorlunda Inte alls samma sak 

7 Pitch upp? 
Känns mer som att 
något försvinner 

Låter mer som att något 
stiger 

Känns mer som att 
det är på väg 
någonstans 

Blir mer glad 

8 Tankar? 

Den mest ljusa 
uppåtrörelsen låter 
som att det går upp 

i rök 

Man försvinner iväg i svart 
rök 

Ljudet stiger iväg 
Känns inte som "ond" 

magi längre 

9 Pitch ned? 
Vet inte, kanske 

något som landar 

Känns inte som svart rök 
längre, mer som att en hiss 

stannar och pyser 

Ljudet/Det som 
händer tappar effekt 

Låter som energi som 
försvinner ifrån något 

10 Tankar? Det blir tyngre 
Nedåtrörelsen får det att 

kännas som att det tappar 
fart 

Alla versioner skiljer 
sig åt väldigt mycket 

Magi-känslan försvann 

  
        

11 

Känns det som att någon av 
versionerna är lättare att 

förstå/hör bättre ihop med 
din första upplevelse av 

ljudet? 

Vet inte om någon 
version känns mer 
ondskefull. Men 

tycker uppåtgående 
känns mer 
tilltalande. 

Nej, alla versioner blir väldigt 
unika 

Nej, de andra 
versionerna får 

ljudet att kännas 
annorlunda 

Nej 

12 
Anser du att ett annat 

sammanhang kan komma att 
spela roll/påverka det? 

Kanske med musik 
och att det liksom 

stämmer ihop 

Grafik påverkar säkert då 
man kan se något som 

händer 
Vet ej 

Nej, bara 
förknippandet av ljudet 

  
        

13 
Vad anser du att 

pitchrörelserna gav för 
effekt? 

De påverkade 
väldigt olika. Ljudet 

kändes väldigt 
annorlunda av dem. 

De förändrade ljudet väldigt 
mycket 

De förändrade 
originalljudet mycket 

även om de låter 
ganska lika i övrigt 

De förstörde känslan av 
originalljudet 

14 Pitch upp? 
Den blev lättare, 
speciellt det ljusa 

lagret 

Ljudet kändes mer som 
någon form av uppladdning 

Blev att kännas mer 
påfyllande 

Det blev opassande, 
mer som energirörelser 

15 
Vad anser du att en 
pitchrörelse uppåt 

kommunicerar? 
Flyga iväg, stiga 

Uppåtgående/stigande, 
positiv, på väg bort, 

Att det stiger i värde Påfyllande/stigande 

16 Pitch ned? 
Den blev tyngre, 

speciellt 
mellanlagret 

Det kändes avtagande, 
sorgset, menlöst 

Passar inte som 
magiljud, låter mer 
som ett batteri i en 
sci fi robot som dör 

Ljudet kändes hjälplöst 
och fjantigt 

17 
Vad anser du att en 
pitchrörelse nedåt 

kommunicerar? 
Tyngd, tappa styrka 

Negativ, avtrappande, 
svagare 

Att det tappar värde 
Avtagande effekt, 

försvinnande 



 II 

  
        

18 

Med fokus på enbart 
pitchrörelsen uppåt; vilket 

frekvenslager anser du 
påverkar upplevelsen av 

ljudeffekten mest? 

Det ljusa lagret 
Lagret med mellanfrekvenser 
är aningen mer påtaglig än 

det ljusaste lagret 
Det mellersta lagret Det övre 

19 

Påverkar de andra 
frekvenslager-versionerna hur 
du upplever ljudeffekten? På 
samma sätt och med högre 

eller lägre intensitet? 

Nej, is å fall lägre, 
det känns 

annorlunda även 
om det är samma 

riktning. 

Det ljusa med 
samma/aningen mindre, det 
mörka med mycket mindre 

Litegrann, ganska 
samma men lägre 

Nej, inte på samma 
sätt. 

20 

Påverkar någon av 
frekvenslager-versionerna hur 

du upplever ljudeffekten på 
ett annat sätt än hur du 

upplever de andra? 

Ja, den med lägsta 
lagret känns som 

att den laddas upp 

Ja, det mörka lagret känns 
mer som en uppladdning 

ifrån någon sci-fi situation 
Nej inte direkt 

Ja, alla lager ger olika 
effekt 

  
        

21 

Med fokus på enbart 
pitchrörelsen nedåt; vilket 

frekvenslager anser du 
påverkar upplevelsen av 

ljudeffekten mest? 

Mellanlagret, det 
har mest vikt 

Det mellersta lagret Det övre lagret Det mellersta lagret 

22 

Påverkar de andra 
frekvenslager-versionerna hur  
du upplever ljudeffekten? På 
samma sätt och med högre 

eller lägre intensitet? 

Det ljusa lagret 
känns nästan 

likadant, fast inte 
lika kraftigt. Det 

lägre lagret känns 
inget speciellt alls. 

De påverkar med lägre 
intensitet 

Nej, de låter olika 
Ja, fast på olika sätt 

har dem samma 
intensitet 

23 

Påverkar någon av 
frekvenslager-versionerna hur 

du upplever ljudeffekten på 
ett annat sätt än hur du 

upplever de andra? 

Mellanlagret känns 
mer som en 
urladdning 

jämtemot de andra 
två lagren 

Ja, det ljusa lagret känns mer 
som ett avslut/stängs av. 

Mellanlagret låter mer som 
en urladdning. Baslagret är 

inte påtagligt 

Ja, allihopa är olika 
även om riktningen 

är samma 
Inte direkt 

  
        

 
[ DEL 2 ]         

 

Hur upplever du de två 
magierna du inte har hört 

tidigare? 
        

24 
Hur upplever du alternativ 

[1] (Helig)? 
Något blir 

rent/avsköljt 
Låter som att man kastar 

iväg magiskt glitter 
Behaglig, låter 

energirik 
Man blir avsköljd 

25 Vad får dig att tänka så? 

Det känns som att 
man duschas av 
något och sen 

glittrar man av att 
vara ren 

Det glittrar på slutet, och 
rörelsen i ljudet innan känns 

som ett svingande 
Känns lycklig 

Det känns som att man 
duschas i energi 

26 
Vad ser du framför dig? 
(färger, former, annat?) 

Guldigt glitter, 
vatten 

vitt, glitter, söta sagoväsen Guld, solsken, ljus Ljus, glitter, vatten 

  
        

27 
Vad anser du att den gör/vad 

anser du händer? 
Den kanske renar 

dig 
Man förvandlas till något, 

kanske får man vingar 
Healar/Återställer Den renar/Healing 

28 Orsak? 
Glittret får det att 

kännas magiskt och 
friskt 

Det låter som att något 
dyker upp, förändras, till 

något positivt 

Känns 
bekant/påminner om 

det (ifrån andra 
media) 

Glittret och svischet 
gör det 

  
        

29 
Hur upplever du den när den 

förändras? 

Väldigt stor 
skillnad, ljuden blir 

helt olika 

Gav en väldigt annorlunda 
känsla och bild 

Tycker den känns 
relativt likadant, 

men den låter olika 

Tappar fokus på 
känslan 

30 Pitch upp? 

Laddas upp mycket 
mer, inte alls 

avsköljande på 
samma sätt 

Det uppåtgående ljusa lagret 
är betydligt mycket mer 

annorlunda. 

Känns mer som 
healing 

Energi-återpåfyllande, 
inte avsköljande 



 III 

31 Tankar? 
Det ljusa lagret får 
det kännas positivt 
och återställande 

Känns mer som en 
uppladdning, eller att något 

fylls på till maxnivå 
Återpåfyllande 

Det ljusa lagret är 
positivt och 

återställande 

32 Pitch ned? 
Väldigt negativt, 
tappar effekt, ger 

upp 

Ljuden tappar väldigt mycket 
känslan av styrka 

Låter inte magiskt Låter knepigt 

33 Tankar? 

I synnerhet när 
glittret rör sig nedåt 
känns det som att 

ljudet ger upp 

Laddar ur, tappar kraft, dör 
av 

Blir konstigt med 
rörelsen 

Passar inte i temat 

  
        

34 
Hur upplever du alternativ 

[2] (Elementär)? 
Eld, något tar eld Eldigt Eldig, brinnande Brinnande 

35 Vad får dig att tänka så? 
Låter som en stor 
tung låga som tar 

form 
Det låter som lågor 

Låter som lågor/att 
något tar eld 

Känns som eld och 
flammor 

36 
Vad ser du framför dig? 
(färger, former, annat?) 

Eld, stor yta som 
påverkas 

Eld, kraftfält Eldig aura Eld och lågor, energi 

  
        

37 
Vad anser du att den gör/vad 

anser du händer? 
Framkallar eld 

Först kändes det som att 
man framkallade eld, men 

det låter mer som att det är 
en "power up"-förmåga 

Bildar en brinnande 
aura runt en 

Skapar eld framför sig 

38 Orsak? 
Det låter som att 

man tänder en eld 
ur tomma luften 

Det känns nära Den känns nära Vet inte 

  
        

39 
Hur upplever du den när den 

förändras? 

Vissa lager märks 
knappt, men några 

gör att det inte 
längre känns som 
att något tar eld. 

Den blir annorlunda, men 
flera versioner låter ganska 

samma 

Påminner om 
originalljudet 

Låter ganska samma 

40 Pitch upp? 

Märkte bara av 
mitten och 

baslagret, känns 
mer som en 

uppladdning. 

Basfrekvens-lagret har störst 
effekt 

Verkar bege sig iväg 
mer 

Bas-lagret gör störst 
skillnad 

41 Tankar? 

Baslagret känns 
som att man laddar 

upp sig själv med 
eld 

Låter verkligen som att det 
laddar upp, går igenom 

kroppen 

Låter som att det rör 
sig uppåt/bort 

Låter mer som en 
"power-up" 

42 Pitch ned? 
Ingen tydlig effekt 

på annat än 
mittlagret. 

Hörs bara i mellersta lagret Inte direkt påtaglig 
Hände mest bara i det 

mellersta lagret 

43 Tankar? 
Mittlagret känns 

som att det tappar 
styrka 

Känns inte speciell, men det 
låter som att det avtar och 

passar inte till ljudet 
Inga Passar inte ihop 

  
        

44 
Hur upplever du nu ljudet du 
interagerade med tidigare? 

Det låter likadant, 
men det känns som 
att det kan tolkas 

på fler sätt nu 

Luftigt, tungt Svischande och hest Mer öppet och fritt 

45 Har det förändrats? 
Ja, det låter mer 
som energi nu 

Ja 
Ja, det känns 
annorlunda 

Ja 

46 
(om ja, ovan) Vad har 

förändrats? 

Det känns mer som 
att man kastar iväg 
skuggor mot något 

Det låter mer som något som 
sköljer över en 

Mer öppet 
Det känns mer 

flygande än tungt 

47 
(om nej, ovan) Vad tror du 

orsaken kan vara? 

Att ha lyssnat på de 
andra magierna 
och haft tid att 

tänka mera. 

Att ha lyssnat på de andra 
ljuden och tänkt på hur de 

låter. 

Att jag lyssnat på de 
andra ljuden och 

tänker mer på det 
Vet ej 

48 
Anser du att pitchrörelsen 

spelar någon roll i detta 
sammanhang? 

Ja Kanske Ja och nej Svårt att säga 



 IV 

49 (om ja, ovan) Vad? 

Tror att de gjorde 
att man tänkte mer 

kring vad ljudet 
säger 

Vet inte 
Inte direkt, men att 
ha lyssnat påverkar 

tänket 
Vet inte 

50 Varför anser du det? 

Ju mer jag lyssnade 
desto mer kom jag 
på och såg framför 

mig 

Vet inte 

Pitchrörelserna fick 
mig att tänka mer på 

hur ljudet faktiskt 
låter 

Vet inte 

  
        

 
[ DEL 3 ]         

51 

Vilken klassisk magikälla utav 
följande tror du att varje ljud 

skulle representera?                                           
* Helig * Ohelig * Elementär 
* Vetenskaplig * Svartkonst 

* Druidism 

        

 
Ljud 1 (Helig) Helig Elementär Helig Helig 

 
Ljud 2 (Svartkonst) Ohelig Vetenskaplig Svartkonst Ohelig 

 
Ljud 3 (Elementär) Elementär Elementär Elementär Elementär 

  
        

52 
Vilken ursprunglig funktion 
tror du att respektive ljud 

skulle representera? 
        

 
Ljud 1 (Helig) (Healing) Återställande Renande/befriande Healing Skydda sig 

 
Ljud 2 (Svartkonst) 

(Förbannelse) 
Kasta skuggor/Bli 

osynlig 
Teleportera Bli osynlig Framkalla spöken 

 
Ljud 3 (Elementär) 

(Självantända/Framkalla eld) 
Antända något Tända eld Kasta eld Tända eld 

  
        

53 
Vad anser du symboliserar 

ljudet av olika sorters (former 
av) magi? 

Det som finns 
representerat i spel 

och film 

Anknytbara ljudkällor. T.ex. 
kristalljud för is. 

Vad som redan finns 
etablerat 

Elementära källor, eld 
från eld osv. 

  
        

54 
Var det svårt att höra skillnad 

på ljuden? 
Inte på ljuden, men 
på vissa versioner 

Nej, bara vissa frekvenslager 
Överlag; nej, vissa 
frekvenslager; ja 

Nej, bara mellan olika 
versioner 

55 Vilka? 
Vissa ljudlager som 
förändrades hördes 

knappt/inte 
Några i Eld-effekten Eld-magin 

Alla hördes, men vissa 
var otydligare, 

exempelvis elden och 
de mörka lagren i 

glittret 

56 Varför, tror du? 
De var troligen för 

höga/låga i 
frekvenserna 

Lät ganska lika 
Låter mycket mer i 

mitten 
De var för tysta 

  
        

57 
Var det något ljud du 

föredrog? 

Ja, det i ljusa lagret 
uppåtgående 
Heliga ljudet 

Det glittrande ljudet Elden Eldljudet 

58 Varför? Det kändes bra Det kändes befriande Gillar eld Kändes coolt 

  
        

59 
Tror du att spelmiljön i spel 2 

spelade någon roll? 
Nej Nej 

Inte direkt, men den 
var fin 

Nej 

60 Varför? 
Fokuserade på 

ljuden 
Det tillförde ett passande 

tema och störde inte 
Fokuserade på att 
lyssna på magin 

Lyssnade bara på 
ljuden, men det var en 

intressant miljö 

  

        

61 Övriga tankar? 
Kul undersökning, 

annorlunda 

De uppåtgående lagren 
kändes alla på något vis som 
att de laddade upp/fyllde på, 

på något vis. 

Nej, inget annat Nej 

 



 V 

Appendix C -  Intervjuresultat. 

INLEDANDE 

Ålder? Kön? Hemland 

23 Kvinna Sverige 

22 Man Sverige 

27 Kvinna Sverige 

24 Kvinna Sverige 

22 Man Sverige 

24 Man Sverige 

 

Sysslar du med / är du intresserad av ljud och musik? (Du kan välja flera alternativ) 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik med intresset att utveckla mig själv, Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets 
skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik bara för 
lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik med intresset 
att utveckla mig själv, Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

 

Lista kort din tidigare erfarenhet av olika genre inom spel. 

Spelar diverse spel, allt möjligt 

Spelar det mesta, WoW, LoL och en del FPS (overwatch, m.m.) 

Spelar inte ofta, spelar mest mobilspel. ex. "candy crush saga". 

Spelar Minecraft och FPS spel med kompisar. Spelar även rollspel som Final Fantasy. 

Dota, LoL, Fantasy, FPS, det mesta 

Spelar det mesta 

 

Hur bekant är du med genren "fantasy" och begreppet "magi"? 

Ganska väl 

Mycket väl 

Ganska väl 

Mycket väl 

Ganska väl 



 VI 

Ganska väl 

 

Vilka av dessa magi-källor är du bekant med? 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Svartkonster (Dark magic), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic) 

 

EFFEKT 1/3 

Om du hör den här effekten i din direkta närhet i ett spel, utan att i bild se ljudkällan, skulle du 
reagera med att...? 

Akta mig och försöka få ljudkällan i bild så jag ser vad det är som händer/vad som är orsaken till ljudet 
för att kunna göra en fullständig riskbedömning. Är ljudet dock mer allmänt som i ett mmo och någon 
spammar en magi med det så hade jag troligen fortfarande försökt lokalisera källan beroende på 
sammanhang men inte brytt mig lika mycket. 

Kasta mig åt sidan och troligen attackera 

Fly 

Hoppa åt sidan eller annan riktning utifall att det kanske kommer att skada mig 

Akta mig, men hörs hela ljudet är det kanske för sent 

Haja till och försöka lokalisera källan 

 

Vad anser du att det är du hör? 

Någon form av elektrisk urladdning, shamanistisk 

Någon sorts elektrisk magi, troligen från en shaman/eller ett energivapen 

Kraftig blixt 

En blixtrande hammare som slår i något 

En urladdning av något slag. Troligen ganska kraftfull 

Någon sorts strömkälla som sprängs 

 

Vilken utav följande magi-källor 
anser du att ljudet tillhör? Varför? 

Elementär (Elemental) 
Blixtar och elektriska förmågor tillhör de elementära planen i de 
flesta typerna av lore. Men det finns undantag. 

Elementär (Elemental) Känns mer vetenskaplig egentligen (fast mer inom genren "sci fi"), 
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men blixtar och sånt är elementära. 

Elementär (Elemental) 
Blixtar och sånt tillhör naturen (* behövde ha några av källorna 
förklarade för sig) 

Helig (Holy) 

Ser ett blixtrande vapen framför mig. Kanske är mer elementärt, 
men i handen på någon så ser respondenten en gestalt av en helig 
krigare. 

Elementär (Elemental) Van vid att åska och blixtar kommer ifrån naturens element 

Vetenskaplig (Arcane) Vetenskap och ström hör ihop 

 

Ger någon pitch-påverkan av ljudet en 
bättre/sämre representation? Vad tror du det beror på? 

Nej 

Jag föredrog ljudet som det var ifrån början. De andra 
versionerna förändrar känslan av ljudet och känns mer 
oäkta. 

Nej 
Vissa gjorde ljudet "tyngre", men jag gillade originalljudet 
bäst 

Nej Vet inte, men de andra versionerna lät inte lika bra 

Nej 
Det känns visserligen tyngre när det tonar av nedåt, men 
passar inte. 

Nej 
Tycker inte att någon version inte passar ljudet, kan vara 
versioner av, eller helt enkelt beskriva andra sammanhang. 

Ja Vissa versioner gör ljudet tyngre, känns bara konstigt 

 

EFFEKT 2/3 

Om du hör den här effekten i din direkta närhet i ett spel, utan att i bild se ljudkällan, skulle du reagera 
med att...? 

Skulle inte reagera. 

Skulle inte bry sig, eller försöka ducka 

Nån sorts magi?? Mer "fairy". 

Förbereda sig genom att akta sig eller inte bry sig 

Söka upp ljudkällan. Är det något som kastar magi eller healar sig/andra så är det vettigt att anfalla 
det först. 

Skulle inte reagera 

 

Vad anser du att det är du hör? 

Det påminner om en healingspell, det är harmlöst emot mig men frustrerande i sammanhang om det 
är så att det man försöker "döda" har möjligheten att återställa sig. 

Någon sorts energi magi, eller healing 

Nån älva som gör något 

Någon sorts uppladdning inför en tyngre magi, eller en healing spell 

En form av healing spell. Snabb och effektiv 
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Någon sorts energi som svischar iväg 

 

Vilken utav följande magi-källor 
anser du att ljudet tillhör? Varför? 

Helig (Holy) Det känns mer heligt än druidiskt 

Helig (Holy) 

Tänkte på healing och då kändes det mest logiskt då mycket fantasy 
healing kommer ifrån helig, elementär eller druidisk form. Kändes 
mest heligt. 

Ingen av ovanstående Kan inte placera älvor under någon av kategorierna 

Helig (Holy) Healing och helig magi hör mycket väl ihop 

Helig (Holy) Det är väl bara Helig magi som healar 

Vetenskaplig (Arcane) Ser ett objekt som tänds upp och sedan hur energi flyger iväg uppåt 

 

Ger någon pitch-påverkan av 
ljudet en bättre/sämre 
representation? Vad tror du det beror på? 

Ja 
När pitchrörelsen går uppåt känns det mer som en påfyllnad av 
energi 

Nej 
Pitch up rörelsen gav ljudet mer uppladdande effekt, men det 
störde originalljudet lite som kändes tillräckligt representerande. 

Nej Vet inte 

Ja Allt som går neråt gör ljudet sämre och mer oäkta 

Ja 
De som rör sig uppåt ökar effekten av ljudet. De som rör sig nedåt 
blir konstiga. 

Ja 

Ingen version känns bättre än originalet, men det beror nog på vad 
respondenten såg framför sig. Om det är en annan form av magi 
kanske det har en annan effekt. 

 

EFFEKT 3/3 

Om du hör den här effekten i din direkta närhet i ett spel, utan att i bild se ljudkällan, skulle du reagera 
med att...? 

Undvika situationen och snabbt lokalisera källan till ljudet. Det låter farligt och skadligt 

Akta sig eller använda någon sorts magisk barriär. 

Springa för livet 

Anfalla 

Undvika platsen, eller fly 

Ljudet är för långsamt för att ge en uppjagad reaktion. Troligen skulle respondenten akta sig och/eller 
söka upp ljudkällan 

 

Vilken utav följande magi-källor anser du att 
ljudet tillhör? Varför? 
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Ohelig (Unholy) Död och ondska är mer oheligt än svartkonster 

Svartkonster (Dark magic) 
Förbannelser är mer svartkonst, men det skulle kunna 
vara oheligt också. 

Svartkonster (Dark magic) Tänker på dödgrävarna i Harry Potter 

Ohelig (Unholy) Ondskefull magi som fräter på kroppen 

Svartkonster (Dark magic) Förbannelser tillhör svartkonst inom mycket lore 

Elementär (Elemental) Såg lava framför sig 

 

Ger någon pitch-påverkan av ljudet 
en bättre/sämre representation? Vad tror du det beror på? 

Nej 

Originalljudet känns mest representativt. Pitchrörelsen ger 
sammanhanget en energi som inte spelar roll och som snarare 
förvirrar. 

Nej 
De andra versionerna gör ljudet mer overkligt. Känns konstigt 
med att den skulle röra sig uppåt eller neråt 

Nej Det känns mer äkta när det inte rör sig i någon riktning 

Ja Både upp och ned förstör känslan av ljudet 

Ja Alla övriga versioner känns fel 

Ja 
Alla övriga pitchversioner förstörde upplevelsen av ljudet, vissa 
mer än andra. 

 

AVSLUTANDE 

Tror du att pitchriktning hos en 
ljudeffekt spelar roll i samband med 
uppfattningen av en situation i ett 
spel? Hur tänker du då? 

Ja 

Det beror på situation, riktningen kan förmedla riktningen av 
energi om rörelsen hade varit större (haft större utfall), men 
det tycks passa bäst till mer heliga magier. 

Ja 
Ville säga nej, men anser att om det i vissa fall kan indikera 
på uppladdning/urladdning 

Nej Tror inte att det har någon betydelse. 

Ja 
Kan tänka sig scenarion där det är bra att veta vilken riktning 
som effekten av en magi har. Positiv/negativ 

Ja 
Det hjälper säkert till att identifiera effekten av viss sorts magi 
(* Efter visst övervägande) 

Ja 
Om det gäller energikällor som förändras i omfattning/värde, 
ja. 
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Appendix D -  Enkätresultat. 

Ålder? Kön? Ursprung (Vart kommer du ifrån?) 

25 Kvinna Sverige 

21 Man Sverige 

27 Man Sverige 

24 Man USA 

23 Kvinna USA 

25 Man Sverige 

24 Kvinna Sverige 

34 Man Sverige 

19 Kvinna Sverige 

49 Kvinna Sverige 

21 Kvinna Sverige 

 

Sysslar du med / är du intresserad av ljud och musik? (Du kan välja flera alternativ) 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik bara för 
lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik med intresset att utveckla mig själv, Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets 
skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik med intresset 
att utveckla mig själv 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik bara för 
lyssnandets skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik med intresset 
att utveckla mig själv, Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik med intresset 
att utveckla mig själv 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Ja, spelar ett / flera instrument, skriver musik och / eller sjunger, Jag lyssnar på musik bara för 
lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets skull 

Jag lyssnar på musik med intresset att utveckla mig själv, Jag lyssnar på musik bara för lyssnandets 
skull 

 

Lista kort din tidigare erfarenhet av olika genre inom spel. (Har du ingen, skriv "saknar 
erfarenhet") 

spelar sällan 

Har spelat sci fi och fantasy spel en hel del. Gillar FPS 

Jag spelar Diablo och FPS spel 
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Spelar alla typer av spel och genres 

Spelar RPG och FPS spel. De flesta genre 

Dom flesta genrer, förutom skräck. 

Heroes of Might and Magic, CiV, Sims och Fighting spel till konsol. 

Spelat RPG spel och CoD 

Spelar Sims och WoW 

Jag spelar inga spel 

Har spelat "FPS" spel (typ, battlefield och CS) 

 

Hur bekant är du med genren "fantasy" och begreppet "magi"? 

Ganska väl 

Mycket väl 

Ganska väl 

Mycket väl 

Mycket väl 

Mycket väl 

Mycket väl 

Ganska väl 

Ganska väl 

Ganska väl 

Ganska lite 

 

Vilka av dessa magi-källor är du bekant med? 

Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Helig 
(Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig (Unholy), Helig 
(Holy) 

Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Helig (Holy) 

Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Helig (Holy) 

Svartkonster (Dark magic) 
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Druidisk (Druidism), Elementär (Elemental), Vetenskaplig (Arcane), Svartkonster (Dark magic), Ohelig 
(Unholy), Helig (Holy) 

 

Vilken scen-version av programmet "3 Spells" har du blivit tilldelad? (Gör du undersökningen 
på distans, tryck på valfri siffra utav 1, 2 eller 3 på tangentbordet när du har programmet öppet 
och ange nedan vad som står mitt i bild ovanför "Default" knappen) 

3/3 

2/3 

1/3 

3/3 

2/3 

1/3 

1/3 

2/3 

3/3 

1/3 

2/3 

 

Vad hör du? 

mindre kraftfull magi, uppdelad i tre steg; ett uppfångande/ alstrande av energi, kastet och resultatet 

Det låter snabbt och skimrande. 

En elektrisk explosion 

Ett mörkt plaskande frätande 

Ett svepande som löses upp 

Ett swoshande, mekaniskt låtande ljud följt av ett kraftigare metalliskt ljud, med ett efterljud som låter 
som om det hade kunnat vara elektricitet eller en antenn som dras mot en metallisk yta. 

Jag hör något som rör sig rätt fort framåt. Som om någon svingar något fort som sedan slår i 
någonting när det kommer neråt. 

En svish som brinner upp 

Ondska och obehag 

Jag hör någon sorts elektrisk urladdning. 

Ett glatt svisch 

 

Vilken/vilka känslor förknippar du till ljudet? 

en mörk känsla,  

Hopp, obehag, viljan att fly 

Illska 
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Elakhet, busighet (trixy) 

Ganska neutral, lite glad 

Makt 

Spänning, magi, fantasy. Saker som jag tycker om i serie, bok och film form. 

Neutral 

Elakhet och rädsla 

Illska 

Glädje 

 

Ser du någon färg/några färger framför dig? Vilken/Vilka? 

mörkare färger eller svart med ljusa gröna toner 

vit (ljus) 

vitt, ljusblått, mörk omgivning 

röd, grå, lila, svart 

grön, gul 

Blå eller lila, mycket mörkt 

Mörker som klyvs av ett ljus. Eller ett ljus som klyvs av mörker beroende på situation. 

Ljusblå. Vit. Gul-/Orangeaktig 

Vinröd och mörkbrun eller svart 

Lila, men även lite ljusblått 

ljusrön till ljusblå 

 

Vad ser du mer framför dig? (Beskriv gärna utförligt) 

någon som övar magi, en kraftfull varelse som utför magin men använder inte sin fulla kapacitet. 

Någon sorts snabbt kastad healing spell eller något 

En elektrisk hammare som slår ner i marken och exploderar ut energi 

någon sorts frätande vätska som slungas iväg 

ljus med inslag av tunna lågor 

Elektricitet, förmodligen pga efterljudet. En magiker som drar fram mörk elektricitet för att ladda upp 
en starkare attack. 

Jag ser någon form av krigare som har ett svärd infused (pardon my lack of remembering the swedish 
word for it!) med magi som slår mot någonting. Antingen för att komma förbi ett hinder (vare sig det är 
ett objekt eller en individ av något slag) eller som behöver försvara sig. 

Någon sorts snabb och billig helande magi 

Ett mörkt rum med en obehaglig svart vålnad som vill mig illa 

Svårt att säga. Men jag ser kanske någon sorts blixt 
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Vet inte. Någon sorts ljus-varelse (förstår du detta??) som snabbt flyger förbi 

 

Vilken/vilka magi-källor anser du att ljudet beskriver? 

Elementär (Elemental), Svartkonster (Dark magic) 

Vetenskaplig (Arcane), Helig (Holy) 

Elementär (Elemental), Helig (Holy) 

Svartkonster (Dark magic), Ohelig (Unholy) 

Druidisk (Druidism), Vetenskaplig (Arcane), Helig (Holy) 

Elementär (Elemental), Svartkonster (Dark magic), Ohelig (Unholy) 

Svartkonster (Dark magic), Ohelig (Unholy), Helig (Holy) 

Elementär (Elemental), Helig (Holy) 

Svartkonster (Dark magic) 

Vetenskaplig (Arcane) 

Druidisk (Druidism) 

 

Varför anser du det? (Beskriv gärna utförligt) 

Magin känns att vara åt det mörka hållet och även jordnära. Crossover magi mellan mörk magi och 
elementär.  

Påminner om det ifrån andra spel 

Blixtar är naturkrafter. Himlen är helig och ovanför oss. Blixtar kommer ifrån himmelen, i guess?? 

Ljudet kändes ondskefullt och elakt. Att det kändes frätande 

Kan inte peka ut en specifik utav de 3, känns som att alla har något med det att göra 

Elementär pga elektricitetsljudet, vilket jag ofta associerar med elementärmagi, och svartkonster 
eftersom det är ett litet mörkare ljud. 

För att jag tycker att det känns som om det är ett vapen som låter och inte något annat. Även om 
vapnet i sig själv är magiskt. Det kan dock vara ett vapen som används för gott eller för ont eller för 
båda beroende på vem som håller i det.  
... Och för att jag inte har helt bra koll på vad de olika typerna är när de står på svenska/utan 
beskrivning... :( 

Förknippar helande med helig magi, men det finns inslag av vad jag skulle anse är elementär 

Jag vet att onska är kopplat till svartkonster 

Jag vet inte riktigt vad de olika magi-källorna gör. Men elektricitet är vetenskap 

Jag tänkte på en whisp (ur legend of Zelda). 

 

Vilken av knapparna 
har enligt dig STÖRST 
hörbar påverkan på 
ljudet? Hur tyckte du att knappen du angav påverkar ljudet? 

4 gör magin tyngre, lite mer kraftfull 
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8 
Det låter mer uppladdat, man kanske ser hur healingen fyller på 
healthmätaren 

5 Den fick ljudet att kännas längre bort och som att det tappade kraft 

11 Fråntog ljudet kraft, det tappade fart 

10 Gör ljudet mer på låtsas/oäkta (cartoony) 

4 
Det sänker pitchen ganska snabbt, vilket ger det en ganska utdragen effekt 
i slutet. 

17 

Det blir maffigare och det känns som om ljudet får mer impact på 
händelsen som hör till ljudet. Det känns som om det ljudet 'gör' mer. Sedan 
måste jag lägga till att även nummer 10 blir väldigt maffig. Men det känns 
som om den drar ut på ljudet på ett sätt som blir mer onaturligt än vad 
nummer 17 gör. 

7 Jag tycker 8 låter bättre och mer mjuk. Valde 7 då det stör mer 

11 Ljudet blev längre 

10 Jag anser att det lät långsammare. 

10 
Det lät dumt. Alltså, jag tycker ljuden på pitch up sidan låter bättre (av de 
jag hör) 

 

Vilken av knapparna har enligt dig MINST hörbar påverkan på ljudet? 

15 

3 

18 

18 

6 

17 

8 

3 

18 

18 

6 

 

Representerar någon version din upplevelse av ljudet bättre än 
"default"-ljudet? 

Om Ja, vilken? (ange 
siffra) 

Nej 
 

Ja 2 

Nej 
 

Nej 
 

Nej 
 

Ja 4 och 10 
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Ja 16. 17. 18. 

Ja 8 

Nej 
 

Vet ej 
 

Nej 
  

Förändrar någon av versionerna vilken magi-källa 
du anser att ljudet tillhör? 

Om Ja, vilken? 
(ange siffra)) Vilken magi-källa? 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Ja 2 
Svartkonster (Dark 
magic) 

Ja 9 Helig (Holy) 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Ja 10 Elementär (Elemental) 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

Nej 
 

* Anser inte att det 
förändrades 

 

Märkte du någon skillnad 
mellan de tre olika 
formerna av pitchröresler? Om Ja, Vad? 

Ja påverkar hastighet, ibland snabbare och ibland långsammare 

Ja De ger ljudet olika laddning 

Ja 
Ljudet blev mer nära eller längre bort. Den stadiga energin försvann 
ifrån originalljudet 

Ja Ljudet blev lättare eller tyngre 

Ja 
De gav ljudet olika effekt, men förstörde ljudet/förändrade funktionen 
och uppfattningen negativt 

Ja 

Dis kändes som att den överlag påverkade mycket, åtminstone var den 
lättast att märka av. Mid märktes även den lätt av, dock inte lika väl 
som Dis. Bas kändes som att den påverkade minst, kan dock bero på 
att jag använder högtalare. 

Ja 

Det var olika beroende på vilken jag var på för tillfället, men vissa hade 
större skillnad än andra. Men den största skillnaden som jag upplevde 
var la att det kändes som att vissa ljud var längre än andra och vissa 
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andra kortare. 

Ja 
Det blir olika känsla på ljudet. Pitch Up känns mer korrekt till hur jag 
uppfattar ljudet. 

Ja Det blev längre eller kortare, typ försvann uppåt 

Ja Antingen går det långsammare eller snabbare, blir ljusare eller mörkare. 

Ja 

Okej, först och främst blev det snabbare/långsammare, högre/lägre ton. 
Men det jag tänkte på är att det kändes mer som att något laddades 
upp på pitch up sidan. 

 

Anser du att en nedåtgående pitchrörelse tillför eller fråntar energi? 

Tillför energi 

Fråntar energi 

Fråntar energi 

Både och 

Fråntar energi 

Tillför energi 

Både och 

Fråntar energi 

Fråntar energi 

Fråntar energi 

Fråntar energi 

 

Övriga tankar? 

pitch up sidan kändes emellanåt obehaglig att lyssna igenom 

Svårt att höra någon större skillnad på flera av "Dis." ljuden 

 

 
Ljudet verkade bestå mycket av toner 

 Jag är alldeles för trött för det här så mot slutet kändes det som att lyssna på hela arméer som 
slogs... Men jag gillade skarpt 16, 17, 18 och när jag lyssnade mer på dem så fastnade jag även för 
de översta tre ljuden i 'down' kolumnen. De startade även min hjärna något enormt och drog igång 
fantasin... Jag vill nu skriva något baserat på ljudet. xD Men det hör kanske inte till ditt arbete.  
Jag fastnade inte direkt för något ljud som var specifikt för de ljud som var från 'up' sidan, föredrog de 
andra helt klart. Även om det var samma ljud så skapade de helt olika tankar och känslor eftersom de 
var omändrade på olika sätt. Samma ljud här skulle kunna användas för att göra minst fem olika 
karaktärers helt olika vapen. Som i sig skulle kunna vara både goda och onda.  
Överanalyseringen är helt klart igång nu, men det känns även som om det här ljudet skulle kunna 
användas för en riktigt maffig dörr när den stängs för att någon har använt någon form av magi för att 
stänga den. 
... Jag ska sluta skriva nu. 
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Pitch Down - versionerna lät sämre 

Har inga andra tankar 

Jag har inga andra tankar. 
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Appendix E -  Avtal. 

Enkät (nedan) 

 

Intervju (nedan) 

 


