
Mall sk
apad a

v Henrik

 

 
 
 

LÅGFREKVENTA DRÖNARLJUD I 

SKRÄCKSPEL 

 

LOW FREQUENCY DRONES IN 

HORROR GAMES 
 

 

Examensarbete inom huvudområdet Medier, estetik 

och berättande 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2017 

 

Anton Lundin 

 

Handledare: Anders Sjölin 

Examinator: Jamie Fawcus 



Sammanfattning 
 

Detta examensarbete undersöker användandet av lågfrekventa drönarljud i skräckspel. 

Texten fokuserar på de känslomässiga reaktioner som kan framkomma vid användandet 

av dessa typer av ljud. Det artefakt som används vid undersökningen är en sekvens av 

ett spel i survival-horror genren. Två kontrollgrupper spelar igenom sekvensen varav en 

spelar med drönarljud samt en utan. Utvärderingen av arbetet sker genom kvalitativa 

intervjuer. 
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1 Introduktion 

Genren skräck är vanligt förekommande i ett flertal medier och kännetecknas av eftersträvan 

av att framkalla rädsla hos sin publik. Även inom datorspelsbranschen är skräckgenren vanligt 

förekommande. I skräckspel finns det ett flertal olika stilkonventioner i dess ljudläggningar. 

En av dessa är användandet av lågfrekventa drönarljud. 

Syftet med detta arbete är att beskriva och kartlägga viktiga aspekter av tidigare forskning inom 

ljuds roll i skräckspel. Arbetet avser även undersöka användandet av dessa lågfrekventa 

drönarljud och den effekt som dessa typer av ljud har på spelares upplevda rädsla. Utöver 

ljudläggningar i skräckgenren diskuteras även emotionen rädsla samt ljuds känslomässiga 

påverkan på spelare. 

Utvärderingen av arbetet sker med kvalitativa metoder där respondenter får spela igenom en 

skräckspelssekvens och därefter svara på frågor angående deras upplevda rädsla. 

Problemformuleringen har sin utgångspunkt i det frekventa användandet av lågfrekventa 

drönarljud i skräckgenren samt den effekt dessa ljud har på individers upplevda rädsla. Den 

fråga som arbetet avser undersöka är: 

 Hur skiljer sig spelarens upplevda rädsla vid användandet av drönarljud i skräckspel 

från då dessa inte används? 

Inför utvärderingen skapades en spelprototyp i genren survival-horror. Tre olika versioner av 

prototypen skapades: En med drönarljud samt skogsambiens, en med endast skogsljud och en 

utan några ljud alls.  Testpersonerna delades in i tre kontrollgrupper och fick spela igenom 

prototypen för att sedan besvara ett antal öppna och slutna frågor. 
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2 Bakgrund 

Ljud har en viktig roll att uppfylla i datorspel, vilket är tydligt då dessa analyseras. Collins 

(2013, s. 30) beskriver ett flertal funktionaliteter inom användandet av ljud i datorspel. Bland 

annat så nämner Collins att ”[…] positive reinforcement sounds (such as collecting swords, for 

instance) can enable players to determine positive or negative actions in a game more quickly, 

enabling a quicker learning curve. (ibid)”.  

Extra viktigt blir ljud i just skräckspel och i sin avhandling på University of Montreal beskriver 

Guillaume Roux-Girard att detta beror på att ”sound becomes the engine of the gamer’s 

immersion within the horrific universe. (Roux-Girard, 2014 s. 192)”. Detta diskuteras även av 

Toprac & Abdel-Meguid (2010, s. 2) som menar att ljud har en minst lika viktig funktion som 

grafik har för att skapa immersion. 

2.1 Emotionen Rädsla 

Ordet emotion är ett relativt abstrakt begrepp och det finns många olika teorier om hur 

emotioner fungerar. Plutchik (2001, s. 344) menar att det framkom över 90 definitioner av 

ordet emotion under 1900-talet. I sin avhandling på Southern Methodist University i Dallas, 

Texas beskriver Paul Toprac och Ahmed Abdel-Meguid (2010, s. 2-3) användandet av ljud i 

skräckspel och lägger mycket fokus på den emotionella aspekten av ljuds inverkan på 

människor. 

Toprac & Abdel-Meguid (2010, s. 3) diskuterar fyra olika perspektiv på emotioner: det 

darwinistiska perspektivet, James-Lange teorien, det kognitiva perspektivet samt den sociala 

konstruktivismen. 

Robert Plutchik var en professor på Albert Einstein College of Medicine vars arbete fokuserade 

på just emotioner enligt det darwinistiska perspektivet. Angående dessa ansåg Plutchik (2001, 

ss. 348-349) att det fanns åtta primära emotioner. Plutchik (ibid) menar att rädsla är en 

biologisk reaktion till upplevelsen av ett hot. 

Till skillnad från Plutchiks forskning om emotioner så beskriver James-Lange teorien att 

känslor först framkommer efter en fysiologisk reaktion (James William, 1884, s.189). James-

Lange teorin avhandlar dock endast känslor där distinkta kroppsliga uttryck förekommer 

(ibid). Till exempel så kan hjärtslag öka och muskler spännas vid tillfällen då rädsla 

uppkommer. Toprac & Abdel-Meguid menar att ljudläggare kan använda sig av detta till sin 

fördel: ” Loud and sudden noises, for example, can make players instinctively jump, which 

promotes the feeling of fear (2010, s. 4)”. 

Angående den sociala konstruktivismen så diskuterar denna vilka känslor som är inlärda, 

samt varför dessa är av annan karaktär än de emotioner som är medfödda. Den sociala 

konstruktivismens roll inom datorspelsutveckling menar Toprac & Abdel-Meguid (2010, s.4) 

vara av stor nytta. ”For game designers, this means that anything that the player has been 

taught to fear can be leveraged to promote fear, including such things as death and failure, 

which are risks (to the player’s avatar) in most computer games. Furthermore, game designers 

can use sound effects as cues for threats (Toprac & Abdel-Meguid, 2010. ss.4-5)”. 
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Ordet kognition defineras av nationalencyklopedin som ” de tankefunktioner med vilkas 

information och kunskap hanteras (NE, 2017)”. Det kognitiva perspektivet på emotioner ser 

känslor som ett fenomen som ständigt förändras utifrån människans tankar (Kenneth 

Strongman, 1996, s. 76). Enligt Toprac & Abdel-Meguid kan ljudläggare av skräckspel använda 

sig av det kognitiva perspektivet, bland annat genom ”[…] priming cues, such as music, 

acousmatic sound effects, and visuals, which can encourage “thinking” about the scariness or 

creepiness of the game (Toprac & Abdel-Meguid, 2010, s. 4)”. 

En forskare som arbetat mycket med emotionsteori är psykologen Paul Ekman. Emotionen 

rädsla anser Ekman (1999, s. 14) vara en av människans grundläggande emotioner. I en av 

sina studier beskrivs emotionen rädsla som ”the response to the threat of harm, physical or 

psychological. Fear activates impulses to freeze or flee. Often fear triggers anger. (Ekman & 

Cordaro, 2011, s. 365)”. 

En relevant aspekt av emotionen rädsla är fobier. Ordet fobi härstammar från Grekiskans ord 

för flykt och terror. Termen fobi är även kopplad till den grekiska mytologins personifikation 

av rädsla, Phobos. Fobi kan beskrivas som ” an intense fear out of proportion to the apparent 

stimulus. (Doctor, Adamec and Kahn, 2008 s. 11)”. Mcnally menar att specifika fobier ” exhibit 

intense fear of circumscribed situations or objects (McNally, 1999, s. 481)” och beskriver de 

vanligaste specifika fobierna med Phobias of animals, heights, enclosed places, blood-related 

cues and flying in airplances […] (ibid)”. 

2.2 Datorspel i skräckgenren 

Skräck är en välanvänd genre inom flera olika medier, så som film, datorspel och 

skönlitteratur. Spel som utspelas i skräckmiljöer skiljer sig från övriga genrer eftersom dessa 

har en distinkt uppgift att förstärka just emotionen rädsla. I boken Horror Video Games: 

Essays on the Fusion of Fear and Play beskriver Bernard Perron (2009, s. 90) att spel i 

skräckgenren drivs av en frånvaro av kunskap: ”through intersitial creatures and situations: 

boundaries are not only transgressed, but trust in the understanding of where these 

boundaries actually lie is undermined (ibid)". 

Termen immersion förekommer ofta i studier inom dataspel och är kan uppfattas som relativt 

svårdefinerad, men kan beskrivas som tillståndet då en spelare är engagerad och absorberad 

av den virtuella världen. I boken Computer Games: Text, Narrative and Play (2006) 

beskriver Diane Carr perceptuell immersion som “the degree to which a technology or 

experience monopolizes the senses of a user. (Carr, 2006, s. 68)”. Grundaren av International 

Game Developers association Ernest Adams (2004) anser att immersion kan delas upp i tre 

olika kategorier: taktisk immersion, strategisk immersion samt narrativ immersion. 

Danny Langhoff Nielsen (2013) skrev sitt examensarbete på Aalborg universitet i Danmark 

om datorspel i skräckgenren från ett designperspektiv. Nielsens arbete fokuserar på spel i 

genren survival-horror, men påpekar även att genren skräckspel kan delas in i ett flertal 

subgenrer: ”Horror games can be divided into several sub-genres, such as adventure-horror, 

action-horror, and survival horror (2013, s. 37)”. 

 Genren survival-horror är intressant från ett flertal perspektiv. Nielsen (ibid) menar att 

överlevnadsaspekten i dessa spel är något som inte är vanligt förekommande i övriga 

datorspelsgenrer. Utöver överlevnadsaspekten summeras survival-horror spel med att ” 
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survival horror games has a strong tendency to use the uncanny in order to induce fear in the 

players. This varies from enemy design, to architecture, and sound design (2013, s. 38)”. Spelet 

Silent Hill (1999) är ett spel I survival-horror genren (Adams 2010, s. 104). Angående genren 

kan även vissa kopplingar till skräckfilmer göras: ”[…] lone protagonists, disturbing images, 

and startling attacks (Adams 2010, s. 648)”. 

I sin studie diskuterar Nielsen immersion i skräckspel samt vilka konventioner som är 

karakteristiska för spel i skräckgenren. Bland dessa stilval nämner Nielsen (2013, s. 38) ett 

djupare fokus på narrativ, vilket bör kunna kopplas till Ernest Adams teorier om narrativ 

immersion: ” A player gets immersed in a narrative when he or she starts to care about the 

characters (2004)“. Nielsen (2013, s. 104) menar att den narrativa aspekten av skräckspel är 

väsentlig för att skrämma spelaren. "Without narrative the player is less scared during the 

game and the game functions less like a horror game (ibid)". 

2.3 Ljud i skräckspel 

Det finns ett flertal stilkonventioner som blir uppenbara vid analys av ljudläggningar i 

skräckspel. I en studie av Toprac & Abdel-Meguid (2010, s 7) framkom det att hög volym och 

synkronisering av ljud och händelser i spel är viktiga komponenter av ljudläggningar i 

skräckspel då dessa kan användas för att chocka spelare. 

Lågfrekventa drönarljud används ofta i skräckfilmer i syfte att ”cause unease in a subtle way: 

the spectators are to feel that something bad lurks nearby and ideally get into the state of 

stress. (Julia Heimerdinger, 2012, s. 6).” Drönarljud har använts länge och förekommer redan 

i skräckfilmen The Exorcist från 1973. I sin analys av filmens ljudläggning beskriver Pamela 

Morrow att dessa ljud skapar rädsla eftersom ” Very high or low pitches directly affect the 

human body; the higher pitches resonate within the upper body of the audio-viewer, whereas 

the lower pitches result in the vibration of the stomach and lower abdomen. (Morrowin, 2013, 

s.1-2)”. 

Dessa ljud förekommer även i skräckspel, vilket möjligtvis kan kopplas till Mark Grimshaws 

konferensbidrag till University of Bolton. Grimshaw (2009, s. 5) diskuterar hur ljudläggningar 

i skräckspel kan utformas för att framhäva kuslighet och nämner bland annat att: ”Frequency 

might have an effect on the unpleasantness of sound and this might lead to negative affect. 

(ibid)”. Detta fenomen diskuteras även i boken The Oxford Handbook of Sound and Image in 

Digital Media som kopplar fenomenet till att “psychoacoustics have long connected 

lowfrequency sounds to nausea, anxiety, and disorientation (Vernallis, 2013 s. 131)”. 

Grimshaw (2009, s. 2) drar även en parallell till Plutchiks emotionsteori, och menar att vissa 

typer av ljud har kopplingar till emotionen rädsla. […] uncanny sound is typically associated 

with negative emotions such as Plutchiks basic emotion of terror and its less intense 

outgrowths fear and apprehension (ibid) “.  

I Cristoph Cox och Daniel Warners bok Audio Culture (2004) samlas flera olika verk inom 

musiken. Ett av bokens kapitel är Pierre Schaeffers acousmatics, som beskriver akusmatiska 

ljud med ”a noise that one hears without seeing what causes it (Cox, Warner. 2004, s. 77)”. 

Dessa typer av ljud är vanligt förekommande i ljudläggningar för skräckspel. Till exempel så 

förekommer dessa typer av ljud frekvent i spel som Silent Hill (1999) (Vernallis, Herzog & 

Richardson, 2013 s. 5). Detta fenomen diskuteras även av Toprac & Abdel-Meguid (2010, s. 
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6), som menar att de akusmatiska ljud som används i Silent Hill är till för att skapa spänning 

hos spelaren. 

Angående lågfrekventa drönarljud så förekommer dessa även i Silent Hill (1999). 

Ljudläggaren Akira Yamaoka använder sig av både inspelade och syntetiserade ljud vid 

skapandet av dessa (Vernallis, Herzog & Richardson 2013, s.176). Spektralanalys av ett 

drönarljud från Silent Hill visar ljudfrekvenser omkring 80-120 hz (se Figur 1). Nils Holtar 

(2013) menar att dessa ljud är förekommande i spelet Dead Space (2008) och beskriver dessa 

som ” various drones building and relieving tension as the player progresses through the game 

(Holtar 2013, s. 13)”.  

 

Figur 1 Spektralanalys av ett drönarljud från Silent Hill (1999). 

Akusmatiska ljud bör även kunna kopplas till ytterligare en aspekt som diskuteras av 

Grimshaw: ” Uncertainty about the location of a sound source, its cause or its meaning in the 

virtual world increases the fear emotion. (Grimshaw, 2009. s. 5)”. Mattias Leidevalls (2015, s. 

29) undersökning om stilkonventioner inom ljuddesign i skräckspel beskriver att alla spel som 

analyserats i studien använder sig av akusmatiska ljud för att skrämma sin publik. 

I The Oxford Handbook of Sound and Image in Digital Media beskriver Lisa Coulthard ett 

annat perspektiv på användandet av drönarljud: “In its repetition, an acoustic object (the 

drone) becomes identified with meanings and themes (violent sexuality, psychological 

dissociation, death). (Vernallis, 2013 s. 131)“. Huruvida dessa aspekter av ljuden kan 

appliceras i skräckspelsmiljöer är en intressant fråga som kan undersökas i framtida arbete. 

Neil Lerner (2010) menar att dessa typer av ljud påverkar människor instinktivt på en 

primalnivå och kopplar detta till att ljuden förflyttar individen ”[…] back to a much earlier 

time when the ability to perceive a variety of sounds alerted us (as a species) to approaching 

predators or other threats (2010, s. ix”).  

Ett annat fenomen som ofta förekommer i skräckgenren är användandet av onormal tystnad. 

Detta beskriver Sven Raeymaekers i sin uppsats ”Filmic Silence” med att ”During the 

sustained silence and before its resolution our engaged minds fill in the rather literal blank 

with suspicions, guided therein by contextual information derived from the accompanying 

imagery and soundtrack (2014, s. 3)”. Från ett datorspelsperspektiv förekommer användandet 

av tystnad ofta i skräckspel. Tystnaden används bland annat frekvent i spelet Silent Hill 
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(1999), detta är något som Jamie Sexton beskriver i sin bok Music, Sound and Multimedia: 

From the Live to the Virtual med ”[…] through the innovative sound design of Akira Yamaoka, 

Silent Hill is above all a meditation on the meaning of silence (Sexton, 2007, s. 75)”. 

Användandet av tystnad i skräckgenren är väldokumenterad, bland annat spelar tystnaden en 

stor roll i sci-fi skräckfilmen Alien (1979). Nis Grøn menar att ” silence plays a pivotal role in 

creating the spectacle and horrific pleasures of watching sci-fi horror films. (2013, s. 99)” 
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3 Problemformulering  

Användandet av drönarljud förekommer i flera olika skräckspel. Bland annat titlar som Silent 

Hill (1999) och Amnesia: The Dark Descent (2010) använder sig av dessa typer av ljud. 

Angående Silent Hills (1999) ljuddesign beskriver Greene och Kulezic-Wilson att ”The 

ambient sounds include deep drones, sub-bass-like rumbles (2017, s.82)”. Kopplingar kan 

göras till användandet av dessa ljud i skräckfilmer, till exempel så menar Vernallis, Herzog & 

Richardson (2013, s. 131) att dessa lågfrekventa drönarljud används för att skapa obehag hos 

publiken. Den definition av drönarljud som detta arbete avser undersöka är ” 

a monotonous low tone; humming or buzzing sound (Dictionary.com, 2017)”. 

Detta arbete kommer att undersöka effekterna av användandet av dessa typer av ljud genom 

personliga intervjuer. Syftet med detta arbete kan sammanfattas med följande frågeställning: 

 Hur skiljer sig spelarens upplevda rädsla vid användandet av drönarljud i skräckspel 

från då dessa inte används? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

I syfte att undersöka dessa problem skapades två ljudläggningar. Ljudläggningarna 

implementeras i ett skräckspel, varav endast en ljudläggningarna använder sig av lågfrekventa 

drönarljud. Implementationen av de olika ljudläggningarna skedde med hjälp av verktyget 

FMOD Studio (2017) i spelmotorn Unity (2017). I syfte att inte avvika från skräckspelsgenrens 

stilkonventioner användes även andra typer av ljud. De foleyljud som användes i spelet är 

fotsteg. Eftersom ljudvärldens fokus behöver vara på drönarljuden så användes ingen musik i 

spelet. 

De drönarljud som används i spelsekvensen skapades med avsikten att framkalla rädsla och 

tar inspiration från tidigare skräckspel som använt drönarljud. Bland annat användes ljud från 

Konamis Silent Hill (1999) som referens vid skapandeprocessen av spelsekvensens ljud. Dessa 

ljud undersöktes med spektralanalys (se Figur 1), och består av en repeterande ljudslinga med 

lågfrekventa ljud omkring 80-120hz. Ljuden skapades med FM Syntes via mjukvarusynthen 

Omnisphere 2 (2015). Angående FM-syntes kan dessa beskrivas med “FM is a digital form of 

synthesis that can create complex sounds and aural elements with a very small number of 

fundamentals involved (Prager, 2004, s. 329)”. 

Respondenter delades in i kontrollgrupper som får spela en av de olika versionerna för att 

sedan svara på ett flertal frågor angående sin personliga upplevelse av spelet. Det data som 

samlats in jämfördes för att fastställa huruvida det finns några uppenbara skillnader i den 

upplevda rädslan, samt den individuella spelarupplevelsen.  
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Figur 2. Skärmdump från spelsekvensen. 

Prototypen utspelas i en mörk skogsmiljö med ett monster (se Figur 2) som jagar spelaren. 

Spelets mål är att ta sig igenom de olika banorna utan att ett monster hinner ikapp spelaren. 

För att vinna spelet behöver spelaren samla in 3 dokument från en spelkarta. Denna mekanik 

inspirerades av spelet Slender: The Eight Pages (2012). Ljudläggningarna särskiljs endast i 

användandet av drönarljud. Respondenter delades in i en av de två kontrollgrupperna. Grupp 

A spelade med drönarljuden och Grupp B utan dessa. 

Utvärderingen av arbetet skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder 

kännetecknas enligt Helge Östbye (m.fl. 2004 s.102) genom att temat av intervjun definierats 

innan utfrågningen, men inte begränsas till specifika frågor. Detta resulterar i att uppföljande 

frågor kan användas för att samla in djupare och mer personliga svar. Eftersom personliga 

intervjuer lätt blir tidskrävande (Ejvegård, 2012 s. 55) så är antalet respondenter som 

intervjuades 6 personer till antalet. Av etiska skäl så är samtliga respondenter över 18 år 

gamla, detta eftersom spelsekvensen innehåller grafiskt våldsamt material. 

I samband med de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide skapats (se appendix 

A). Intervjuguiden inleder med frågor angående kön och ålder. Frågorna diskuterar 

respondenternas tidigare erfarenheter av skräckspel, huruvida de anser sig vara lättskrämda 

samt hur de upplevde ljuden i spelsekvensen.  

Östbye (m.fl, 2004 s. 103) beskriver att ostrukturerade intervjuer ofta kan framstå som ad 

hoc-intervjuer och motiverar detta med att ”intervjuaren inser att det är något som måste 

följas upp, eller för att informanten har viktiga eller överraskande bidrag att komma med. 

(ibid)”. Detta är något som användes i genomförandet av intervjuerna. 

Eftersom arbetet fokuserar på respondenternas personliga upplevelser och emotioner 

användes ett flertal öppna frågor. Motivationen för detta var att låta respondenter formulera 

sina upplevelser och ge nyanserade svar. ”Öppna frågor kan användas för att fånga in nya 

tendenser och lika så när antalet svar kan bli för högt för att det ska vara möjligt att ha slutna 

frågor Helge Östbye (m.fl. 2004, s. 144)”.  Frågor om respondenternas personliga reaktioner 

på spelsekvensen är exempel på öppna frågor i intervjuguiden.  

Utöver de öppna frågorna innehåller intervjuguiden även slutna frågor, detta med 

motivationen att lättare kunna jämföra olika respondenters svar (Östbye m.fl. 2004, s.143). 

Frågan ”Hur rädd kände du dig när du spelade? (1-5)” är en sluten fråga som låter 

respondenter besvara utifrån en värderingsskala från 5 ner till 1. Talet 5 representerar att 

respondenten kände sig mycket rädd och 1 motsvarar ”inte rädd”. 
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En risk med öppna frågor är att respondenter tolkar frågorna på olika sätt vilket därefter 

resulterar i otydlig data (Östbye m.fl, 2004, s.143). För att detta inte ska bli ett problem 

kommer aktivt lyssnande vara en viktig del av intervjun. Detta menar Östbye (m.fl, 2004, s. 

105) kunna fungera som en kontroll på att intervjuaren tolkar respondentens svar rätt. 

Öppna frågor resulterar ofta i svar som tar lång tid att anteckna (Östbye m.fl, 2004, s.143), 

därför kommer de kvalitativa intervjuerna att spelas in för att slutligen transkriberas. 

Respondenterna får sedan läsa igenom transkriberingen av samtalet för att säkerställa att 

deras svar har tolkats rätt. 

Innan genomförandet av undersökningen utfördes en pilotstudie i syfte att undersöka 
effektiviteten av spelsekvensen. Pilotstudien utfördes även för att säkerställa att 
intervjuguidens frågor genererade svarsmaterial som kan anses vara relevant till 
problemformuleringen. 
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4 Genomförande 

Prototypen som skapades är en spelsekvens inspirerad av spelet Slender: The Eight Pages 

(2012). Båda spelens mekanik involverar att spelaren samlar dokument i en skogsmiljö i syfte 

att undkomma ett monster. Om spelaren ser på monstret för länge så är spelet över. Spelets 

genre är en survival horror vilket kan kopplas till Ernest Adams beskrivning av genren: ”A 

subgenre of action or action-adventure games that uses some of the qualities of horror movies: 

lone protagonists, disturbing images, and startling attacks (2010, s. 648).  

Spelprototypen som skapats är relativt kort och tar cirka 5-10 minuter att spela igenom 

beroende på hur lång tid det tar för spelaren att hitta de olika dokumenten. Speltiden skiljer 

sig från Slender: The Eight Pages eftersom dess karta är mycket större än den prototyp som 

skapats för undersökningen. 

Arbetsprocessen för skapandet av spelprototypen bestod av programmering samt ljuddessign. 

Prototypen utvärderades med kvalitativa metoder i form av personliga intervjuer (Ejvegård, 

2012 s. 55). I syfte att undersöka effektiviteten av de frågor som planerades för intervjuerna 

utfördes även en pilotstudie. 

Skapandeprocessen av drönarljuden tog inspiration av spelet Silent Hill (1999). Detta skedde 

genom bland annat spektralanalys, samt researcharbete i form av Akira Yamaokas 

beskrivningar av sin skapandeprocess för ljuden.  

4.1 Ljudläggning 

Skapandet av de olika drönarljuden skedde med Spectrasonics hårdvarusynth Omnisphere 2 

(2015). Ljuden skapades med flera olika FM synthar med olika vågformer. Dessa ljud är 

begränsade i frekvensspektrumet till 350 hz. Utöver hårdvarusynthar så användes ljud från 

diverse ljudbibliotek, dessa processerades med EQ där höga frekvenser filtrerades bort. För 

att ge mer dynamik i ljudbilden användes ett reverbfilter på samtliga drönarljud. I koppling 

till Greene och Kulezic-Wilson beskrivningar av dessa ljud I Silent Hill (1999) ”deep drones, 

sub-bass-like rumbles (2017, s.82)” så filtrerades endast mindre delar av frekvenser i 

basregistret bort. 

Masteringprocessen för ljudläggningen bestod av att tillämpa diverse bearbetningar i syfte att 

skapa en mer klar ljudbild. För denna process användes en VST skapad av företaget IZotope 

med namnet Ozone 7 (2015). Arbetet med Ozone 7 (2015) bestod av EQ samt kompressor. 

Arbetet med EQ skedde endast på drönarljuden och bestod av att begränsa ljudens 

frekvensområde till högst 350 hz. 

En idé under skapandeprocessen var att använda vindljud för att ge mer rörelse i ljudbilden. 

Detta valdes dock bort eftersom ljuden tog upp för mycket plats i frekvensspektrumet, vilket i 

sin tur resulterade i att fokus på drönarljuden försvann. Detta hade kunnat motverkas genom 

att använda en annorlunda inspelning, men valdes bort eftersom vindljudet inte sågs som en 

prioritet i projektarbetet. 

I syfte att ge mer realistiska fotstegsljud slumpades dessa fram i en spellista. Denna process 

skedde i FMOD. Fotstegsljudens volym modulerades till att slumpa fram volymnivå i FMOD 

mellan -2 till -0 dB. Fotstegens ljudkanal sänktes med -4 dB i FMOD för att dessa inte skulle 

vara för höga i volym. 
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I samband med pilotstudien utfördes en förändring på ljudläggningen i spelet. Respondenter 

som spelade utan drönarljud uppfattade ljudvärlden som tom och syftade på att spelet inte 

innehåller några skogsljud. På grund av detta implementerades ett nytt ljudspår i spelet 

namngett ”skogsljud”. Ljuden som användes var fältinspelningar från de offentliga 

ljudbiblioteket FreeSound. Söktermerna som användes för skogsljuden var ”forest night” och 

”crickets”. 

4.2 Spelsekvens 

Skapandet av spelsekvensen skedde i spelmotorn Unity (2017). Arbetets fokus var spelets 

ljudläggning, skapandet av detta skedde i programmet FMOD (2017). Ljudläggningens 

implementation utfördes med programmeringsspråket C# samt JavaScript.  

 

Figur 3. Skärmdump från spelets skogsmiljö. 

 

I brist på kunskap inom området 3d-modellering användes gratis 3d-modeller från Unitys 

(2017) assetstore.  Likaså skogsterrängen (se Figur 3) i spelet laddades ned gratis från Unity. 

Majoriteten av de olika skript som användes i projektet är delar av Unitys standardbibliotek. 

De övriga skripten, så som spelets ficklampa och monstrets AI togs från Unity assetstore. 

Implementationen av spelets ljudläggning bestod av att modifiera befintliga skript i 

spelmotorn till att aktivera händelser i FMOD-projektet. För implementationen av 

fostegsljuden behövde endast en parameter att passera till FMOD-projektet. Detta skedde 

med en boolean-variabel, alltså en variabel som endast omfattar två möjliga värde. Variabeln 

instruerade FMOD om spelkaraktären är i rörelse eller ej. Boolean-variabeln hade antingen 

ett värde av 1 eller 0. Om Spelkaraktären var i rörelse fick boolean-variabeln värdet 1 medan 

värdet 0 innebar att spelaren stod stilla, vid de tillfällen då variabelns värde var 1 så spelades 

fotstegsljuden.  

Implementationen av drönarljuden var enkel eftersom dess FMOD-event endast består av ett 

ljudspår som loopar. Drönarljuden samt skogsljuden aktiveras så fort skogsscenen laddats in. 

Eftersom spelet inte skulle innehålla några drönarljud i en av kontrollgrupperna skapades två 

tre i Unity, en med och en utan drones samt slutligen en scen utan FMOD implementerat. Den 

sista scenen skapades för den kontrollgrupp som spelar utan ljud. 
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4.3 Pilotstudie 

I syfte att undersöka eventuella styrkor och svagheter i både spelsekvensen samt de planerade 

frågorna utfördes en pilotstudie på två respondenter. Pilotstudiens intervjuer utfördes över 

internet med programmet Skype (2017). Utöver webbkamerafunktionen var skärmdelning en 

viktig del av denna process. Skärmdelningen strömmar respondenternas datorskärmar vilket 

in sin tur resulterade i att spelarupplevelsen kunde delas. 

Respondenterna i pilotundersökningen instruerades om hur spelet fungerade och fick sedan 

spela igenom sekvensen. En av respondenterna fick spela igenom spelet med drönarljud och 

en utan dessa. Samtalen spelades in och transkriberades så att inget skulle glömmas bort. I 

syfte att säkerställa att respondenternas svar tolkats rätt fick respondenterna sedan läsa 

igenom transkriberingarna.  

Efter pilotstudien skedde en förändring på spelsekvensen, samt ett flertal förändringar på 

intervjuguiden. Förändringen på spelsekvensen bestod av att respondenter gick utanför 

skogen och därefter hade problem med att slutföra spelet. Lösningen på detta problem skedde 

genom att implementera 4 box-colliders i Unity (2017). Dessa placerades som utanför skogen 

och aktiveras då spelkaraktären kolliderar med box-colliderobjekten. När dessa aktiveras 

återskapas spelkaraktären i mitten av spelkartan.  

En av intervjufrågorna var ”Hur påverkade tystnaden i spelsekvensen din upplevda rädsla?”, 

eftersom en av spelsekvenserna inte innehåller någon tystnad utan konstant spelar upp 

drönarljuden. På grund av detta togs denna fråga bort från den framtida intervjuguiden. 

En svaghet i ljudläggningen som framkom under pilotstudien var bristen på miljöljud En av 

respondenterna som spelade utan drones menade att spelet saknar skogsljud. Denna kritik 

resulterade i att nya ljud implementerades i spelmiljön.   
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen utfördes genom att respondenterna delades in i tre kontrollgrupper. 

Kontrollgrupp 1 fick spela med drönarljud och skogsambiens medan kontrollgrupp 2 spelade 

med endast skogsambiens. Kontrollgrupp 3 spelade utan några ljud alls. Undersökningen 

genomfördes på sammanlagt 6 respondenter, varav 5 var män och en var kvinna. Eftersom 

antalet respondenter var av jämt antal delades 2 respondenter in i varje kontrollgrupp.  

Undersökningen inleddes med frågor angående respondenters kön och ålder, därefter ställdes 

frågor angående dess tidigare erfarenhet av skräckspel. En av respondenterna är från England, 

därför översattes intervjuguiden till engelska (Se Appendix B) 

 

    Figur 4 Åldersfördelningen i undersökningen. 

Den tredje frågan ”Hur ofta spelar du skräckspel” resulterade i blandade svar. Samtliga 

respondenter svarade att de tidigare spelat skräckspel men endast två respondenter angav att 

de spelar skräckspel ”Några gånger i månaden”, dessa respondenter var båda i kontrollgrupp 

2. Det vanligaste svaret på frågan var ”Inte så ofta”, vilket fyra respondenter svarade med.  

Efter den tredje frågan ställdes frågan ”Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel”. Samtliga 

respondenter besvarade frågan med att de antingen blir rädda när de spelar skräckspel eller 

att det beror på spelet. En respondent svarade med att anledningen till varför de inte spelar 

skräckspel är att de blir rädda. 

Även frågan ”Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?” gav blandade 

svar. Två av respondenterna svarade att de kände igen spelsekvensen, en respondent från 

kontrollgrupp 2 menade att spelet påminde om Slenderman-spelet. En annan respondent från 

kontrollgrupp 3 gav svaret ”Det påminde mig om ett spel jag sett tidigare men jag kommer 

inte ihåg namnet”. Utöver dessa svar gavs även svar om respondenternas upplevelse av spelet. 
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En respondent från kontrollgrupp 1 beskrev upplevelsen med ”The enviroment, i was trying to 

figure out ways to take shelter like going into the house and hiding”. En respondent som 

spelade med endast skogsljud menade att spelsekvensen var väldigt kort och att spelet “tog 

slut väldigt fort”.  

Den sjätte frågan fokuserade på respondenternas upplevelse av spelets ljudläggning. ”Hur 

upplevde du ljuden i spelet?”. En av respondenterna som spelade med drönarljud svarade att 

de hörde vågor även då de inte fanns något vatten i spelet: ” I thought I was hearing waves, 

there were some chirping but no water around “.  

De respondenter som spelade med endast skogsambiens gav svaren ”De kändes lite retro och 

statiska, som om dom bara var där liksom. Det lät som insektljud, fotsteg och fågelkvitter” 

samt ”Skogsljud, de var inte så läskiga men de passade spelets karta”. Respondenten som 

beskrev ljudläggningen som retro och statisk motiverade detta med att ”De kändes inte som 

om ljuden var en del av spelet, som om de bara var en ljudfil som spelades upp”. Eftersom den 

tredje kontrollgruppen inte spelade med några ljud resulterade dessa i svaren ”Jag hörde inga 

ljud”. Vid följdfrågan ”Vad tänkte du om det?” framkom svaret ”det saknades något, det 

kändes inte som om att det var jag i spelet, det kändes mer som att jag bara spelade.” 

Efter frågan angående respondenternas upplevelse av spelets ljudläggning följde frågan ”Kan 

du beskriva ljuden i spelet?”. Frågan resulterade i mer deskriptiva svar än de tidigare. En 

respondent som spelade med drönarljud svarade med ” Mild chirping as in a bird, this wave 

sound, water flowing in the distance. I hear a constant low sound, like when you put a shell to 

your ear. It didn’t fit in with the forest which made me feel something was off”. Svaret 

uppföljdes med frågan ”Off in what way?”. Respondenten beskrev därefter att drönarljuden 

förmedlade att spelaren befann sig på en oroande plats där saker inte var normala.  

Den andra respondenten som spelade med drones beskrev ljuden i spelet som ”Rasslande, 

klickande, lågt buller och skogsljud”. Detta resulterade i en följdfråga angående det låga 

bullret: ”När du säger lågt buller, kan du beskriva det ljudet?”. Respondenten svarade med att 

ljudet påminde om en bullrande maskin långt borta och utvecklade med ” Till exempel en 

granne som har en generator påslagen, eller bakgrundsmusik i en grotta i TV-Spel, jag kan 

inte bestämma vilken av dem”.  

Utöver de öppna frågorna ställdes även ett par slutna frågor angående ljudens påverkan på 

spelupplevelsen. Den första slutna frågan, ”Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till 

spelupplevelsen?” låter respondenterna svara med en skala från 1-5, där 1 representerar att 

ljuden inte bidrog till spelupplevelsen alls och 5 innebär att ljuden bidrog till spelupplevelsen 

mycket väl. Alla respondenterna i de individuella kontrollgrupperna gav samma svar (se Figur 

5), respondenterna i grupp 1 svarade med 4 medan grupp 2 svarade med 2. Slutligen gav 

respondenterna i grupp 3 värdet 1. 
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   Figur 5 Ljudens påverkan på spelupplevelsen 

Den andra slutna frågan, ”Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte 

alls, 5 = Mycket rädd) gav liknande data (se Figur 6). De respondenter som spelade med endast 

drönarljud fick högst värde i skalan med 2,5 och 3 som svar medan grupp 2 endast fick värdet 

1 och 1,5. Båda respondenterna i grupp 3 gav svaret 2.  

 

   Figur 6 Respondenternas upplevda rädsla 

Efter de slutna frågorna ställdes frågan ” Var det några andra emotioner du upplevde när du 

spelade?”. Respondenterna i kontrollgrupp 1 gav svaren stress samt förvirring. En respondent 

i kontrollgrupp 2 kände sig frustrerad och menade att detta berodde på svårigheter i att hitta 
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det sista dokumentet i spelet, ” Frustration från att jag inte kunde hitta det tredje pappret”. En 

av respondenterna i kontrollgruppen utan ljud kände sig stressad.  

Den sista frågan i intervjuguiden berörde respondenternas spelvanor. ”Kan du namnge några 

andra skräckspel du spelat?”. Samtliga respondenter gav minst ett spel som svar. De svar som 

framkom oftast var spelen Outlast (2013) samt Amnesia: The Dark Descent (2010) och Silent 

Hill (1999).  

5.2 Analys 

Respondenterna i grupp 2 gav relativt låga värde i kontrast till kontrollgrupp 1 på frågan 

angående deras upplevda rädsla. Dessa respondenter var de enda som spelade skräckspel ofta, 

kanske är det en av anledningarna till att de inte upplevde lika mycket rädsla.   

En respondent som spelade med drönarljud beskrev sig vara lättskrämd och förklarade att de 

försökte leta efter ställen i spelet att fly till- bland annat genom att försöka öppna dörren till 

den stuga som finns i spelet. Detta kan kopplas till (Ekman & Cordaro, 2011, s. 365) som menar 

att rädsla ofta resulterar i flykt- och kamprespons. Samma respondent gav svaret 4 på frågan 

”Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen”. 

Julia Heimerdinger (2012, s. 6) menar att lågfrekventa drönarljud ofta används i skräckfilmer 

för att skapa obehag och stress hos publiken. Vid frågan ” Var det några andra emotioner du 

upplevde när du spelade?” framkom stress som svar två gånger.  

Angående drönarljuden beskriver en respondent att ljuden påminner om det brus som kan 

höras då en snäcka hålls för örat. Respondenten menar att ljuden inte passade in med 

skogsmiljön vilket resulterade i att något kändes udda. Detta kan kopplas till vad Grimshaw 

(2009, s.2) beskriver som Uncanny sounds. ”Uncertainty about the location of a sound source, 

its cause or its meaning in the virtual world increases the fear emotion (ibid).” Även Nielsen 

(2013, s. 38) diskuterar dessa typer av ljud och menar att survival-horror spel har en tendens 

att använda sig av dem för att skapa rädsla hos spelare. 

Respondenten som beskrev drönarljuden som opassande till skogsmiljön förklarade att ljuden 

framkom som oroande och förklarade att ljuden gav intrycket att respondenten var i en plats 

där saker inte var normala. Detta kan kopplas till Bernard Perron (2009, s. 90) som menar att 

skräckspel drivs av en frånvaro av kunskap: “through intersitial creatures and situations: 

boundaries are not only transgressed, but trust in the understanding of where these 

boundaries actually lie is undermined (ibid)”. 

Den andra respondenten som spelade med drönarljud beskrev ljuden som antingen ett lågt 

buller eller som bakgrundsmusik i tv-spel som utspelar sig i en grotta. Detta är en intressant 

aspekt, eftersom drönaren inte har några melodiska kvaliteter. 

Vissa respondenter kände igen sig i spelmiljön och menade att de sett liknande spel tidigare. 

En av respondenterna i kontrollgrupp 1 menade att detta var anledningen till att de inte blev 

mer rädda.  

Respondenterna som spelade utan ljud alls upplevde högre nivåer av rädsla än de 

respondenter som spelade med endast skogsljud. Möjligtvis kan detta kopplas till vad 

Raeymaekers förklarar med ”During the sustained silence and before its resolution our 
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engaged minds fill in the rather literal blank with suspicions, guided therein by contextual 

information derived from the accompanying imagery and soundtrack (2014, s. 3)”. 

5.3 Slutsatser 

Mätningen visade att kontrollgruppen 1, som spelade sekvensen med drönarljud, upplevde 

mer rädsla än de resterande grupperna. De respondenter som spelade utan ljud upplevde dock 

mer rädsla än grupp 2 som spelade sekvensen med endast skogsljud.  Detta stödjer de olika 

teorier om tystnad i skräckgenren. Bland annat Sexton (2007, s. 75) beskriver att tystnaden 

har en viktig roll i skräckgenren.  

Respondenterna som spelade med drönarljud beskrev ljuden som obehagliga, eftersom ljuden 

inte passade in med skogsmiljön. Detta stödjer Grimshaws teorier om Uncanny Sounds: 

”Uncertainty about the location of a sound source, its cause or its meaning in the virtual world 

increases the fear emotion (Grimshaw, 2009 s.2)”. Detta kan även kopplas till Nielsens 

beskrivning av survival-horror spels användning av uncanny sounds: ” survival horror games 

has a strong tendency to use the uncanny in order to induce fear in the players. This varies 

from enemy design, to architecture, and sound design (2013, s. 38)”.  

En respondent menade att ljuden påminde om antingen maskiner eller bakgrundsmusik i 

datorspel som utspelar sig i grottmiljöer. Huruvida detta påverkade respondenternas 

upplevda rädsla är oklart, men det är en intressant aspekt av fenomenet drönarljud. 

Flykt- och kampresponsen är ett resultat av rädsla, “Fear activates impulses to freeze or flee” 

(Ekman & Cordaro, 2011, s. 365). Fenomenet Flykt- eller kamp förekom under 

undersökningen. Vid frågan angående om de var några specifika delar i sekvensen som de 

reagerade på svarade en respondent ”The enviroment, i was trying to figure out ways to take 

shelter like going into the house and hiding”.  

Arbetets problemformulering angående huruvida respondenters upplevda rädsla skiljer sig 

från då drönarljud används och inte används kan sammanfattas med att respondenterna 

upplevde mer rädsla under drönarljudssekvensen än de resterande. Utöver detta framkom det 

att drones kan användas för att skapa obehag i form av Uncanny sounds. Det är dock viktigt 

att inkludera faktorer som kan ha påverkat undersökningen: vissa av respondenterna spelar 

skräckspel ofta medan andra endast spelar ett fåtal gånger i månaden. En annan faktor som 

kan ha påverkat resultatet är de faktum att intervjuerna skedde över internet. Därför hade 

utveckling av undersökningen där dessa faktorer avlägsnats hade varit intressant för ett 

framtida arbete. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Ljud har en viktig roll att uppfylla, speciellt i skräckspel eftersom att ljuden används för att 

förmedla en specifik emotion, rädsla (Roux-Girard, 2014 s. 192). Detta projektarbete har 

undersökt hur spelares upplevda rädsla skiljer sig vid användandet av lågfrekventa drönarljud 

i skräckspel från då dessa inte används.  

Projektets problemformulering grundar sig i det faktum att lågfrekventa drönarljud ofta 

förekommer i skräckgenren (Vernallis, Herzog & Richardson 2013 s. 131; Greene och Kulezic-

Wilson 2017 s. 82; Nils Holtar 2013, s. 13). Angående dessa ljud menar Heimerdinger att de 

används för att ”cause unease in a subtle way: the spectators are to feel that something bad 

lurks nearby and ideally get into the state of stress. (Julia Heimerdinger, 2012, s. 6). 

I syfte att undersöka denna problemformulering har en spelprototyp skapats. Prototypen är 

av genren survival-horror. Nielsen (2013, s. 37) menar att genren survival-horror 

kännetecknas av sitt fokus på överlevnadsaspekten, samt att denna aspekt inte är vanligt 

förekommande i andra genrer. Prototypen som skapades är baserad på spelet Slender: The 

Eight Pages (2012), ett survival-horror spel där spelare samlar dokument i en mörk skog i syfte 

att fly från ett monster.  

Tre versioner av spelet skapades. En version med lågfrekventa drönarljud, fotstegsljud samt 

ljudinspelningar från skogsmiljö implementerades samt en version med endast skogsljud och 

slutligen en version utan några ljud alls.  

De drönarljud som skapades använde Konamis spel Silent Hill (1999) som inspiration 

eftersom spelets ljudläggning innehåller en hel del drones. Ett drönarljud från Silent Hill 

(1999) undersöktes med spektralanalys. Ljuden bestod av en repeterande ljudslinga med 

lågfrekventa ljud omkring 80-120hz. De drones som användes under projektet skapades med 

FM Syntes via mjukvarusynthen Omnisphere 2 (2015). 

Undersökningen har genomförts på 6 stycken respondenter som delades in i 3 

kontrollgrupper, 5 av respondenterna var män och 1 kvinna. Samtliga respondenter var i 

åldrarna 20-25. Eftersom antalet respondenter var av jämt antal delades 2 respondenter in i 

varje kontrollgrupp. Utvärderingen av arbetet skedde genom den kvalitativa metoden 

semistrukturerad intervju. Under intervjun användes både öppna och slutna frågor, vilket 

resulterade i både kvalitativ och kvantitativ data. 

Respondenterna som spelade med ljudläggningen som innehöll drones upplevde högre rädsla 

än de respondenter som spelade utan drones. En respondent menade att ljuden resulterade i 

obehag eftersom att de inte passade in med spelets skogsmiljö samt att ljuden var svåra att 

lokalisera, något som stödjer Grimshaws (2009 s.2) teorier om Uncanny Sounds: ” 

Uncertainty about the location of a sound source, its cause or its meaning in the virtual world 

increases the fear emotion (ibid)”. 

De respondenter som spelade utan några ljud upplevde lite mer rädsla än de respondenter 

som spelade med endast skogsljud. En av respondenterna som spelade utan ljud antydde att 

ingen immersion framkom under tiden de spelade: ”[…] det saknades något, det kändes inte 

som om att jag var i spelet, det kändes mer som att jag bara spelade”. Angående detta kan vissa 
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kopplingar göras till Grøn (2013, s. 99) som menar att tystnaden kan användas för att lättare 

skrämma sin publik.  

6.2 Diskussion 

En aspekt som bör diskuteras är respondenternas ljudutrustning. Eftersom intervjuerna 

skedde över internet skiljde sig respondenternas hörlurar från varandra vilket i sin tur kan 

resultera i att ljuden låter väldigt olika. Likaså spelar faktorer som huruvida de spelar i ett 

mörkt rum, storleken på deras skärmar en roll i deras upplevda rädsla. 

Även viss problematik kan ses i intervjuguiden, vid arbetets planeringsstadie var ad hoc-

verktyget en del av metodiken för att förstå respondenternas svar bättre genom att ställa 

relevanta följdfrågor, något som Östbye (m.fl. 2004, s. 103) menar är en vanlig förekommande 

aspekt av ostrukturerade intervjuer. Detta visade sig vara en större svårighet under utförandet 

av intervjuerna. Retrospektivt finns det ett flertal följdfrågor som hade varit fördelaktiga att 

ställa till respondenterna, för att få mer klarhet i deras uppfattning av ljudläggningens effekt 

på deras upplevda rädsla.  

En faktor som kan ha påverkat resultatet är de olika respondenter som kände igen spelet vilket 

i sin tur kan ha påverkat deras upplevda rädsla. En av respondenterna menade att anledningen 

till att de endast gav 3 på frågan angående upplevd rädsla var faktumet att de kände till 

Slender: The eight pages (2012). Utöver detta svarade samtliga respondenter med att de 

tidigare spelat skräckspel, en mer varierad bas av respondenter, med individer som inte spelar 

skräckspel, hade därför varit fördelaktigt. 

En av respondenterna menade att spelet var väldigt kort och att det ”tog slut väldigt fort”, 

vilket är förståeligt eftersom att spelet endast består av cirka 5-10 minuter av speltid, något 

som skiljer sig från samtliga spel som respondenterna nämnt. Samma respondent svarade att 

de inte alls var rädda under spelsekvensen. Möjligtvis finns det en koppling mellan att spelet 

var så pass kort till respondentens upplevda rädsla.  

Emotionen rädsla är ett abstrakt fenomen som framkommer i olika situationer för olika 

individer. Situationer som för en individ tillbringar humor kan för en annan resultera i skräck. 

Angående etiska aspekter inom datorspel är skräckgenren intressant att diskutera. Genren har 

som mål att generera rädsla i spelare vilket ibland kan resultera i att spelen innehåller 

provocerande och motbjudande material. På grund av detta har de etiska aspekterna av 

arbetet alltid varit i åtanke under utförandet, bland annat genom att informera respondenter 

om att de när som helst kan avsluta spelet när de känner obehag. Utöver detta valdes spelet 

Slender: The Eight Pages (2012) eftersom spelet inte innehåller några speciellt provocerande 

eller motbjudande delar.  

En intressant aspekt av emotionen rädsla är fobier. Dessa kännetecknas av ”an intense fear 

out of proportion to the apparent stimulus. (Doctor, Adamec and Kahn, 2008 s. 11).” En 

möjlighet skulle vara att undersöka vilken effekt drönarljuden har på fobier. Möjligtvis kan 

ljuden påminna om åska, vilket i sin tur skulle kunna utlösa astrafobia- rädsla för åskväder. 

Om en prototyp skapats med avseende att undersöka de fobiska aspekterna av drönarljud 

hade undersökningen kunnat användas för att gradvis exponera individer med fobier och 

hjälpa dessa att överkomma sina rädslor.  
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Angående drönarljuden är det oklart huruvida anledningen till att de resulterar i skräck är 

fysiologisk eller psykologisk. Från James-Langes teorin framkommer emotioner först efter att 

fysiologiska effekter framkommer. Detta skiljer sig från Morrows (2013, s.1-2) förklaringar av 

ljuden: ” Very high or low pitches directly affect the human body; the higher pitches resonate 

within the upper body of the audio-viewer, whereas the lower pitches result in the vibration of 

the stomach and lower abdomen.” 

Arbetet avser undersöka och berika förståelsen för ljudläggningar i skräckspel, med fokus på 

användandet av lågfrekventa drönarljud. Syftet med detta arbete är att ljudläggare i framtiden 

får en bättre förståelse för dessa typer av ljud och därmed lättare kan skrämma sin publik.  

6.3 Framtida arbete 

Om mer tid fanns tillgänglig för undersökningen hade en intressant aspekt av framtida arbete 

kunnat involvera skapandet av ett helt nytt spel. Eftersom ett flertal respondenter kände igen 

sig i spelmiljön, samt att en respondent menade att detta var anledningen till att de inte 

upplevde mer rädsla, hade ett nytt spel varit att föredra.   

En respondent beskrev spelet som ”väldigt kort” och menade att spelet tog slut väldigt fort. 

Spelet som skapades har en speltid på cirka 5-10 minuter vilket skiljer sig från samtliga spel 

som nämnts av respondenterna. Därför hade ett spel med mer innehåll och längre speltid varit 

förmånligt under framtida arbete. Ett längre spel skulle även kunna utvecklas med flera olika 

typer av drönarljud implementerade, vilket i sin tur möjligtvis skulle resultera i mer 

diversifierade svar från respondenterna.  

Samtliga respondenter i kontrollgrupp 2 upplevde minst rädsla. En av respondenterna 

menade att skogsljuden som användes inte var läskiga vilket i sin tur var anledningen till att 

de inte ansåg att ljuden bidrog till spelupplevelsen. En möjlighet är därför att skapa en ny 

ljudläggning med mer skräckinjagande ambiensljud. 

I eventuellt framtida arbete hade undersökningen kunnat utföras på en specifik målgrupp, 

vilket i sin tur skulle resultera i svar som kunde analyseras i koppling till den specifika 

målgruppen. Även ett högre antal av respondenter skulle vara fördelaktigt för 

undersökningen. En specifik målgrupp som möjligtvis skulle resultera i intressant data är 

individer med fobier. Eftersom samtliga respondenter tidigare spelat skräckspel så hade en 

intressant målgrupp för framtida arbete varit respondenter som inte tidigare spelat 

skräckspel.  

En annan aspekt som skulle kunna vara fördelaktigt i eventuellt framtida arbete är mer 

djupgående följdfrågor. Dessa skulle möjligtvis resultera i mer detaljerade svar angående de 

olika ljud som förekommer i spelsekvensen. Östbye (m.fl. 2004, s. 103) menar att dessa typer 

av frågor är användbara vid de tillfällen då respondenter ”har viktiga eller överraskande bidrag 

att komma med (ibid)”. Dessa frågor hade kunnat omfatta fenomen som ångest, fobier och 

andra emotioner relaterade till rädsla. Även frågor angående hur respondenterna kände sig 

påverkade från ett fysiskt perspektiv hade varit intressant att undersöka.  

Utöver detta hade undersökningen kunnat utföras i person istället för över internet. Detta 

hade minimerat faktorer som möjligtvis påverkat undersökningens validitet, exempelvis 

faktorer som storlek på datorskärmar, huruvida respondenter spelar i ett mörkt rum samt 

olika ljudsystem.  
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Appendix A -  Intervjuide 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus, 

rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att du vill 

sluta spela så är det helt ok. 

Ålder: 

Kön: 

Hur ofta spelar du skräckspel? 

Brukar du bli när du spelar skräckspel? 

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på? 

Hur upplevde du ljuden i spelet? 

Kan du beskriva ljuden i spelet? 

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = Mycket 

väl?) 

 Kände du dig rädd när du spelade? 

 Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade? 
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Appendix B -  Kontrollgrup 1 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande 

ljus, rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att 

du vill sluta spela så är det helt ok.  

Ålder: 21 

Kön: Man 

Hur ofta spelar du skräckspel?: Inte ofta alls 

Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel? Det beror helt på spelet, ibland blir jag 

rädd. 

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?: Nej, inte som jag 

kan komma på just nu, i alla fall. 

Hur upplevde du ljuden i spelet?: Jag gillade ljuden, de var bra. 

Kan du beskriva ljuden i spelet?: Rasslande, klickande, lågt buller och skogsljud. 

När du säger lågt buller, kan du beskriva det ljudet?: Det lät som en maskin som 

bullrar långt borta. Till exempel en granne som har en generator påslagen, eller 

bakgrundsmusik i en grotta i TV-Spel, jag kan inte bestämma vilken av dem. 

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = 

Mycket väl?) 4 

Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte alls, 5 = 

Mycket rädd.) 2.5 

Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade?  

Stress 

 

Vad tror du var anledningen till att du kände dig stressad?: 

Att hinna klara banan. 

Kan du namnge några andra skräckspel du spelat? 

Resident evil, silent hill, left for dead, dying light 
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  Appendix C -  Kontrollgrup 1 

Thank you for participating in my survey! If you or someone in your family have had epilepsy-

related symptoms (seizures or loss of consciousness) associated with flickering light, consult 

your doctor before playing the computer game. If at any time you feel like you want to stop 

playing then that is okay.  

Age: 23 

Gender: Male 

How often do you play horror games?: Very rarely, because i dont like the way they make 

me feel, uncomfortable. 

Do you usually get scared while playing horror games?: Yeah, that’s why I don’t play 

them 

Were there any specific parts of the sequence that you reacted to?: The enviroment, 

i was trying to figure out ways to take shelter like going into the house and hiding. 

How did you experience the sounds in the game?: I thought I was hearing waves, there 

were some chirping but no water around.  

Can you describe the sounds in the game?: Mild chirping as in a bird, this wave sound, 

water flowing in the distance. I hear a constant low sound, like when you put a shell to your 

ear. It didn’t fit in with the forest which made me feel something was off. 

 

Off in what way?: I was in an unsettling place where things aren’t normal. 

How well did you think the sounds contributed to the gaming experience (1-5, 1 

= Not at all. 5 = Very well?) 4. 

Did you feel scared when you played? (If so, how scared? 1-5, 1 = Not at all, 5 = 

Very scared.) 3, but ive played games like this before so i knew what to expect. 

Were there any other emotions you experienced while playing?: 

Not really, confusion 

Confusion about what?: About what I was supposed to be doing in the game 

Can you name any other horror games you've played? 

Outlast, silent hill, Alien  
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Appendix D -  Kontrollgrup 2 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus, 

rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att du vill 

sluta spela så är det helt ok.  

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Hur ofta spelar du skräckspel?: Några gånger i månaden 

Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel?: Det beror på spelet 

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?: Det påminde mig 

om Slenderman-spelet.  

Hur upplevde du ljuden i spelet?: Jag gillade miljöljuden 

Kan du beskriva ljuden i spelet?: De kändes lite retro och statiska, som om dom bara var 

där liksom. Det lät som insektljud, fotsteg och fågelkvitter. 

Kan du utveckla vad du menar med att ljuden bara var där?: De kändes inte som om 

ljuden var en del av spelet, som om de bara var en ljudfil som spelades upp. 

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = 

Mycket väl?) 2. 

Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte alls, 5 = Mycket 

rädd.) 1.5  

Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade?  

Frustration från att jag inte kunde hitta det tredje pappret 

Kan du namnge några andra skräckspel du spelat? 

Amnesia, Alien isolation, Outlast 
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Appendix E -  Kontrollgrup 2 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus, 

rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att du vill 

sluta spela så är det helt ok.  

Ålder: 22 

Kön: Man 

Hur ofta spelar du skräckspel?: Ett par gånger i månaden 

Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel?: Ja  

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?: Det var ett väldigt 

kort spel. Jag gillade det men det tog slut väldigt fort. 

Hur upplevde du ljuden i spelet?: Skogsljud, de var inte så läskiga men de passade spelets 

karta. 

Kan du beskriva ljuden i spelet?: Vind som blåser över skogen, fågelkvitter  

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = 

Mycket väl?) 2 

Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte alls, 5 = Mycket 

rädd.) 1 

Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade?   

Nej 

Kan du namnge några andra skräckspel du spelat? 

Dead Space, Alan Wake, Amnesia, Silent Hill, Outlast 
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Appendix F -  Kontrollgrup 3 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus, 

rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att du vill 

sluta spela så är det helt ok.  

Ålder: 20 

Kön: Man 

Hur ofta spelar du skräckspel?: Ibland, inte så ofta 

Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel? Ja, i de flesta fall. 

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?: Nej 

Hur upplevde du ljuden i spelet?: Jag hörde inga ljud. 

Vad tänkte du om det?: Att det saknades något, det kändes inte som om att det var jag i 

spelet, det kändes mer som att jag bara spelade 

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = 

Mycket väl?) 1 

Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte alls, 5 = Mycket 

rädd.) Kanske 2 

Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade?  

Jag kände mig stressad.  

Vad tror du var anledningen till att du kände dig stressad? 

På grund av rädslan för monsteret 

Kan du namnge några andra skräckspel du spelat?  

Five nights at freddy’s, left 4 dead.   
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Appendix G -  Kontrollgrup 3 

Tack för att du deltar i min undersökning! Om du eller någon i din familj har haft 

epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande 

ljus, rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet. Om du vid något tillfälle känner att 

du vill sluta spela så är det helt ok.  

Ålder: 25 

Kön: Man 

Hur ofta spelar du skräckspel?: Inte ofta alls 

Brukar du bli rädd när du spelar skräckspel? Ja, det är därför jag inte spelar dem 

ofta. 

Var det några speciella delar i sekvensen som du reagerade på?: Det påminde mig 

om ett spel jag sett tidigare men jag kommer inte ihåg namnet. 

Hur upplevde du ljuden i spelet?: Det var underligt att spela utan ljud, jag kunde inte 

höra några fiender så det var svårt att veta var jag skulle gå och inte skulle gå. 

Hur väl tyckte du att ljuden bidrog till spelupplevelsen (1-5, 1 = Inte alls. 5 = 

Mycket väl?) 1 

Kände du dig rädd när du spelade? (Isåfall, hur rädd? 1-5, 1 = Inte alls, 5 = 

Mycket rädd.) 2  

Var det några andra emotioner du upplevde när du spelade?  

Nej 

Kan du namnge några andra skräckspel du spelat? 

Amnesia 

 

 


