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Sammanfattning 
 

Undersökningens syfte var att jämföra två implementationsmetoder för ljud i spel. Dessa 

metoder är en lagerbaserad metod och en förrenderad metod. I den lagerbaserade metoden 

kombineras de olika ljudlager som ljudeffekten består av i realtid av spelmotorn, där den 

individuellt för varje lager applicerar volym- och filtreringskurvor över distans. I den 

förrenderade metoden har dessa ljudlager redan i förväg kombinerats ihop i en enda audiofil, 

d.v.s. att den enda behandlingen som sker i ljudmotorn är att volymen sänks över distans, på 

hela ljudeffekten.  

I bakgrunden beskrivs övergripande teorier kring perceptionen av ljud över distans och olika 

lyssningssätt. Även den lagerbaserade ljudmotorn Sound-O-Matic (Double Trouble Audio, 

2016) beskrivs kort. Frågeställningen utvärderades genom en prototyp och en nätenkät. 

Prototypen bestod av ett spel med de två implementationsmetoderna, uppdelade i två 

versioner:  

 Version A = Förrenderad metod 

 Version B = Lagerbaserad metod 

Respondenterna spelade båda versionerna av ljudimplementationen och skulle i vardera 

Version gissa på avståndet och riktningen av gevärsskott som avfyrades runt dem. Resultaten 

tyder på att den förrenderade metoden i Version A med fördel kan användas i spel, då 

majoriteten av respondenterna föredrog den före Version B. 

 

Nyckelord: Implementation, Audio i spelmotorer, Lagerbaserad ljuddesign. 
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1 Introduktion 

Denna studie undersöker en jämförelse mellan två olika implementationsmetoder av ljud i 

spel. Ljudeffekterna som undersöks i studien är ljuden av skott från skjutvapen i ett First 

Person Shooter-spel (FPS-spel). De två ljuddesignmetoderna som har undersökts är en 

lagerbaserad metod och en förrenderad metod. I den lagerbaserade metoden spelas 

ljudeffektens alla ljudlager upp i spelmotorn simultant. I den förrenderade metoden har dessa 

ljudlager i förväg renderats ihop till en ljudfil, som sedan spelas upp i spelmotorn.  

Arbetet ämnade undersöka vilken av dessa metoder som är mest realistisk och effektiv ur ett 

ljuddesignperspektiv genom att mäta en spelares spelupplevelse i ett FPS-spel. Arbetet 

fokuserade på uppskattning av distans från ljudkällan mellan de två metoderna. Spelarna 

deltog i en spelsession där de lyssnade på skott som spelades upp på olika avstånd och 

riktning, och därefter graderades det hur långt bort de uppfattade att skotten kom ifrån. På 

detta vis visade resultaten vilken av metoderna som gav flest korrekta avståndsuppskattningar 

från respondenterna. Därmed kunde tendenser upptäckas för hur väl de två metoderna 

förmedlade avstånd av ljud till spelare i ett FPS-spel. 

Denna studie baserades på studier genomförda av bland andra Bronkhorst, Brungart, & 

Zahorik (2005), Li & Gao (2014) & (Butler R. A., Levy E. T., & Neff W. D., 1980) kring det 

mänskliga örats perception av avstånd av ljud. Bronkhorst, Brungart, & Zahorik (2005) 

hävdar att faktorer såsom reverb och frekvensomfång påverkar distansuppfattning hos 

lyssnaren. Vidare hävdar Li & Gao (2014) att människan uppfattar distans olika bra beroende 

på från vilken riktning ett ljud kommer ifrån. Exempelvis uppfattar människor riktning som 

bäst när ljudet kommer framifrån, men som sämst från sidorna. Det motsatta är sant för 

distansperception (Li & Gao, 2014, s. 2). Det är däremot oklart om detta påstående är sant för 

ljud som spelats upp från längre avstånd, då flera studier har framlagts med motstridiga 

resultat (Cochran P., Simpson W. E. & Throop J. 1968, se Bronkhorst, Brungart, & Zahorik 

2005). 

Med hjälp av studiens resultat kunde tendenser påvisas för vilken typ av ljudimplementation 

spelare föredrar, samt vilken som ger bäst perception av distans hos lyssnaren. Ett direkt 

mervärde av dessa resultat är att de kan bidra med idéer för mer effektiv och realistisk 

ljuddesign. Utöver det skulle studien kunna användas av spelföretag för att göra informerade 

beslut kring hur de kan lägga upp sin budget för ljuddesign. Studien skulle då kunna ge 

underlag för att avgöra om det lönar sig att designa och skapa avancerade ljudsystem som kan 

spela upp flera lager simultant, eller om det fungerar lika väl att använda sig av enklare 

ljudsystem där endast en förrenderad fil spelas upp. 

De tydligaste fördelarna med att använda sig av en lagerbaserad metod är att samma ljudklipp 

kan återanvändas i flera situationer genom att förändra hur realtidsprocesseringen (DSP) av 

lagren påverkar ljudet under olika spelförhållanden (Collins, 2008, s. 96). Detta sparar 

iterationstid för de audioansvariga då de kan finjustera ljudet direkt i spelmotorn. 

De största fördelarna med att spela upp förrenderade ljudfiler är att datorn sparar CPU-cyklar 

genom att inte behöva spela upp flera lager samtidigt, samt applicera DSP på dessa lager. 

Nackdelen är att ljuddesignern kommer behöva designa om ljudeffekten i det fall att 

spelsituationen ändras, samt att iterationstiden blir större då nya ljudeffekter måste designas, 

renderas och importeras på nytt innan test i spelmotorn kan genomföras.  
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2 Bakgrund 

Generell information om ljudimplementation i spel beskrivs i detta kapitel. De två metoder 

som fokuseras på är lagerbaserad gentemot förbehandlad metod. I den lagerbaserade 

metoden kombineras de ljudlager en ljudeffekt består av inuti spelmotorn, i realtid. Därmed 

får ljuddesignern kontroll över hur de individuella lagren påverkas av olika spelförhållanden. 

Den förrenderade metoden baserar sig istället på att ljuddesignern skapar hela ljudeffekten i 

förväg, dvs. att hen renderar ut en ljudfil som består av de ljudlager som nämnts, men i 

renderingen även inkluderar det reverb och den filtrering filen bör ha för att ge uppfattningen 

av olika distans i spelmotorn.  

Detta forskningsprojekt baserades på projektet Sound-O-Matic (Double Trouble Audio, 

2016), som bygger på användandet av en ljudmotor vilken utnyttjar en lagerbaserad 

ljudimplementation, istället för att använda sig av förrenderade ljudeffekter.  

Vidare beskrivs olika lyssningsätt såsom kausalt lyssnande (Chion, 1994) och navigational 

listening (Grimshaw & Schott, 2007). Det kausala lyssnandet är den vanligaste typen av 

lyssnande och används för att identifiera källan för av ljud. Navigational listening är en 

förlängning av det kausala lyssnandet och används vid navigation av banor i spel.  

Digital Signal Processing (DSP) är digitala processer som behandlar ljud genom olika effekter 

såsom kompressor, EQ och volym (Huber & Runstein, 2010, s. 271). Dessa kan användas i 

spelmotorer för att förändra ljud utefter en viss spelsituation.   

Människors uppfattning av en ljudkällas avstånd från lyssnaren påverkas av en rad faktorer. 

Faktorer såsom ”direkt-till-reverb”-energi i ljudet, frekvensförändringar över distans och 

vilken vinkel ljudkällan har gentemot lyssnaren påverkar den upplevda distansen till 

ljudkällan. Dessa faktorer diskuteras i detalj i Kapitel 2.3. 

2.1 Ljudimplementation i Spel 

Beroende på vilka komponenter ett ljud består av kan man uppfatta att det har olika mycket 

energi (ljudstyrka) i de olika delarna av det hörbara frekvensspektrat (Gottlieb, 2007, ss. 24-

30). Med frekvensspektrat menas de ljudfrekvenser (20–20000 Hz) som människor kan 

uppfatta, där mörkare ljud består av låga frekvenser och ljusa ljud består av högre frekvenser 

(Gottlieb, 2007, ss. 24-30). Detta fenomen används vid skapandet av ljudeffekter, där man 

använder tekniken layering, en teknik där man kombinerar flera lager av ljud för att bygga 

upp en ljudeffekt (Theme Ament, 2009, s. 132). Under denna process väljs de olika lagren 

beroende på vilka delar av frekvensspektrat ljudeffekten upptar. På detta vis kan man mixa 

och behandla de olika lagren ljudeffekten består av gentemot varandra, för att på så vis 

framhäva de nyanser som ger en ljudeffekt dess karaktär (Theme Ament, 2009, s. 132). Det 

vanliga arbetssättet efter denna process är att rendera ut de sammanlagda lagren till en (1) 

audiofil (Horowitz & Looney, 2014, s. 89).  

2.1.1 Förrenderad/Förprocesserad metod 

Marks (2009) hävdar att detta arbetssätt, dvs att rendera ut lagren till en audiofil, är 

standarden inom ljuddesign för film, där varje scen är förbestämd och varje ljudeffekt då kan 

skräddarsys till den händelse som sker på bild. Däremot förutsätter detta arbetssätt att 

ljuddesignern i förväg vet alla händelser som kommer att ske, något som är nästintill omöjligt 
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att veta vid ljudläggning av spel (Marks, 2009, s. 6).  Likväl används förproducerade 

ljudeffekter vid ljudimplementation i spelmotorer, trots att olika spelare kommer att reagera 

annorlunda vid en given situation i ett spel, samt kommer utföra samma handling, ex. avfyra 

ett skott, i flera olika miljöer och spelförhållanden (Grimshaw & Schott, 2007, s. 5). Enligt 

Grimshaw (2007) är spelet Urban Terror (Silicon Ice, 2005) ett exempel på där denna metod 

används, där många förbehandlade ljudeffekter gjorts för att försöka täcka upp de 

spelsituationer som kan hända. Detta arbetssätt kan ifrågasättas då Collins (2008) menar att 

en färdigt processerad ljudeffekt enbart kommer att låta som bäst i den miljö/spelförhållande 

som den designats för. Skulle den aktiveras på ett ställe den inte designats för kommer den 

därmed inte låta korrekt (Collins, 2008, s. 95). Detta kan bli ett problem när ljuden är 

diegetiska 1  och är viktiga för spelares navigering av en bana, samt lokalisering av andra 

spelare i ex. FPS-spel (Grimshaw & Schott, 2007, s. 4).  

Enligt Collins (2008) är en lösning på detta problem att skapa flera olika varianter av samma 

ljudeffekt, som tar hänsyn till de olika förhållanden spelaren kan tänkas vara i under spelets 

gång. Problemet med detta är att antalet ljudfiler spelet måste ha ökar, och därmed ökar även 

utrymmet spelet kräver för att installeras på en hårddisk. Utöver det skulle det även behövas 

designas nya ljudeffekter för varje nytt spelmoment som tillkommer under spelets produktion, 

vilket i sin tur betyder mer arbetstid på att designa specifika ljud (Collins, 2008, ss. 95-96). 

2.1.2 Lagerbaserad metod 

En alternativ metod är utvecklandet av komplexa ljudsystem eller användandet av Middle 

Ware, för att hantera dessa problem (Horowitz & Looney, 2014, ss. 127-128). Genom dessa 

menar Horowitz & Looney (2014) att de olika lagren som ljudeffekten består av kan spelas upp 

inuti spelmotorn, istället för att spela upp en förbehandlad ljudfil. Då de olika lagren är 

diskreta filer som spelmotorn kan manipulera individuellt gör detta det även möjligt att 

genomföra realtidsbehandling (audio-effekter som påverkar ljudet i realtid) individuellt för 

varje ljudlager, istället för att påverka hela ljudeffekten globalt. Horowitz & Looney (2014) 

menar att eftersom de olika lagren (oftast) har en del överlappande frekvenser med varandra 

kan denna utökade kontroll vara önskvärd. Detta blir tydligast i en situation där man skulle 

vilja att ex. beroende på distans från ljudkällan sänka volymen av High-lagret (höga 

frekvenser), men lämna Mid-lagret opåverkat (Horowitz & Looney, 2014, ss. 127, 130).  

Grimshaw (2007) nämner spelet Half-Life 2 (Valve Software, 2004) som ett exempel där 

realtidsbehandling av ljudeffekter används. Dessa realtidsbehandlingar kan som sagt 

förändras utefter de aktuella spelförhållanden som finns (Horowitz & Looney, 2014, ss. 127-

128). Detta i sin tur gör att samma ljudkomponenter kan till stor utsträckning återanvändas 

och modifieras för att passa in i olika miljöer/spelmoment, samt återanvändas vid skapandet 

av nya ljudeffekter (Collins, 2008, ss. 95-96). På detta vis minskar även mängden ljudfiler ett 

spel måste ha, samt arbetstiden för skapandet och implementationen av specifika ljud minskar 

då större variation kan uppnås med färre antal source-ljud (Vachon, 2009, s. 9).  

2.1.3 Ljudmotorn Sound-O-Matic 

Sound-O-Matic är en ny ljudmotor som utvecklas av Double Trouble Audio (2016). Motorn är 

programmerad för att leverera högkvalitativa vapenljud till FPS-spel genom att använda sig 

                                                        
1 Med diegetiskt menas i detta fall att ett ljud spelas upp inifrån spelvärlden, det vill säga att ljudkällan 
befinner sig i spelvärlden. Ett icke-diegetiskt ljud har ingen koppling till en ljudkälla i spelvärlden. Ett 
exempel på icke-diegetiska ljud skulle vara menyljud, medan ett diegetiskt ljud skulle vara en karaktärs 
fotsteg, eller i detta fall ett skott från ett skjutvapen (Grimshaw & Schott, 2007, s. 3). 
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av en lagerbaserad metod vid implementationen av ljud. Sound-O-Matics 

implementationslösning för hur ljuden förändras över distans är inspirerad av den lösning 

ljudläggarna av spelet Battlefield 1 (EA DICE, 2016) använt sig av: 

Another big leap for us was when our technology allowed us to crossfade 

between different content depending on distance. Before, we had modeled the 

distance to a sound with filters. Now we can record the same event from several 

distances and just crossfade between them. 

(Andersen, 2016) 

När ett skott avfyras beräknar Sound-O-Matic avståndet från ljudkällan till spelaren. Utefter 

vilket avstånd som beräknades kommer de olika lager ljudeffekten består av bli olika mycket 

påverkade av volymnivåer, filtrering och distortionseffekter. Därefter spelas de kombinerade 

ljudlagren upp simultant för att skapa den kompletta ljudeffekten åt skottet. 

2.2 Att definiera ”lyssnande” 

Människor lyssnar på ljud på olika sätt beroende på kontext och situation och det har lagts 

fram många teorier inom området. Denna studie kommer till en del baseras på de teorier som 

Michel Chion (1994) lagt fram, främst från konceptet Audiovision, samt studier av Grimshaw 

& Schott (2007) som bygger på den teoribas Chion (1994) etablerat.  

2.2.1 Olika lyssningssätt 

Bland Chions teorier kring förhållandet mellan bild och ljud, etablerar han olika termer kring 

förhållandet mellan dessa, med fokus på hur deras skilda egenskaper i vissa fall kompletterar 

och i andra fall motsätter varandra. Chion hävdar att det finns tre olika typer av lyssningssätt: 

Kausalt lyssnande är det mest vanliga och är det som används för att identifiera källan för ett 

visst ljud. Denna typ av lyssnande ger främst information kring en ljudkälla, men rollen 

förändras beroende på om vi kan se ljudkällan eller inte. När vi ser ljudkällan ger kausalt 

lyssnande enbart kompletterande information; när vi inte ser källan kan ljud vara det enda 

sättet att få mer information kring orsaken av ljudet (Chion, 1994, ss. 25-28).  

Semantiskt lyssnande är förmågan att förstå betydelsen i ett kodat meddelande t.ex. en 

mening talad i ett givet språk. Skulle man lyssna kausalt på denna mening så uppfattas enbart 

hur rösten låter, men inget meddelande kan utvinnas ur det (Chion, 1994, s. 28).  

Reducerat lyssnande är när man varken lyssnar efter orsaken eller betydelsen för ett ljud, utan 

hur ett ljud låter. Man lyssnar efter den textur och karaktär ett visst ljud har, därmed måste 

ljudet även vara fixerat, d.v.s. inspelat, för att det ska vara samma ljud varje gång man lyssnar. 

Exempel på reducerat lyssnande är när man lyssnar efter vilken tonhöjd, attack och decay ett 

givet ljud har (Chion, 1994, ss. 29-34). 

Dessa termer (kausalt-, semantiskt- och reducerat lyssnande) skapades inom teorierna för 

filmljud, därför menar Grimshaw & Schott (2007) att det uppstår en problematik när de ska 

appliceras på spel. Grimshaw & Schott (2007, ss.4-5) menar att beroende på vilken kontext 

ljudet upplevs i kommer lyssningssättet att förändras, så mycket att det kan komma att ligga 

utanför Chions existerande modell. Detta blir uppenbart inom spel med en 3D-värld, där ett 

fjärde lyssningsätt bör läggas till, Navigational Listening (Grimshaw & Schott, 2007, ss. 4-5). 

Vidare menar Grimshaw & Schott (2007) att vissa ljud inom spel, i synnerhet inom First 
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Person Shooter-genren (FPS), kan användas som verktyg för att hjälpa spelaren att orientera 

sig på en spelbana och för att varna spelaren om möjliga fiender som är utom synhåll. 

2.3 Distansperception av ljud 

Enligt en studie av Bronkhorst, Brungart & Zahorik (2005) är det vanligt att 

ljuduppskattningar ger resultat där respondenterna överskattar distansen av ljud som är nära 

(de tror att ljudkällan är längre bort än vad den faktiskt är), medan distansen av ljud som är 

långt borta oftast underskattas (ljudkällan tros vara närmre än vad den egentligen är) 

(Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005). Vidare menas det att detta kan attribueras till 

överlevnadsinstinkter, där en felmarginal vid uppskattningen (att ljudkällan upplevs vara 

närmare lyssnaren än vad den egentligen är) av distans är att föredra, för att ha en större chans 

att undvika möjliga faror (Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005).  

Enligt Bronkhorst, Brungart & Zahorik (2005) är ett ljuds förändring av volym, 

frekvensspektra och mängd reverb viktiga faktorer vid uppskattning av distans. Horowitz & 

Looney (2014) menar att dessa faktorer även med fördel används i spel, för att simulera 

effekten av distans. Genom att använda sig av ljudbehandling kan filtreringseffekter 

appliceras för att förändra mängden höga frekvenser i ett ljud, volymen kan sänkas över 

avstånd och reverb appliceras för att simulera distansen av ljudkällan (Horowitz & Looney, 

2014, ss. 130, 164-165). 

2.3.1 Reverberation (reverb) 

Med reverberation menas efterklangen som skapas av de tidiga och sena reflektionerna av ett 

ljud (Huber & Runstein, 2010, ss. 69-70). Vidare menar Huber & Runstein (2010) att ljud 

består av ljudvågor som rör sig åt alla håll och studsar mot olika ytor. Därmed skapas det olika 

typer av ljudvågor som når vårt öra: direkt ljud, tidiga reflektioner & sena reflektioner (Huber 

& Runstein, 2010, ss. 69-70).  

Direkt ljud är ljudvågor som går rakt från ljudkällan till lyssnarens öra. Dessa ger lyssnaren 

information om ljudkällans plats och storlek (Huber & Runstein, 2010, s. 70). Värt att notera 

är att energin för ett ljud sjunker med 6 dB varje gång avståndet till ljudkällan dubbleras, dvs. 

att det sker en halvering av den aktuella volymen varje gång avståndet till ljudkällan 

fördubblas (Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005).  

Tidiga reflektioner är de ljudvågor som kommer till örat efter att ha studsat på de ytor som 

finns tillgängliga i rummet. Därmed blir ljudet från dessa reflektioner något försenade 

gentemot de direkta ljudvågorna. Dessa ger även information om rummet som lyssnaren 

befinner sig i. Alla reflektioner som sker inom 1-50 ms efter det direkta ljudet räknas som 

tidiga reflektioner (Huber & Runstein, 2010, s. 70). 

Sena reflektioner är de ljudvågor som anländer senare än 50 ms efter det direkta ljudet. Dessa 

kan oftast höras en längre period efter att det direkta ljudet har klingat av genom att de 

fortsätter att reflekteras på de ytor rummet har (Huber & Runstein, 2010, s. 70). Tiden det tar 

för dessa reflektioner att sjunka till 60 dB av deras initiala volym kallas för avklingningstid 

(decay time) (Huber & Runstein, 2010, s. 71). Längre avklingningstider indikerar att ett rum 

är stort, medan kortare tider indikerar att rummet är mindre (Gottlieb, 2007, s. 41). 
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2.3.2 Förhållandet mellan Direkta ljud och Reverberanta ljud 

Flera akustiska och icke-akustiska faktorer för distansperception examineras av Bronkhorst, 

Brungart & Zahorik (2005). Bland dessa är förhållandet mellan ett ljuds energi i det direkta 

ljudet, gentemot den energi ljudets reflektioner har. De (Bronkhorst etc, 2005) hävdar att en 

lyssnare uppfattar en ljudkälla som närmre ju större andel direkt ljud som når öronen. Det 

motsatta händer när det är en större andel reflektioner än direkt ljud som når öronen, dvs. att 

lyssnaren uppfattar källan som längre bort.  

Detta är relaterat med att intensiteten (volymen) för ett ljud snabbt sjunker över avstånd. 

Bronkhorst, Brungart & Zahorik (2005) menar att detta beror på följande: 

Under ideal conditions (a fixed-power point-source in an acoustic freefield), 

this relationship obeys an inverse-square law, which implies a 6 dB loss in 

sound pressure for every doubling of source distance. 

(Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005, s. 411) 

Därmed menar Bronkhorst, Brungart, & Zahorik (2005) att detta innebär att ju längre bort en 

ljudkälla är, desto mindre intensitet (volym) kommer den ha. Vidare hävdas det att denna lag 

inte gäller till fullo när ljudet propageras i en reverbererande miljö. Detta påstående 

attribueras av Bronkhorst, Brungart, & Zahorik (2005) till att samtidigt som intensiteten 

sjunker på grund av distans till ljudkällan, så sjunker även andelen direkt ljud som når 

lyssnarens öron. Detta för att ljud propageras åt alla håll i en sfär. Ju närmre lyssnaren är till 

ljudkällan desto fler av ljudvågorna kommer nå lyssnarens öron direkt (Bronkhorst, Brungart, 

& Zahorik, 2005). Därmed menas även att mängden direkt ljud gentemot mängden 

reflektioner påverkar uppfattningen av distans. En stor mängd direkt ljud i en ljudeffekt 

indikerar att de flesta av ljudvågorna träffat örat utan omvägar, vilket tolkas som att ljudkällan 

måste vara nära lyssnaren. En stor mängd reflektioner tolkas å andra sidan som att 

ljudvågorna inte når öronen direkt, vilket innebär att de rimligtvis har studsat på flera ytor 

innan de når fram till öronen, vilket i sin tur tolkas som att ljudkällan borde vara längre bort 

ifrån lyssnaren (Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005). Detta stöds av Butler, Levy & Neff 

(1980) genom en studie som undersökte respondenters uppskattning av ljudinspelningar 

genomförda i en anekoisk kammarare, kontra ljudinspelningar från en reverbererande 

kammare. Resultaten visade att de ljud som hade spelats in med reverb konsistent 

uppskattades befinna sig längre bort än de som hade spelats in i en anekoisk kammare. 

Slutligen menar Bronkhorst, Brungart, & Zahorik (2005) att uppskattningar blir sämre när 

andelen relationen mellan direkt-till-reverberant energi i ljudet överskrider en viss gräns (15-

9 dB). Detta attribueras till att ljudet uppfattas vara för diffust för att kunna göra korrekta 

distans- och riktningsuppskattningar (Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005) Värt att notera 

är att resultaten varierade relativt mycket mellan respondenterna i undersökningen 

(Bronkhorst, Brungart, & Zahorik, 2005). 

2.3.3 Ljudkällans vinkel i förhållande till lyssnaren 

Li & Gao (2014) menar att människans perception av ljud förändras beroende på vart ifrån 

ljudet kommer. Örat menas vara bättre på att definiera vilken riktning ett ljud kommer ifrån 

om ljudet kommer framifrån, gentemot om ljudet kommer från sidorna (Li & Gao, 2014, s. 2). 

Vidare menar Li & Gao att distansperceptionen försämras när ljudet kommer framifrån, 

gentemot om det kommer från sidorna. Utöver det menas även att reverberation underlättar 
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vid uppfattning av distans, men försämrar den direktionella perceptionen av ett ljud (Li & Gao, 

2014, s. 2). 

Flera studier har gjorts i hur den binuarala perceptionen spelar in i lyssnarens uppskattning 

av distans. Resultaten av dessa studier har däremot varit tvetydiga. Vissa studier (Gardner M. 

B. 1969 se Bronkhorst, Brungart, & Zahorik 2005) har visat tendenser till att det binaurala 

systemet påverkar distansuppfattning av laterala ljudkällor positivt, medan andra (Cochran 

P., Simpson W. E. & Throop J. 1968, se Bronkhorst, Brungart, & Zahorik 2005) har haft 

resultat som tyder på att lyssnarens riktning i förhållande till ljudkällan inte har någon 

betydelse för avståndsuppskattning.  

2.3.4 Frekvens 

Bronkhorst, Brungart, & Zahorik (2005) menar att luften påverkar ett ljuds frekvenser olika 

mycket. Vid avstånd på över 15 m börjar luftens ljudabsorberande egenskaper att markant 

påverka ljudets energifördelning i ljudspektrat. Generellt påverkas de ljusa frekvenserna mest, 

där en sänkning av 3 dB/100 meter sker för frekvenser över 4 kHz (Bronkhorst, Brungart, & 

Zahorik, 2005).  

Vidare har studier av Butler R. A., Levy E. T., & Neff W. D. (1980) visat att frekvenser drastiskt 

påverkar hur distansen för ljud upplevs: 

What did influence distance estimates dramatically was the frequency 

composition of the stimuli. Low-pass sounds recorded in either acoustic 

environment were consistently judged to be further removed than high-pass 

sounds recorded in the same setting. They were also more likely to appear from 

behind the listener. 

(Butler R. A., Levy E. T., & Neff W. D., 1980, s. 745) 



 
8 

3 Problemformulering  

Detta forskningsprojekt baserades på utvecklandet av ljudmotorn Sound-O-Matic (Double 

Trouble Audio, 2016) och använde sig därmed av denna vid skapandet av prototypen. Sound-

O-Matics ljudmotor består av ett ljudsystem som använder sig av lagerbaserad 

ljudimplementation, istället för att använda sig av förrenderade ljudeffekter. Därmed var 

målet med denna studie att ur ett spelutvecklarperspektiv utröna vilken av dessa två 

implementationsmetoder för ljud som är mest gynnsam att använda sig av i FPS-spel. Detta 

gjordes genom att mäta en spelares spelupplevelse i ett enkelt FPS-spel. De 

implementationsmetoder som mättes var ett komplext lagerbaserat system (i detta fall Sound-

O-Matic) gentemot ett enklare förrenderingsbaserat system.  I det komplexa systemet 

kombinerades de olika lagren i realtid för att skapa ljudeffekter, där varje lager kan individuellt 

påverkas av DSP-effekter, vars intensitet i mixen förändras beroende på de aktuella 

spelförhållandena. I det enklare systemet spelas en förrenderad fil upp, där dess beståndsdelar 

ignoreras och istället hela ljudfilen behandlas av ljudmotorn under de aktuella 

spelförhållandena. Exempel på skillnader mellan metoderna skulle vara att den lagerbaserade 

metoden hade reverbsvansen i ett separat lager, som i realtid kunde justeras utefter 

spelförhållanden i spelmotorn. Som kontrast hade den förrenderade metoden istället reverbet 

inbakat i själva ljudfilen för skottet. 

Därmed ställdes följande frågeställning: 

 Hur uppfattar spelare avstånd av gevärsskott i ett FPS-spel med en lagerbaserad 

ljuddesign jämfört med en förrenderad ljuddesign? 

Då ljuden spelades upp i olika riktningar skulle både teorierna om distansuppskattning för 

olika riktningar i Li & Gao (2014), samt Chions (1994) teori om kausalt lyssnande testas, i 

synnerhet när ljuden spelas upp bakom respondenten och hen då inte har någon visuell 

referens att koppla ljudet till, och enbart har det kausala lyssnandet som 

informationsunderlag. Därmed var det intressant att se om spelarnas svar differentierade sig 

mellan de olika avstånden, och om man kunde utröna mönster bland svaren beroende på 

vilken riktning skotten kommer ifrån. 

Denna studie antog att den förrenderade designen skulle ge ett mindre antal korrekta 

uppskattningar hos respondenterna. Detta antagande baserades i att 

implementationslösningen gav mindre kontroll över ljudet när det väl var implementerat i 

spelet. Till exempel antogs det att realtidsbehandlingen för att imitera distans skulle via den 

förrenderade metoden kräva att de globala effekterna sänkte de ljusa frekvenserna för hela 

ljudeffekten via en EQ, medan det i den lagerbaserade implementationen istället enbart 

krävdes en volymsänkning av det önskade lagret. Därmed antog studien även att den utökade 

kontroll som lagerbaserad implementation gav skulle förhöja en spelares uppfattning om vart 

ljudkällan befinner sig (avstånd, riktning). Denna kontroll över ljudet kan vara önskvärd inom 

FPS-spel, då navigation av en bana och att kunna utröna en fiendes position via hörseln är 

viktigt vid designen av denna typ av spel (Grimshaw & Schott, 2007, ss. 4-5). Därmed kunde 

studien även visa tendenser på vilken implementationsmetod som är att föredra vid skapandet 

av FPS-spel. 

Slutligen så finns det inte mycket forskning inom ljudimplementation för spel, därmed kunde 

denna studie visa på tendenser som skulle kunna driva fortsatt undersökning inom detta 
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forskningsområde. Utöver det kan de tendenser som påvisades i denna studie användas av 

spelutvecklare. De skulle kunna ha resultaten från studiens test i åtanke när de avgör om de 

bör spendera sina resurser på att bygga ett komplext ljudsystem, eller om det är lika eller mer 

effektivt att använda den grundläggande implementationen som spelmotorer redan erbjuder. 

3.1 Metodbeskrivning 

I denna studie var en kvantitativ datainsamling den huvudsakliga metoden för att svara på 

frågeställningen. Detta val baserades i att studien i huvudsak skulle mäta respondenternas 

uppskattningar av distansperception, där det finns ett objektivt korrekt svar för varje 

uppskattningsexempel. Studien ämnade även utröna svar kring hur de olika 

implementationslösningarna upplevdes, därför användes även kvalitativa frågor för att ta till 

vara på mer subjektiv data. 

Respondenterna skulle delta i en spelsession där de skulle lyssna på skott som avfyrades på 

olika avstånd och riktningar. Efter varje skott skulle personen uppskatta avståndet mellan 

spelaren och ljudkällan genom att gradera distansen på en skala. Lägsta värdet på skalan 

innebar att skottet uppfattades låta närmast spelaren, på högsta värdet av skalan uppfattades 

ljudet låta som längst bort från spelaren. Efter att ha uppskattat alla skott i testet skulle 

respondenten genomföra samma test, fast med den andra implementationslösningen. 

När prototypen startades upp slumpades en av implementationsmetoderna fram som den 

första metoden att testas. Detta gjordes för att undvika att respondenten lärde sig hur spelet 

fungerade och därmed färgade sina resultat med denna vetskap.  

Innan sessionen började informerades respondenten om att hen skulle uppskatta distansen 

för gevärsskott som avfyrades, samt att hen skulle använda hörlurar under studien. Därefter 

fick de möjlighet att höra ett par skott som referens på hur de yttersta värdena på skalan lät, 

samt hur skott från höger resp. vänster lät. Detta gjordes för att ge informanten en referensram 

för hur stor skalan var, innan hen började uppskatta avstånden. Genom att ha referensskott 

för höger/vänster kunde även respondenten verifiera att hen hade tagit på sig hörlurarna på 

fel håll eller inte. 

Efter att båda versionerna av prototypen hade spelats skulle respondenten fylla i en enkät med 

frågor och påståenden relaterade till studien (se Appendix A - De två Enkäterna). Enkäten var 

till största delen av kvantitativ karaktär, där den typ av data som samlades in var både 

nominell data och ordinal data, samt kombinationer av dessa beroende på frågans utformning. 

Utöver det skulle några av de senare frågorna i enkäten kräva kvalitativa beskrivningar av 

respondenten kring hur de upplevde spelsituationen. De kvalitativa frågorna berörde hur 

respondenten upplevde ljuddesignen och var följande:  

 Vilken av versionerna upplevdes låta mest verklighetstrogen? 

 Vilken version upplevdes ha mest precision i att förmedla hur långt bort ett skott kom 

ifrån?  

 Beskriv hur du upplevde ljuddesignen av de två olika varianterna. 

 Övriga kommentarer om ljuddesignen av gevärsskotten i de två versionerna. 
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3.1.1 Artefaktbeskrivning 

För att genomföra studien skapades en prototyp i spelmotorn Unity 5 (Unity Technologies, 

2015). Denna bestod av två versioner av ett FPS-spel. Ena versionen skulle ljudsättas med 

hjälp av en spelmotors enklare ljudsystem och använde sig av förrenderade ljudeffekter. Den 

andra versionen ljudsattes med hjälp av ljudmotorn Sound-O-Matic (Double Trouble Audio, 

2016), vilken använde sig av ett avancerat ljudsystem som tillät uppspelning och 

realtidsbehandling av flera lager samtidigt. De ljudlager som användes var samma lager som 

de förrenderade ljuden bestod av, med skillnaden att de förrenderade ljudeffekterna hade en 

inbakad reverbsvans, medan ljudlagren i den lagerbaserade lösningen var torra och 

behandlades helt via ljudmotorn.  

I spelet skulle deltagarna lyssna på skott från fem avstånd, avfyrade från åtta riktningar. Under 

spelsessionen skulle deltagarna uppskatta hur långt bort varje skott sköts ifrån, samt hur 

många grader (vilken riktning) skottet kom ifrån. Det fanns ett antal grafiska representationer 

av där skotten kunde komma ifrån, däremot fanns det ingen grafisk indikation för vilken av 

riktningsrepresentationerna det var som skottet faktiskt kom ifrån. Deltagarna skulle skriva 

in sina svar inuti spelet genom att klicka på knappar för den riktning de gissat på att skottet 

kom ifrån, samt genom att dra i en slider för att gissa på det avstånd de trodde att skottet sköts 

ifrån. 

Avstånden var: 

 Nära   = Alternativ Nr 1 

 Mitten   =  Alternativ Nr 3 

 Längst bort  = Alternativ Nr 5 

Deltagarna fick 5 st. svarsalternativ, där ”1” motsvarade det kortaste avståndet mellan 

ljudkällan och lyssnaren och ”5” motsvarade det längsta avståndet. Likt i studien förd av 

Bronkhorst & Hougast (1999) var distansintervallen mellan svarsalternativen av samma 

längd. Detta för att ge informanten en linjär kurva att uppskatta avstånden på.  

Det fanns inga indikationer för det avstånd (i meter eller annan enhet för att mäta avstånd) 

som varje svarsalternativ befann sig på från lyssnaren. De enda referenser för distans som 

fanns var respondentens uppskattning på den skala som satts mellan lägsta och högsta värdet. 

Riktningarna som skotten kunde komma ifrån kommer var följande: 

 0° = Rakt framför spelaren. 

 45° = Snett åt höger (framifrån) om spelaren. 

 90° = Rakt åt höger om spelaren 

 105° = Snett åt höger (bakifrån) om spelaren. 

 180° = Rakt bakom spelaren. 

 225° = Snett åt vänster (bakifrån) om spelaren. 

 270° = Rakt åt vänster om spelaren 

 315° = Snett åt vänster (framifrån) om spelaren. 

Efter spelsessionen fick deltagarna fylla i en enkät. Där skulle de bland annat gradera vilken 

av spelversionerna de upplevde förmedlade distans mest korrekt för de olika avstånden, samt 

ge en kompletterande beskrivning till varför de tyckte så. På detta vis kunde en korrelation 

hänföras av hur mycket de olika systemen påverkade ljudet över avstånd.  
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3.1.2 Metoddiskussion 

Genom att välja en i huvudsak kvantitativ metod för denna studie antogs det att det troligtvis 

skulle ge tydliga resultat kring hur respondenternas högst subjektiva uppfattningsförmåga av 

ljudkällors avstånd förhöll sig till ljudkällans verkliga avstånd från lyssnaren. Eftersom 

studiens resultat skulle ge lätt kvantifierbara svar, där det även fanns ett ”korrekt” 

svarsalternativ, var en kvantitativ metod att föredra framför en kvalitativ metod för denna 

studie. Därmed framställdes även en enkät som svarade på studiens frågor.  

Genom att använda en enkät kunde en stor mängd data samlas in från respondenterna, utan 

att någon behövde överse själva testen i person (Denscombe, 1998, ss. 6-7, 159). Andra 

fördelar var att respondenterna kunde fylla i enkäten närhelst de ville, samt vart de ville. Detta 

står i stark kontrast till exempelvis kvalitativa intervjuer, där tid måste avsättas för att planera 

in och genomföra intervjun (Denscombe, 1998, s. 159). Vidare menar Denscombe (1998) att 

enkäter kan ge standardiserade svar vilka inte har möjlighet att färgas av interpersonella 

faktorer, genom exempelvis muntlig interaktion mellan forskaren och respondenten vid en 

intervju. Slutligen menar Denscombe (1998) att enkäter kan använda sig av förutbestämda 

svarsalternativ (pre-coded answers), vilka är färdiga svarsalternativ respondenten kan välja 

mellan, istället för att behöva tänka ut och formulera ett svar själv. Vidare menar Denscombe 

(1998) att dessa svar blir lätta att tolka och kvantifiera, därmed underlättar de vid skapandet 

av statistik och diagram som kan användas för att upptäcka mönster och tendenser i 

respondenternas svar (Denscombe, 1998, s. 159). 

Nackdelar med en kvantitativ enkätundersökning är att de förutbestämda alternativen kan 

upplevas ge icke passande alternativ för frågan, och därmed avskräcker respondenten från att 

svara, då hen inte känner sig bekväm med de alternativ som ges (Denscombe, 1998, s. 160). 

Ett annat problem är att beroende på hur frågorna ställs och hur de förutbestämda 

alternativen är formulerade så kan studiens resultat vinklas utefter forskarens personliga 

åsikter (Denscombe, 1998, s. 160). Med dessa problem i åtanke är det viktigt att formulera 

frågorna noga och väl, samt överväga vilken typ av svarsalternativ som ska inkluderas. För att 

undvika att respondenterna svarar på ett systematiskt vis bör det därför alltid finnas ett 

svarsalternativ för ”vet ej” eller ”ingen åsikt” och på så vis inte tvinga fram felaktig statistik 

(Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 141). Däremot menar Östbye et al (2003) att 

man bör ha i åtanke att detta alternativ kan leda till att osäkra respondenter tenderar att välja 

den ”lätta vägen” genom att svara ”vet ej”, även fast respondenten i fråga har en åsikt. Denna 

tendens finns för att ”vet ej” inte är ett förpliktigande svar för respondenten (Östbye, 

Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 146). Andra tendenser att beakta vid formuleringen av 

frågorna samt analysen av resultaten är att respondenter ofta väljer att samtycka när de är 

osäkra på vad de ska svara (ja-effekten), medan andra väljer att ta ”medelvägen” genom att 

svara neutralt på allt (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 146). 

Då studien även ämnade utröna svar kring hur de olika implementationslösningarna 

upplevdes var det fördelaktigt att i enkäten inkludera kompletterande kvalitativa 

beskrivningar kring respondentens spelupplevelse. Dessa kunde ge en något djupare insikt i 

dynamiken inom kontexten för undersökningen än vad de kvantitativa frågorna skulle kunna 

göra (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 120). I denna studie var dessa kvalitativa 

beskrivningar om hur en spelare faktiskt uppfattade ljuden i en spelomgång, samt varför de 

föredrog en viss ljudläggning över en annan. Utöver det kunde de kvalitativa kommentarerna 

ge insikter i områden som de tidigare kvantitativa frågorna inte berört och på så vis kunde 
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även tendenser som inte täcktes av de kvantitativa svarsalternativen upptäckas (Denscombe, 

1998, s. 281).  

3.1.3 Informationsinsamling & urval 

Vissa krav ställdes vid samlingen av data för projektet. Respondenterna fick inte ha några 

hörselnedsättningar och de behövde använda hörlurar när de spelade prototypen. Om 

respondenterna skulle ha hörselnedsättningar skulle det introducera nya variabler som 

påverkade resultaten. Utöver det var prototypens ljudnivåer inte mixade med den 

nedsättningen i åtanke. Användandet av hörlurar gjorde att risken för att yttre ljudstörningar 

påverkade resultaten minimerades, samt att antalet variabler överlag i experimentet därmed 

minimerades.  Vidare ställdes det frågor i den kvantitativa enkäten som verifierade att 

respondenten klarade av de krav som ställdes för att få en korrekt spelupplevelse. På detta vis 

kunde alla svar som inte klarade av minimumkraven snabbt identifieras och exkluderas ur 

statistiken. 

Innan spelet började blev respondenten informerad om att hen skulle vara uppmärksam på 

hur hen upplevde distansen för de ljud som skulle spelas upp i prototypen. På detta vis 

undveks missförstånd över vad respondenten skulle fokusera på. Utöver det gav prototypen 

respondenten möjligheten att lyssna på skottet igen, innan de skrev in sin uppskattning och 

gick vidare till att uppskatta nästa skott.  

Ett problem med denna metod av informationsinsamling var att respondenterna inte spelade 

prototypen under helt kontrollerade former. För att få ett så ofärgat resultat som möjligt borde 

studien egentligen ha genomförts med samma ljudutrustning och i samma lokal varje gång. 

Då studien hade begränsade resurser för informationsinsamling skulle denna metod däremot 

vara orealistisk att använda sig av med tanke på den mängd respondenter som krävs vid en 

kvantitativ undersökning och den begränsade tidsplan projektet hade. Däremot behövde 

studien ha i åtanke att en kvantitativ enkät bör ha minst 30 st respondenter för att kunna göra 

generaliseringar av data, och även då ska extra stor noggrannhet tillämpas vid analysen av 

resultaten (Denscombe, 1998, s. 24).  

En fördel med att respondenterna använde sig av olika typer av ljudutrustning var att det 

troligtvis skulle ge en mer verklighetstrogen bild av hur riktiga spel upplevs i folks hem, 

gentemot vad en hårt kontrollerad testmiljö skulle kunna ge. Detta kunde vara användbart i 

det fall att studiens resultat var relativt homogena, då det kunde visa tendenser på om 

distansuppfattningen var likadan oavsett vilket ljudsystem som användes. Slutligen, det 

faktum att respondenterna kunde göra testet hemifrån gjorde att antalet möjliga informanter 

ökade drastiskt, till skillnad från om varje respondent hade behövt boka en tid och utföra testet 

på en specifik plats.  

I enkäten ställdes en fråga som kontrollerade om respondenten hade erfarenhet av ljuddesign 

eller inte. Denna fråga ställdes då en respondent med denna erfarenhet troligtvis har större 

kunskap om ljuddesign och reverb, samt att hen troligtvis lyssnar på ljudeffekter annorlunda 

från hur en ”vanlig” spelare lyssnar på dem. Genom att ha med denna fråga som kontroll så 

kunde respondenterna med denna typ av tidigare erfarenhet lätt separeras från resten av 

respondenterna, om det skulle behövas. 
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3.1.4 Etik 

Undersökningen behövde följa vissa forskningsetiska regler. Bland dessa var att 

respondenternas identitet skyddades genom att den insamlade datan hölls anonym 

(Denscombe, 1998, ss. 142-143). Det var även fördelaktigt att förklara vad den insamlade 

datan skulle komma att användas till, men man behövde vara försiktig i hur man formulerar 

sig så att respondenten inte leds till ett visst tankesätt i sina svar (Denscombe, 1998, s. 148).  

Studien undvek att hantera personliga uppgifter såsom namn, personnr, telefonnr eller mail, 

med vilka respondenterna skulle kunna identifieras. På så vis behölls respondentens 

anonymitet intakt. Respondenterna informerades även om att den data som samlades in 

genom enkäten enbart skulle användas till ett examensarbete inom datorspelsutveckling, samt 

att den insamlade datan skulle vara att helt anonym.  

En annan viktig etisk aspekt var att ljudnivån på skotten inte fick skada respondentens hörsel 

(Denscombe, 1998, s. 134). Därmed bads respondenten att ställa in en låg volym på hens 

ljudutrustning innan experimentet startade, och att sedan justera volymen under de första 

skotten i prototypen (de som användes som referens för avstånd och riktning) tills hen hittat 

en behaglig ljudnivå.  

Det var även viktigt att tydliggöra att undersökningen var helt frivillig och kunde när som helst 

avbrytas av respondenten (Denscombe, 1998, s. 150). Eftersom respondenten skulle få utföra 

experimentet utan översikt av en kontrollant skulle respondenten även ha all befogenhet att 

själv avbryta experimentet. Personen i fråga skulle även kunna spela prototypen, men inte 

skicka in några svar via enkäten, om så önskades. 

Slutligen skulle respondenten informeras om att de genom att skicka in enkäten tillät 

forskaren att använda den data de skickat in (Denscombe, 1998, s. 138). Enkäten avslutades 

med ett tack till respondenten för att denne tagit sig tid att göra experimentet och fyllt i 

enkäten samt skickat in sina svar (Denscombe, 1998, s. 150). 

3.1.5 Möjliga problem 

En del utmaningar identifierades med denna metod. Då studien utfördes på relativt kort tid 

var en av de största utmaningarna att göra en tidsplan som var realistisk. I denna tidsplan 

skulle en prototyp skapas, en enkät utformas och skickas ut för informationsinsamling, samt 

en analys av denna inkomna information göras. Detta beräknades vara krävande, då enbart ca 

1 månad var allokerad för denna del i studien. 

En annan stor utmaning var att enkäten behövde ha tillräckligt många respondenter (ca 30 st) 

för att kunna använda den valda metoden korrekt, samt för att lätt analysera den data som 

samlats. Utöver det kunde frågorna i enkäten komma att justeras, vilket skulle påverka 

tidsplanen negativt.  

Slutligen var ett möjligt problem att respondentens svar kunde färgas av hens visuella 

perception av de möjliga platser skotten kunde ha. Hur mycket detta påverkade resultatet 

skulle bero på hur de grafiska representationerna skottens utgångspunkt blev utplacerade i 

prototypen. 
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4 Projektbeskrivning  

Prototypen gjordes med hjälp av spelmotorn Unity 5 (Unity Technologies, 2015) och 

ljudmotorn Sound-O-Matic (Double Trouble Audio, 2016). Unity är gratis att använda för 

icke-kommersiellt och personligt bruk och Double Trouble Audio hade muntligen givit 

tillåtelsen att använda Sound-O-Matic för projektet. Vid skapandet av spelscenen användes 

även verktyget ProBuilder Basic (ProCore 3D, 2017), vilket är ett gratis plugin till Unity. 

ProBuilder Basic valdes eftersom det underlättar skapandet av objekt i en spelscen, såsom UI-

element och fysiska objekt i spelvärlden, och skulle då spara på iterationstid.  

Prototypen består av två versioner av en spelsekvens, där två olika implementationslösningar 

för ljudet av gevärsskott presenteras för spelaren. Ena versionen (Version A) använder sig av 

förrenderade ljudeffekter, medan den andra versionen (Version B) använder sig av en 

lagerbaserad lösning. Version B använder samma ljudlager som Version A, men skillnaden är 

att de olika lagren är tillgängliga separat i spelmotorn, vilket tillåter att DSP-effekter 

appliceras i realtid beroende på distans, samt att varje lager kan ha en separat volymkurva för 

distans. Detta används mest genom att det skapas en cross-fade mellan ljudlagren ”Muzzle 

Close” och Muzzle Far.  

Spelscenen består av ett platt golv med 40 st. röda cylindrar (5 st per riktning) utplacerade, 

som representerar de avstånd och riktningar skotten kan komma ifrån. Detta val av ”atrapp-

ljudkällor” inspirerades av ett experiment gjort av den amerikanska armén, där de använde 

atrapp-högtalare vid ett test för uppskattning av distans, detta för att skapa visuell ovisshet 

kring ljudkällans position (Fluitt, Mermagen, & Letowski, 2013, ss. ii, 27). Vidare inspirerades 

valet av avstånd mellan varje cylinder av undersökningen genomförd av Bronkhorst & 

Hougast (1999), där avståndet mellan en ljudkälla till nästa var av samma längd. Detta 

applicerades i prototypen för cylindrarnas avståndsintervall mellan varandra. Vidare är 

cylindrarna placerade i en cirkel runt spelarens position, i intervall om 45° (se Figur 1).  
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Figur 1 Illustration av spelscenen sedd uppifrån. De röda cirklarna 
symboliserar de röda cylindrarna. Cirkeln i mitten är spelarens position. De svarta 

kvadraterna markerar de 10 utvalda ljudkällorna.  

4.1 Skapande av ljudeffekter 

Då det inte var realistiskt för detta projekts tidsplan att avsätta tid för att spela in skott från 

riktiga gevär, valdes istället existerande inspelningar för skapandet av ljudeffekterna. 

Inspelningarna bestod mestadels av skottsalvor från diverse maskingevär. Dessa 

importerades och skars sedan upp i individuella skott med hjälp av Reaper (Cockos Inc., 

2017), ett program för audioredigering. Detta gjordes då spelmotorn spelar upp ett skott i 

taget, istället för att använda tidslåsta inspelningar av skottsalvor. På detta vis kan spelmotorn 

vara mer flexibel genom att både kunna simulera enstaka skott, samt skapa skottsalvor genom 

att avfyra flera skott efter varandra. 

Ljudeffekterna för vapnet bestod av fyra huvudlager: 

 Low 

 Mechanism 

 Muzzle Close 

 Muzzle Far 
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Low kan beskrivas som ett dovt ljud, med fokus på väldigt låga frekvenser, där största 

mängden energi ligger under 120 Hz. Detta lager ger skottet mer tyngd.  

Mechanism är det ljud självaste vapnet ger ifrån sig när ett skott avfyras. Detta lager utgör de 

metalliska och mekaniska delarna av ljudet, dvs. de delar som beskriver ljudet av att trycka 

ner avtryckaren och mekanismen som sätter in en ny kula i pipan.  

Muzzle Close och Muzzle Far är det ljud som kommer ut ur pipan vid ett skott. Dessa består 

av höga och korta transienter. Eftersom ljuden förändras över distans (höga frekvenser 

försvinner snabbare) så används de separata lagren (Muzzle Close och Muzzle Far) för att 

imitera detta, genom att Muzzle Far är något dovare i karaktären än Muzzle Close. En 

crossfade mellan dessa lager appliceras sedan i Sound-O-Matic genom den individuella 

kontrollen av volymkurva för de olika lagren. På så vis skapas en realistisk övergång mellan 

lagren över distans. 

De olika huvudlagren (med undantag för Bas-lagret, där den valda ljudfilen hade tillräckligt 

mycket energi redan) skapades i sin tur genom att kombinera olika inspelningar i underlager. 

Detta gjordes för att undvika repetition, samt för att skapa mer karaktär till skotten än att 

enbart använda en inspelning. Ett exempel är lagret Muzzle Close, som består av ljudklipp från 

två separata inspelningssessioner. Alla inspelningar var i mono så för att skapa ett skott med 

stereobredd skapades det två lager som var hårdpanorerade till vänster resp. höger. Dessa 

bestod av ljudklipp från samma inspelningssession. För att ge ljudet mer karaktär skapades 

ett tredje lager som var helt centrerat och bestod av ljudklipp från en annan inspelningssession 

(se Figur 2).  

 

Figur 2 Underlager för att skapa ett skott i huvudlagret Muzzle Close.  

Vid skapandet av ljudeffekterna användes en funktion i Reaper som organiserar om alla 

ljudklipp efter ett givet tidsintervall, samt en annan funktion som rekombinerar ordningen av 

de individuella klippen. Detta gjorde att det på förhand lätt gick att få en bild av hur de olika 

ljudklippen skulle låta i kort succession efter varandra, dvs. så som ett automatgevär skulle 

avfyra det (se Figur 3). Rekombinationen gjorde det även möjligt att snabbt hitta individuella 

ljudklipp som stack ut för mycket ur mängden. Orsaken till detta var oftast att ljudklippets 

tonhöjd eller ljudkaraktär var för olik resten av ljudklippen. Genom att kasta om ordningen 

blev det lättare att hitta dessa ljudklipp, då en ny ”rytm” skapats som ljuddesignern inte hunnit 
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vänja sig vid. En annan fördel med rekombinationsfunktionen och att använda flera 

underlager, var att det lätt gick att skapa flera nya kombinationer av ljudklipp när det fanns 

tre separata lager att rekombinera ljudklippen ifrån. 

 

Figur 3 Rekombinerade lager, med ett intervall på 0,085 sekunder mellan varje 
skott. Ett lager med reflektioner (lagret längst upp) användes för att simulera hur det 

skulle låta i Sound-O-Matic. 

Utöver de fyra huvudlagren appliceras även ett femte lager i ljudmotorn: Reflections. 

Reflections är inspelningar av den reverbsvans som ett skott avfyrat från ett gevär på ett öppet 

fält skapar. Vid skapandet av de förrenderade ljudeffekterna inkluderades dessa reflektioner i 

ljudfilen, istället för att appliceras i realtid i spelmotorn. Utöver det användes de färdigställda 

renderingarna av de olika huvudlagren för att skapa självaste skottet. Eftersom alla lager redan 

var ljuddesignade blev därmed skapandet av de förrenderade ljudeffekterna lättare att göra. 

Jämför Figur 2 med Figur 4 i hur skotten har skapats. 

 

Figur 4 Den förrenderade ljudfilen inkluderar reflektionslagret, samt de olika 
färdigdesignade huvudlagren för att forma skottet. 
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4.2 Speldesign & Implementation 

Innan implementationsarbetet i Unity påbörjades, gjordes först ett designdokument för hur 

en spelomgång skulle se ut (se Appendix B - Designdokument). Detta dokument visade sig 

vara till stor nytta vid skapandet av prototypen, då det gav en tydlig struktur för hur 

programmeringen och implementationen av ljud skulle genomföras och prioriteras. Därmed 

utformades spelet med detta som grund. 

Respondenten presenterades först med en introduktionstext som beskrev vad experimentet 

gick ut på, samt dess omfattning (10 skott per version). Där framgick det även att det krävdes 

att använda hörlurar för resultaten från experimentet skulle kunna räknas. Då det inte fanns 

någon som kunde övervaka experimenten var det viktigt att denna vitala information kring 

testets genomförande tydligt kommunicerades till respondenten. På detta vis undveks 

troligtvis möjliga missförstånd från respondentens sida. 

Efter introduktionstexten randomiserades det vilken version (Version A eller Version B) som 

skulle vara aktiv först. Utöver det randomiserades även ordningen av de olika skotten. Båda 

dessa operationer gjordes för att undvika att resultaten blev förvrängda på grund av att 

versionerna och skotten alltid presenterades i en specifik ordning för alla respondenter. För 

att undvika förvirring visades det hela tiden vilken version som var aktiv i nuläget. På det viset 

kunde respondenterna även lägga märke till om de upplevde någon skillnad mellan 

versionernas ljudimplementation. 

Efter dessa operationer presenteras respondenten med huvudmenyn för den valda versionen. 

Där kan respondenten aktivera referensskott för hur skotten låter när de skjuts från närmsta 

resp. längsta avståndet, samt om de avfyras från höger eller vänster. Originaltanken här var 

att skotten automatiskt skulle spelas upp när prototypen startades, alternativt att 

respondenten klickade på en knapp för att aktivera en sekvens av referensskott. Denna idé 

förkastades dock då den automatiserade sekvensen upplevdes vara för lång, speciellt eftersom 

respondenten kunde starta det riktiga testet medan sekvensen fortfarande var igång, vilket 

ledde till förvirring kring vilka skott som tillhörde testet och vilka som var referensskott. Ett 

annat problem med sekvensen var att det inte visuellt framgick vilka referensskott som var åt 

höger resp. vänster. Istället valdes det att skapa knappar för de olika avstånden och 

riktningarna (se Figur 5). Dessa aktiverade enbart ett referensskott per klick, vilket löste 

problemet med att referenskotten kunde spelas upp i själva testet. En annan fördel med denna 

lösning var att respondenten nu själv aktivt valde att spela upp de olika referensskotten och 

därmed fick direkt feedback på hens interaktion. Detta bör leda till att respondenten får en 

bättre uppfattning för hur de olika avstånden och riktningarna låter. Vidare gör denna lösning 

att när respondenten klickar på referensskotten för höger/vänster så bör hen märka om hen 

har råkat ta på sig hörlurarna på fel håll eller inte, vilket är ett möjligt problem som kan 

förvränga uppskattningarna av riktning.  



 
19 

 

Figur 5 Startmenyn innan en versions spelsession börjar. Här kan olika 
referensskott triggas av spelaren, innan hen börjar gissa avstånd och riktning. 

När spelaren trycker på ”Start”-knappen påbörjas självaste testet. Spelaren har då en knapp 

tillgänglig för att kunna spela upp det randomiserade skottet. Detta ger respondenten 

möjlighet att spela upp skottet upprepade gånger, i det fall det skulle behövas för att göra en 

korrekt uppskattning av skottet. För att gå vidare till nästa skott behövs en uppskattning på 

riktning och distans göras, därefter kan respondenten klicka på ”Confirm”-knappen för att 

lyssna på nästa skott. 

För att göra en representation av riktningarna valdes väderstrecken på en kompass, vilka då 

visade den vinkel de olika raderna av cylindrar hade i relation till spelarens position. Spelaren 

är vänd mot väderstrecket Norr, då detta naturligt motsvarade ”framåt”. I Figur 6 visas den 

vy respondenten har när hen börjar gissa på de avstånd och den riktning de olika skotten har. 

Där kan även ”kompassen” med de olika väderstrecken för riktning och slidern för att gissa 

avståndet ses. 
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Figur 6 Den vy spelaren har när hen gissar på avstånd och distans. 

Efter att svar för de 10 första skotten har sparats går spelet över till den andra versionen, som 

i sin tur använder den andra implementationslösningen. När respondenten svarat på de 10 

skotten i den andra versionen avslutas testet. Eftersom respondenten kommer behöva ladda 

upp sina svar i enkäten visas det därefter en text som tackar spelaren och visar vart hens svar 

befinner sig.  

4.2.1 Implementationsval 

Sound-O-Matic valdes för att implementera både de lagerbaserade ljudeffekterna och de 

förrenderade ljudeffekterna. Motivationen till detta val var att genom att använda samma 

implementationsmetod så skulle de olika versionerna ha likadana volymkurvor över distans, 

och därmed vara mer enhetliga. Skillnaden var att för de förrenderade ljudeffekterna så 

avaktiverades alla andra DSP-effekter som ljudmotorn hade, samt att det separata 

reflektionslagret stängdes av. Med denna lösning kunde den existerande koden för de 

implementerade lagerbaserade ljuden återanvändas, vilket var lättare att genomföra än att 

behöva byta ljudsystem helt.  

Då Unity stödjer skapandet av csv-filer, valdes det att spara ner resultaten i detta format. 

Anledningen till detta val är att csv-filer är en standard som används för att samla data genom 

komma-separering. Denna data kan sedan enkelt konverteras i överskådliga kolumner och 

diagram. Genom att få in respondenternas svar i detta filformat kommer skapandet av tabeller 

underlättas, och dessa tabeller och diagram kan sedan visualisera de möjliga tendenser som 

respondenternas svar kan ha. Vidare gör detta att respondenterna inte manuellt behöver 

skriva in sina svar i enkäten, utan spelet har redan gjort det åt dem. 

4.2.2 Förändringar efter Pilotstudien 

Efter skapandet av prototypen valdes det att göra en pilotstudie på ett mindre antal personer 

för att testa både enkäten och prototypens användarvänlighet. Under dessa sessioner 

upptäcktes vissa problem med både prototypen och enkäten. Informanterna menade att vissa 
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av frågorna i enkäten var otydliga, samt att antalet frågor kunde förminskas för att fokusera 

enkäten och göra den mindre tidskrävande att genomföra. Återkopplingen gällande 

prototypen var att en spelsession upplevdes vara relativt lång och repetitiv, samt att UI 

elementen kunde placeras mer samlat.  

Som svar på den feedback som pilotstudien gav valdes det att skriva om enkäten. 

Förändringarna kan ses i Appendix A -  De två Enkäterna, där både första och andra versionen 

av enkäten listas. Den största skillnaden var att det blev ett mindre antal frågor, med tydligare 

formuleringar. 

En av ändringarna som genomfördes i prototypen var att antalet skott som sköts i varje 

Version miskades från 10 st till 7 st, vilket gav en total av 14 skott gentemot första versionens 

20 skott. På detta vis sänktes tiden för en spelsession med ca 25%. Detta gjorde att tiden 

mellan att respondenterna klarade av den första Versionen, fram till att de började besvara 

enkäten var mindre. Detta kunde förmildra pilotstudiens problem med att spelaren glömde 

bort hur den första Versionen lät när den väl skulle svara på enkäten. De nya skottpositionerna 

kan ses i Figur 7. 

 

Figur 7 De nya skottpositionerna efter pilotstudiens ändringar. 
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Den andra förändringen i prototypen var att UI-elementen vid gissningsfasen positionerades 

om. Eftersom spelaren rimligtvis skulle skriva in sina svar uppifrån och ner, valdes det att 

placera distansmätaren ovanför riktningsmätaren. Då undersökningen mestadels fokuserar 

på ren distansuppfattning ansågs detta vara en viktig förändring. Se det nya gränssnittet i 

Figur 8. 

 

Figur 8 Nya versionen av gränssnittet i gissningsfasen av prototypen. 



 
23 

5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Eftersom detta arbete använde sig av en kvantitativ undersökning, valdes det att göra en 

nätenkät med hjälp av Google Forms. Då mängden data som samlades in var relativt stor, samt 

för att spara tid och undvika eventuella komplikationer av att hantera data manuellt, så 

exporterades alla deltagarnas svar från Google Forms till ett excel-dokument. På detta vis 

underlättades även processen av att skapa grafer för att illustrera de tendenser 

undersökningen kunde visa på. 

Vid början av enkäten skrevs instruktioner för hur informanten bör genomföra studien. Där 

skrevs det att informanten bör sitta i ett tyst rum, sänka volymen på datorn, samt ta på sig ett 

par hörlurar och verifiera att de fungerade. Vidare instruerades respondenten att ladda ner 

prototypen via en länk, och sedan spela den. Först därefter kunde de gå vidare i enkäten.  

Respondenterna informerades även om att undersökningen var ett experiment för att jämföra 

två typer av ljudimplementation i spel. Däremot gavs det ingen information om vilka 

skillnader det var på de två metoderna, samt om vilket fokus (distansuppskattning) studien 

hade. Därefter klargjordes det att undersökningen var frivillig och att den när som helst kunde 

avbrytas, samt att deltagandet i studien var helt anonymt. Avslutningsvis informerades 

respondenterna om att när de skickade in sina resultat så gav de sin tillåtelse att resultaten 

skulle användas i denna studie.  

Vid nästa steg i enkäten blev informanterna ombedda att fylla i grundläggande information 

om sig själva, så som kön, om de hade några hörselskador, om de var ljudläggare eller hade 

jobbat med ljud en längre period, samt hur ofta de spelar spel. Resten av frågorna gällde de 

erfarenheter som deltagarna hade i spelprototypen.  

Det fanns två versioner av ljuddesign i prototypen, Version A & Version B. Version A använde 

sig av den förrenderade metoden medan Version B använde den lagerbaserade metoden. För 

att undvika att presentationsordningen av Versioner skulle påverka resultaten så 

randomiserades det vilken Version som prototypen skulle börja med. I varken prototypen eller 

enkäten förklarades det vad som skilde de två Versionerna åt, mer än att de använde sig av 

olika implementationsmetoder.  

Studien genomfördes på distans, vilket innebar att respondenterna skulle genomföra 

experimentet utan översyn av en kontrollant. Därmed valdes det att inkludera ett antal 

verifierande frågor som fastställde att instruktionerna följts korrekt, exempelvis om de använt 

sig av hörlurar när de spelade prototypen och verifikation om att de lyckats ladda upp sina 

resultat från prototypen.  

Totalt var det 47 personer som deltog i undersökningen. Alla använde hörlurar och inga hade 

några hörselskador, vilket innebar att inga respondenter behövde exkluderas ur studien.  
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5.2 Resultat: Prototyp 

 

Figur 9 Distansuppskattningar för Version A. 

I Version A var både NorthClose och NorthFar de skott som respondenterna bäst kunde 

uppskatta distansen på (Figur 9). Detta gällde även för Version B (se Figur 10), men där skottet 

från West hade en bättre ratio bland distansuppskattningarna än Version A. 

 

 

Figur 10  Distansuppskattningar för Version B. 

Ett medelvärde av precisionen av distansuppskattningarna gjordes genom att addera värdena 

för alla distansuppskattningar. När en uppskattning var Distance True var dess värde = 0, när 

uppskattningen var 1 steg ifrån det korrekta värdet så var dess värde = 1. Detta innebar att ju 

bättre precision en metods medelvärde, desto lägre siffra hade den. I Tabell 1 framgår det 

däremot att precisionen mellan versionerna var nästintill likadan. 
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Tabell 1 Medelvärde för distansprecision 

 Version A Version B 

Totala ”fel” 239 240 

Medelvärde 

(Precision) 

0,7422 0,7453 

 

Det gjordes även en analys av respondenternas precision vid uppskattningen av skottens 

riktning (Figur 11 & Figur 12). Graferna visar enbart Direction True om respondenten lyckats 

träffa helt rätt, annars räknas den som en Direction False. Generellt sett har de två 

Versionerna liknande figurer. Värt att anmärka är att båda inte har några felaktiga gissningar 

på NorthClose. 

 

Figur 11 Riktningsuppskattningar för Version A. 
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Figur 12 Riktningsuppskattningar för Version B.  

5.3 Resultat: Enkät 

Vid början av enkäten frågades respondenterna om vilken version de föredrog. En majoritet 

på 23 personer föredrog Version A, 14 st föredrog Version B och 10 st respondenter hade ingen 

tydlig åsikt om vilken Version som var bäst (se Figur 13).  

 

Figur 13 Respondenternas svar kring vilken version de föredrog överlag 

Dessa frågor delades sedan upp i hur de respondenter som även var ljuddesigners hade svarat. 

Den generella trenden höll sig även här, då även de som var insatta i ljuddesign föredrog 

Version A (se Figur 14). 
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Figur 14 Vilken version föredrogs av respondenterna, samt hur svarade de som 
var ljuddesigners. 

Vidare frågades det om vilken version som upplevdes som mest realistisk. Än en gång 

uppfattades Version A som bättre av både de respondenter som var ljuddesigners som de som 

inte var det (Se Figur 15). 

 

Figur 15 Vilken version tycktes vara mest realistisk. 

Slutligen frågades det om vilken av Versionerna som respondenterna upplevde gav den bästa 

uppfattningen av distans (se Figur 16). Resultatet mellan Version A och Version B var väldigt 

lika, där ingen klar ”vinnare” kan koras. 
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Figur 16 Vilken version gav den bästa distansuppfattningen enligt 
respondenterna. Resultatet är än en gång uppdelat mellan ljuddesigners och icke-

ljuddesigners. 

Då detta var huvudmålet med undersökningen valdes det att inkludera de beskrivningar 

respondenterna gav kring den Version de föredrog (se Appendix C - Utvalda svar från 

Enkäten).  Dessa varierade mellan citat såsom:  

”Version A hade större volym skillnader så skotten fick en annan räckvidd” 

Om Version A 

” Version B sometimes didn't have any echo and sounded more like something 

hitting a wooden plank. Without the echo it was hard to tell how far away it 

was.” 

Om båda Versionerna 

 “The shots coming from far away was way more muted and the sharp "bang" 

was almost nonexistent. As someone who comes from "the country", where 

hunting season is very noticable, this felt more realistic.” 

Om Version B 

“Overall I didn't really hear much difference. Hard to compare the sounds when 

you don't listen to the different versions side by side. But there was one sound 

far away in version B that I thought gave a more accurate representation of 

distance, might just be my imagination though. That was also the only sound 

where I actually thought about that.” 

Om båda Versionerna 
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“Greater difference between near and far, as well as more realistic loss of 

overtones when source was far away” 

Om Version B 

“The shots felt more "heavy" so I could feel the base of where they came from, 

I would've prefared this in a game.” 

Om Version A 

5.4 Analys & Slutsatser 

Överlag tenderar resultaten från enkäten att favorisera Version A över Version B. Värt att 

nämna är att dessa resultat är givna från spelarnas uppfattning av ljuden i spelet. Resultaten 

från prototypen visar som kontrast att spelarnas distansuppskattningar i de två Versionerna 

är väldigt jämna, då deras precisionsmedelvärde (Tabell 1) är nästan identiskt.  

Några av kommentarerna (Appendix C) nämner att reflektionslagret i Version B ibland inte 

spelades upp. Detta beteende från prototypen kan ha färgat respondenternas uppfattning av 

Version B negativt, då skotten utan reflektionslagret inte är kompletta. Detta var en bug som 

upptäcktes under utförandet av prototypen, men inte lyckades korrigeras innan prototypen 

behövde skickas ut.  

Vidare nämns det att Version A upplevts vara ”hårdare, med mer punch”. Detta kan tyda på 

att volymen för den versionen är något högre än för Version B. Då högre volym ofta uppfattas 

vara ”bättre” kan detta ha påverkat uppfattningen av Version B. 

Analysen av respondenternas precision vid riktningsuppskattningen bör avläsas försiktigt. 

Resultaten är troligtvis missvisande då även svar såsom NorthEast/NorthWest där North är 

det korrekta svaret räknas som helt inkorrekta svar. Det finns inget sätt att räkna dessa svar 

som ”delvis rätt” eller räkna in dem i en tredje kategori för att ge en bättre representation av 

svaren. Istället ökar andelen felaktiga svar utan någon större insikt i de faktiska 

svarsalternativen.  

Värt att notera är att alla respondenter i båda versionerna hade lättare att gissa rätt på skotten 

som kom rakt framifrån (NorthClose), vilket inte stämmer överens med de teorier som Li & 

Gao (2014) lagt fram.  

Slutligen tyder resultaten på att en förrenderad metod så som i Version A, med fördel kan 

användas vid implementationen av ljud i spel. Detta eftersom respondenterna överlag 

föredrog Version A före Version B. Dessa samband skulle därmed kunna användas av 

ljuddesigners vid skapandet av First-person shooter-spel.   
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att jämföra två implementationsmetoder för ljud i spel. Dessa 

metoder är en lagerbaserad metod och en förrenderad metod. I den lagerbaserade metoden 

kombineras de olika ljudlager som ljudeffekten består av i realtid av spelmotorn, där den 

individuellt för varje lager applicerar volym- och filtreringskurvor över distans. I den 

förrenderade metoden har dessa ljudlager redan i förväg kombinerats ihop i en enda audiofil, 

d.v.s. att den enda behandlingen som sker i ljudmotorn är att volymen sänks över distans, på 

hela ljudeffekten.  

I bakgrunden beskrivs övergripande teorier kring perceptionen av ljud över distans och olika 

lyssningssätt. Även den lagerbaserade ljudmotorn Sound-O-Matic (Double Trouble Audio, 

2016) beskrivs kort. Frågeställningen utvärderades genom en prototyp och en nätenkät. 

Prototypen bestod av ett spel med de två implementationsmetoderna, uppdelade i två 

versioner:  

 Version A = Förrenderad metod 

 Version B = Lagerbaserad metod 

Respondenterna spelade båda versionerna av ljudimplementationen och skulle i vardera 

Version gissa på avståndet och riktningen av gevärsskott som avfyrades runt dem. Resultaten 

tyder på att den förrenderade metoden i Version A med fördel kan användas i spel, då 

majoriteten av respondenterna föredrog den före Version B. 

6.2 Diskussion 

Den forskning som tidigare genomförts inom området för distansuppskattning har använt sig 

av ljudkällor som fysiskt finns tillgängliga i det rum eller utrymme som testet genomfördes i. 

Den stora skillnaden mellan detta arbete och de studier som genomförts tidigare, är att detta 

arbete utspelar sig i en simulerad spelvärld. Detta faktum ger ett andra utmaningar än de test 

som utförs med riktiga ljudkällor. I de testen skapas spatialisation enkelt genom att enbart 

flytta på ljudkällan i relation till lyssnaren (spelaren). Som kontrast måste denna rumskänsla 

istället simuleras i ett datorspel. Denna simulation kan möjligen färgas av ljuddesignerns 

subjektiva åsikt kring vad som låter realistiskt eller korrekt. Dessa subjektiva åsikter skulle 

därmed även troligtvis påverka respondenternas spelupplevelse, då de enbart upplever den 

”världsbild” (i form av ljudbild) som ljuddesignern har skapat.  

Hypotesen för denna studie menade att implementationsmetoden som användes i Version B 

(lagerbaserad) skulle vara fördelaktig gentemot den förrenderade metoden (Version A). 

Enkäten visar däremot att en majoritet av respondenterna föredrog Version A, medan ca en 

tredjedel inte upplevde någon större skillnad mellan versionerna. 

Värt att notera är att resultaten inte stämde överrens med Li & Gaos (2014) teorier. Alla 

respondenter hade bättre uppfattning av distans när skotten kom framifrån, gentemot om de 

kom från sidan.  

Vid närmare efterforskning av ljudfilerna upptäcktes det även att Version A generellt sett har 

högre volym på skotten än Version B. Det finns ett fenomen i det mänskliga örat (framtaget 
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av Fletcher & Munson) som gör att öronen är olika känsliga till olika frekvenser beroende på 

volymen av ljudet. Detta påverkar även den upplevda intensiteten och uppfattningen av 

frekvensers spridning i frekvensspektrat, samt hur högt ett ljud upplevs ljuda överlag (Waddel, 

2012, s. 103). Därmed kan denna skillnad i ljudfilernas volym ha färgat respondenternas svar 

till fördel för Version A och skulle testet göras igen bör stor vikt läggas på att säkerställa att 

ljudfilerna för båda Versionerna är ekvivalenta med varandra, volymmässigt.  

 (Fletcher-Munson Curves att musik och ljud som har högre volym ofta upplevs ha en jämnare 

spridning av energi i frekvensspektrat än låga ljud så  

Ett annat implementationsproblem var att flera av informanterna hade svårt att höra om ett 

skott kom framifrån eller bakifrån. Detta kan även ses i graferna över hur folk svarade på 

skotten som kom bakifrån. Där svarade de flesta North istället för South, vilket tyder på att 

prototypen är otillräcklig i nuläget. I det fall att studien skulle upprepas så är detta ett problem 

som bör korrigeras. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis applicera 

filtreringseffekter beroende på skottets position i relation till spelaren. 

Det upptäcktes även att prototypen i vissa fall hade en bug. När buggen inträffade så spelades 

inte reflektionslagret upp i Version B. Orsaken till buggen hittades aldrig, vilket betyder att 

den kan ha hänt respondenterna och därmed färgat resultaten emot Version B. Dock bör man 

lägga märke till att prototypen gjordes med en version av Sound-O-Matic (Double Trouble 

Audio, 2016) som i skrivande stund (ca 1,5 månader efter skapandet av prototypen) redan är 

utdaterad. Skulle testet göras om med en uppdaterad version av motorn kan det hända att 

detta problem redan är löst.  

Undersökningen var noga att följa de forskningsetiska regler som sattes upp i Kap. 3.1.4. 

Respondenterna informerades om att deltagandet i experimentet var helt frivilligt och att 

undersökningen kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som helst. Vidare gavs det information 

om att när respondenten väl skickade in sina resultat från både enkäten och prototypen (de 

genererade csv-filerna), så accepterade hen att dessa resultat kunde användas för att fullborda 

studien. Detta medgivande styrktes även med hjälp av två verifikationsfrågor i enkäten. 

Slutligen instruerades respondenten att sänka volymen på sin dator, eftersom prototypen 

innehöll gevärsskott med hög volym. 

Vidare kunde enkäten lagts upp på ett bättre sätt. Frågorna hade kunnat formuleras bättre för 

att lättare kunna separera respondenterna utefter kategorier, exempelvis om de var 

ljuddesigner eller inte, och hur deras svar skilde sig åt med det som bas. På detta vis hade 

arbetsbördan av att analysera studiens data underlättats avsevärt. 

Ett annat problem var att respondenterna skickade in sina svar från prototypen via en extern 

länk. Detta gjorde att svaren inte automatiskt var kopplade till den inskickade enkäten. Den 

lättaste lösningen hade varit om respondenten hade fyllt i sina svar från prototypen in i en 

separat sektion av enkäten. Problemet med denna metod är att den beror till stor del på att 

respondenterna inte skriver in fel siffror, eller modifierar sina svar i efterhand för att bättre 

stämma överens med de ”korrekta” svaren. Skulle svarsalternativen ändras från koordinater 

till alias istället, d.v.s. istället för att skriva NorthEast 3, så hette varje skott Skott 1,Skott 2, 

Skott3, etc. Komplikationen som skulle uppstått med denna metod är att randomiseringen av 

ordningen av skott inte hade kunnat genomföras, då det inte skulle finnas ett sätt att veta vilket 

skott som var ”Skott 1”, och därmed veta om respondenten svarat korrekt eller inte. Utöver 

det så hade denna metod även krävt mycket arbete av respondenten vid ifyllandet av enkäten.  
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En lösning på problemet hade däremot varit om varje prototyp hade genererat ett unikt 

nummer för respondenten, som sedan hade kunnat användas som ett ID för att sammanfoga 

svaren från enkäten med de inskickade csv-filerna från prototypen. Informanten skulle då 

bifoga numret både i enkäten och i csv-filerna, och därmed hade sambandet lättare kunnat 

göras. 

Slutligen var det flera respondenter som svarade att de inte hörde någon skillnad mellan de 

olika Versionerna, mestadels på grund av att det tog för lång tid mellan den första Versionens 

slut och enkätens frågor kring upplevelsen av ljudet. Möjliga lösningar skulle vara att spela 

upp samma skott (distans och riktning) två gånger direkt efter varandra, där det ena skottet 

är från Version A, andra är från Version B. Vidare kunde detta utvecklas till att låta 

respondenten välja vilken version som ska spelas upp. Nackdelen med lösningen är däremot 

att gissnings-proceduren skulle förloras då spelaren kan lyssna på båda versionerna efter 

varandra, och därmed triangulera sin gissning genom att jämföra informationen från de olika 

versionerna med varandra. Detta skulle troligtvis ge mindre tydliga svar kring vilken 

implementation som förmedlar distans bäst, då båda Versionerna använts samtidigt för att ge 

svar på den ena av Versionerna. 

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete skulle kunna användas som en förstudie inför en större undersökning inom 

samma område. Studien har tagit fram relativt stora mängder data och med det som bas skulle 

en bättre och mer utvecklad prototyp kunna göras. De problem som uppstått under utförandet 

av denna undersökning skulle kunna undvikas och istället användas för att utforma studien 

på ett bättre sätt. 

Hade mer tid funnits över till studien så hade det varit intressant att skapa andra prototyper 

som enbart fokuserade på distansuppfattning, d.v.s. att gissandet av riktning utelämnas och 

respondenten enbart gissar på ljudets upplevda avstånd, kanske genom att även öka på antalet 

möjliga svarsalternativ för distansen. Andra utvecklingsområden är att det skulle kunna 

skapas prototyper som fokuserade på andra ljud än gevärsskott. På så vis skulle det gå att 

utreda om implementationsmetoderna ger olika resultat även med andra typer av ljud. I 

samband med detta skulle studier kring hur ljud uppfattas över olika distans kunna 

genomföras, där distansuppskattningen inte är den centrala tesen utan en mer psykologisk 

inriktad tes kring uppfattning av olika ljud över distans ligger i fokus.  

Det uppenbara användningsområdet för ljudmotorn och implementationssättet i Version B är 

spel, men ljudmotorn skulle kunna användas i fler medier än spel. Några exempel är museum, 

där motorns egenskaper och diversitet skulle kunna hjälpa att utforma komplicerade 

ljudutställningar, som i sin tur driver visuella representationer av ljudutställningen. Vidare 

skulle den även kunna användas i flera olika typer av simulatorer, då den kan uppnå en hög 

grad av realism.  

En annan aspekt som bör iakttas är att prototypen enbart gestaltar en statisk scen, där 

spelaren inte kan röra sig alls, varken i x-/y-led eller rotera huvudet (kameran). Därmed är 

den inte en korrekt representation av ett komplett spel, då det i ett riktigt spel troligtvis även 

skulle ingå andra element som påverkar uppfattningen av ljudet. Därmed skulle det vara 

intressant att genomföra ett liknande test i en mer ”levande” spelmiljö, och då se om resultaten 

förändras eller om de förblir likadana. 
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 I 

 De två enkäterna 

Första versionen av enkäten: 

 Hur gammal är du? 

o 18-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45+ 

 Vilket kön identifierar du dig med? 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

 Har du några hörselnedsättningar? 

o (Ja – Nej)  

 Använde du hörlurar när du spelade prototypen? 

o (Ja – Nej) 

 Hur ofta brukar du spela datorspel? 

o Varje dag 

o En gång i veckan 

o En gång i månaden 

o Aldrig 

 Är du en ljuddesigner eller har du jobbat med ljuddesign under en längre period? 

o (Ja – Nej) 

 Kändes Version 1 orealistisk? 

o (Ja – Nej) 

 Uppföljningsfråga: Störde det dig? 

 (Ja – Nej) 

 Kändes Version 2 orealistisk? 

o (Ja – Nej) 

 Uppföljningsfråga: Störde det dig? 

 (Ja – Nej) 

 Vilken Version av spelets ljud föredrog du? 

o (Version 1 – Version 2 – Ingen av dem – Ingen åsikt) 

o Frivillig textbox: Beskriv vilka aspekter av ljudet du föredrog i den valda 

versionen. 

 Vilken ljudläggning upplevde du lät mest verklighetstrogen? 

o (Version 1 – Version 2 – Ingen av dem – Båda var lika verklighetstrogna– Ingen 

åsikt) 

 Följdfråga: Beskriv vilka aspekter av ljuddesignen du upplevde som 

gjorde den valda versionen mer verklighetstrogen. 

 Vilken Version upplevde du förmedlade skottens distans bäst? 

o (Version 1 – Version 2 – Ingen av dem – Lika bra – Ingen åsikt) 

 Uppföljningsfråga: Beskriv kortfattat om varför du upplevde det så. 

 Textbox för frågan. 

 Beskriv kortfattat hur du upplevde de två olika varianterna av prototypens ljuddesign.  

o [Ett svarsfält för varje version] 



 II 

 Har du några övriga kommentarer om ljuddesignen av gevärsskotten i de två olika 

versionerna av prototypen? 

o [Ett svarsfält för varje version] 

 Skriv in dina svar för de olika skotten i Version 1: 

o Skott A 

o Skott B 

o Skott C 

o Etc. 

 Skriv in dina svar för de olika skotten i Version 2: 

o Skott A 

o Skott B 

o Skott C 

o Etc.  

 

Andra versionen av enkäten: 

 Vilket kön identifierar du dig med? 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

 Har du några hörselnedsättningar? 

o (Ja – Nej)  

 Använde du hörlurar när du spelade prototypen? 

o (Ja – Nej) 

 Hur ofta brukar du spela datorspel? 

o Varje dag 

o En gång i veckan 

o En gång i månaden 

o Aldrig 

 Är du en ljuddesigner eller har du jobbat med ljuddesign under en längre period? 

o (Ja – Nej) 

[NÄSTA SEKTION] 

 Vilken Version föredrog du? 

o (Version A – Version B – Ingen av dem – Ingen åsikt) 

 Frivillig textbox: Beskriv vilka aspekter av ljudet du föredrog i den valda 

versionen. 

 Vilken version av ljudläggningen upplevde du lät mest verklighetstrogen? 

o (Version A – Version B – Ingen av dem – Båda var lika verklighetstrogna– 

Ingen åsikt) 

 Frivillig textbox: Vilka aspekter av ljuddesignen gjorde den valda 

versionen mer verklighetstrogen? 

 Vilken Version upplevde du förmedlade skottens distans bäst? 

o (Version A – Version B – Ingen av dem – Lika bra – Ingen åsikt) 

 Uppföljningsfråga: Beskriv kortfattat om varför du upplevde det så. 

 Textbox för frågan. 



 III 

 Kortfattat beskriv skillnaderna (om det fanns några) mellan Version A och Version B. 

 Frivillig textbox: Har du några övriga kommentarer om ljuddesignen av gevärsskotten 

i Version A? 

 Frivillig textbox: Har du några övriga kommentarer om ljuddesignen av gevärsskotten 

i Version B? 

[NÄSTA SEKTION] 

 Ladda upp dina svar från prototypen till följande länk: 

o [Länk till en uppladdningsmapp i Dropbox] 

 Skicka in enkäten. 



 IV 

 Designdokument 

Start Game: 

 Introtext 

o Information om prototypen 

o Hörlurar! 

Choose Initial Version: 

 Randomisera Version A/B 

o Visa hela tiden vilken version som är aktiv 

 Randomisera ordning av skott 

 Referensskott spelas upp 

o Ge knappar istället som spelaren kan trigga referensskotten med. 

o Kan användas för att kalibrera volymen i hörlurarna. 

 Knapp för att Starta “spelet” (gissa avstånd) 

Gameplay Loop: 

 Spelare triggar skottet 
o Kan trigga (ljudet/skottet) själva flera gånger 

 Knapp 

o Slider/knappar för att gissa: 

 Avstånd 

 Riktning 

 Knapp för att gå vidare till nästa skott 

 

 Återupprepa föregående steg tills de har gissat på alla skott. 

 Byta sedan version 
o Byta vapenljud i Sound-O-Matic. 

 Återupprepa loopen 

Answers: 

 När båda versionerna har fyllts i, visa en knapp för att ta sig till svaren. 

 Visa svaren 

o Spara svaren i en csv-fil.  

o Visa vart csv-filen finns. 

o Be respondenten ladda upp csv-filen till enkäten. 



 V 

 Utvalda svar från enkäten 

 Which Version did you experience as giving the most accurate representation of 

distance? 

 Describe why you perceived it that way. 

Both were 
equally good The direction was fairly clear. 

Both were 
equally good I didn't notice a difference between the sounds in the different versions. 

Both were 
equally good I'm not sure what the difference was in representation of distance 

Both were 
equally good skulle kunna anvÃ¤nda bÃ¥da. Inget lÃ¤t skit liksom. 

Both were 
equally good  no opinion 

Both were 
equally good 

I could not discern any real difference in distance. It might have to do with my 
own experiences from other games or my specific headphones. 

Both were 
equally good 

I determined the distance mostly by initial sound's volume and both versions 
worked well in that matter. 

Did not prefer 
any of them I can't hear any difference. 

Did not prefer 
any of them They were pretty similar 

Did not prefer 
any of them I am not good with distance perception based on sound 

Did not prefer 
any of them 

Under pressure, I'd say B felt more accurate as far as the representation of 
distance goes. I think it had to do with the transients of some of the sounds in 
this version being more "separated" from the reflections. 

Did not prefer 
any of them 

Version A had a more defined-sounding source of the gunshot, but I felt the 
spatiality of neither felt especially clear. I found no sense of environmental 
location in either one - rather void. 

Did not prefer 
any of them 

Both of versions had their problems. The A - it was hard for me to focus on the 
distance because of the unpleasantness. The B - I wasn't sure because of the 
sounds were a little bit muffled. 

Version A Maybe because Version B had a "quieter" gun 

Version A It seemed like the sounds in version A had a better spread between the ears 

Version A BIG REVERBS. May be fooled... 

Version A the variations of the sounds were clear enough to distinguish the distance 

Version A The differences in direction were clearer. 

Version A Se svar ovan 

Version A Vet inte, kÃ¤nns bara som det. Hur det ekade kanske? 

Version A 
The shots felt more "heavy" so I could feel the base of where they came from, I 
would've prefared this in a game. 

Version A 

The slight sound suppression at the beggining of the shot that I think I've 
noticed in version B made me doubt the direction and distance it was coming 
from a lot more than the one in version A. 



 VI 

Version A 

Both were good and had distant sounds, however I believe I found one sounds 
in version 1 to feel futher away than it did in version 2? (I may be wrong) Hard 
call. Both were very clear and it was easy to hear them from afar. 

Version A It was more realistic - the closer the shot was, the least pleasant it was. 

Version A Bigger difference between far and near shots 

Version A 
Version A sounded clearer. Version B had more unidentified and distracting 
noise to it (perhaps wind).  

Version A Version A hade stÃ¶rre volym skillnader sÃ¥ skotten fick en annan rÃ¤ckvidd 

Version A Felt clearer. 

Version A 

Version B sometimes didn't have any echo and sounded more like something 
hitting a wooden plank. Without the echo it was hard to tell how far away it 
was. 

Version B 

Overall I didn't really hear much difference. Hard to compare the sounds when 
you don't listen to the different versions side by side. But there was one sound 
far away in version B that I thought gave a more accurate representation of 
distance, might just be my imagination though. That was also the only sound 
where I actually thought about that. 

Version B IDK 

Version B Easier to hear direction 

Version B Easier to hear the difference 

Version B 
Version A seemed more like it faded away while version B sounded more far 
away 

Version B no idea :P 

Version B clearer sound 

Version B See earlier answer on why i preferred version B. 

Version B I just did 

Version B 
Mainly preference, although there was a distinguishable difference in perceived 
clarity in version B. 

Version B The attack of the sound were easier to locate 

Version B It was easier to answer how far the shoot was 

Version B 
I feel the sound had more detail so I had more help to figure out where it come 
from 

Version B 

The shots coming from far away was way more muted and the sharp "bang" 
was almost nonexistent. As someone who comes from "the country", where 
hunting season is very noticable, this felt more realistic. 

Version B more variation 

Version B 

You could clearly hear a difference in the sound between nearest and further 
away in version B. When the shot came near it was a difference in the sound 
compared to when it was further away, which I felt was realistic in a way.   

Version B I don't know, it just felt easier to distinguish direction! 

Version B 
Greater difference between near and far, as well as more realistic loss of 
overtones when source was far away 

 


