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Sammanfattning 
 

I dataspel används simulering utav rumsligt hörande för att ge spelaren information om 

var i spelvärlden ljudkällor finns. Det här arbetet undersöker om simuleringen utav 

ljudocklusion påverkar spelarens förmåga att lokalisera dessa ljudkällor. 

En kvantitativ studie genomfördes där två testgrupper fick spela två spelsekvenser, en 

med och en utan ljudocklusion där gruppernas prestation mättes utav en 

tidtagningsfunktion. De två gruppernas prestation jämfördes och utvärderades för att 

nå ett resultat. 

Slutsatsen blev att ljudocklusion i symbios med spelets design påverkar spelarens 

förmåga att lokalisera ljudkällor både till det sämre och det bättre. Beroende på hur 

spelet skapas kan det både underlätta och försvåra för spelaren. 

Nyckelord: Ocklusion, ljuddesign, lokalisation, speldesign 
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1 Introduktion 

Lokaliserandet av ljudkällor (rumsligt hörande) är något som vi människor gör varje dag, ofta 

utan att tänka på det. Detta ger oss information om vår omgivning, när vi vandrar i trafiken 

kan vi höra att en bil kommer körandes bakom oss eller vi hör vårt namn ropas ovanifrån. 

Utan att se ljudkällorna kan vi höra varifrån ljuden kommer. Även fast vi inte ser radion som 

är påslagen i rummet bredvid kan vi höra ljudet från radion och vi vet, utan att se, att det är 

en vägg emellan oss och radion. Detta fenomen där en ljudkälla är skymd kallas för 

ljudocklusion. När dataspel utvecklas så bidrar ljuddesignen med att skapa realism och 

immersion. Ljud är inte bara något som får spelet att upplevas som mer realistiskt, ljud kan 

även ha en viktig funktion. I många spel är det viktigt att kunna lokalisera din fiende, höra var 

den är och vad den gör. Detta rumsliga hörande är något som simuleras i spel för att spelaren 

skall kunna använda hörseln till sin fördel. Ljudocklusionen simuleras i spelet för att 

ytterligare göra ljudbilden mer realistisk. Men kan simuleringen av ljudocklusion påverka 

spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor?  

Det här arbetet utforskar ocklusionens påverkan på spelares förmåga att lokalisera ljudkällor 

genom att använda två spelprototyper, där den ena prototypen har en ljudocklusionsfunktion 

och den andra saknar denna funktion. Genom att dela upp testdeltagarna i två grupper, låta 

de spela var sin av spelsekvenserna och ta tid på hur lång tid de tar på sig för att lokalisera 

ljudkällorna i spelet kan dessa två spelprototyper jämföras. Spelprototyperna skapas med 

hjälp av Unreal Engine 4 (Epic Games 2016). Målet med undersökningen är att se om 

ljudocklusionen hjälper spelare att lokalisera ljudkällor i spelvärlden eller om ljudocklusion 

försvårar lokaliseringen. Resultatet från denna undersökning analyserades och en slutsats om 

huruvida ljudocklusion påverkar spelarens prestation drogs. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar den kunskap och de teorier som använts för att definiera 

problemformuleringen och undersökningen. 

2.1 Rumslig uppfattning av ljud 

Rumsligt hörande är människans förmåga att lokalisera en ljudkälla i rummet i relation till 

sitt huvud. Den större delen av forskningen drar slutsatsen att denna rumsliga uppfattning 

bygger på två grundläggande mekanismer (Rumsey & McCormick, 2006). Dessa 

grundläggande mekaniker innefattar uppfattningen av tid- och amplitudskillnader mellan 

lyssnarens två öron. Även fast det finns monoakustiska mekanismer som t.ex. formen på 

öronmusslan som hjälper lyssnaren att lokalisera ljudkällor i det lodrätta planet är den 

rumsliga uppfattningen starkt förankrad i att lyssnaren har två öron. 

När ett ljud träffar lyssnaren från en vinkel når ljudvågorna lyssnarens två öron vid två olika 

tidpunkter beroende på ljudkällans vinkel från lyssnarens centeraxel. Den längsta 

tidsskillnaden uppstår när en ljudkälla befinner sig direkt åt sidan (90°) från lyssnarens 

centeraxel och är då ungefär 0.65ms. Detta tillåter hjärnan att lokalisera ljudet i det ”tidiga 

örats” riktning. Denna tidsskillnad uppfattas framförallt vid starten och slutet av ett ljud, 

vilket innebär att denna mekanism underlättar vid lokaliseringen av korta ljud med tydliga 

transienter som t.ex. fotsteg eller ljudet av en dörr som stängs.  

 

Figur 1: Ljudet från ljudkällan (stjärna) når lyssnarens öron vid olika tillfällen. 

 

När ett ljud når lyssnaren från en vinkel så är det inte bara en fasskillnad som uppstår mellan 

de två öronen. Lyssnarens huvud påverkar hur ljudet färdas. Huvudet blockerar ljudet och 

kastar en akustisk skugga över det ”senare örat”. Detta innebär att ljudet som träffar det örat 



3 
 

färdas längre och reflekteras mer vilket ger upphov till att det ljud som uppfattas av det senare 

örat tappar i styrka (Huber & Runstein, 2010). Denna skillnad i amplitud underlättar 

lokalisationen av ljud som är icke-transienta. Denna amplitudsskillnad blir mindre vid 

lågfrekventa ljud, under 700 Hz, då ljudvågorna då är så pass långa att de enkelt kan böjas 

runt huvudet och den akustiska skuggan.  

 

Figur 2: Illustration av den akustiska skuggan som kastas av lyssnarens huvud. 

Dessa mekaniker möjliggör för lyssnaren att lokalisera en ljudkälla i det horisontala planet 

men tillåter inte lyssnaren att avgöra om ljudkällan befinner sig framåt, bakåt eller om 

ljudkällan befinner sig över eller under lyssnaren. Lokalisationen av ljudkällor i dessa 

riktningar görs med hjälp av öronmusslan. Ryggarna i öronmusslan reflekterar ljud som 

träffar dem, vilket orsakar en tidsskillnad mellan det ljud som träffar dem och det ljud som 

färdas rakt in i hörselgången. Ljudet som reflekteras från ryggen i öronmusslan och det ljud 

som färdas direkt in i ljudkanalen kombineras för att producera frekvens-skiftningar som 

uppfattas av hjärnan för att avgöra ljudkällans lokalisation (Huber & Runstein, 2010). 

2.2 Ljudvågor 

Ljud är ett vågfenomen. Tryckvågor färdas från en källa genom ett medium i tre dimensioner. 

Detta medium kan vara t.ex. luft, vatten, trä eller sten. Beroende på mediets egenskaper färdas 

dessa tryckvågor olika snabbt och olika långt. 

2.2.1 Absorption 

Genom interaktionen mellan ljudvåg och medium så kan ljudvågorna absorberas. Detta sker 

ofta när ljudvågorna träffar ett mjukt, absorberande material som t.ex. en gardin eller en 

stoppad madrass. Ljudet passerar genom ett material på ett sådant sätt att ljud-energin 

omvandlas till värme (Holman 2002). Absorption sker inte bara när ljudvågor går från ett 

medium till ett annat, utan också under tiden ljudet färdas genom ett medium. Detta kan 

observeras när ljud färdas genom luft. Luften består av gas, denna gas absorberar ljud, 

speciellt ljud i de höga frekvenserna. Detta medför att desto längre ett ljud färdas genom 
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luften, desto fler av de högfrekventa ljudvågorna absorberas och faller av (Bass et al. 1990). 

Detta gör att ljud från ljudkällor långt borta låter dova och mörka (Holman 2002).  

2.2.2 Reflektion och Efterklang 

Ljud interagerar med icke-absorberande ytor beroende på ytans form. Stora, platta och hårda 

ytor som t.ex. en betongvägg reflekterar ljudvågorna på samma sätt som en platt spegel 

reflekterar ljus, där vågornas infallsvinkel från ytan är densamma som utfallsvinkeln.  

(Holman 2002).  

Efterklang kan beskrivas som en stor mängd ljudreflektioner som avtar över den tid då de 

absorberas av det rum de genljuder i. Efterklang kan ge lyssnaren information om rummet 

eller omgivningen där ljudkällan finns. När ett ljud görs i ett slutet rum skapas ofta tre olika 

sorters ljudfält. Dessa ljudfält är direkt ljud, tidiga reflektioner samt efterklang (Huber & 

Runstein 2010). Det direkta ljudet är de ljudvågor som färdas den kortaste vägen, direkt från 

ljudkällan till lyssnarens öron. Det är det direkta ljudet som hjälper lyssnaren lokalisera 

ljudkällan. De tidiga reflektionerna är de ljudvågor som studsar mot väggar, golv och tak och 

når lyssnarens öron inom 50ms efter det att det direkta ljudet uppfattats (Huber & Runstein 

2010). Tiden mellan det direkta ljudet och de tidiga reflektionerna hjälper lyssnaren avgöra 

rummets storlek. De ljudvågor som fortsätter att studsa runt i rummet och ofta når lyssnaren 

efter det att ljudkällan tystnat kallas efterklang. Tiden det tar för efterklangen att dö ut ger 

lyssnaren ytterligare en uppfattning om hur stort rummet är (Gottlieb 2007).  

Dessa reflektioner och efterklangen kan påverka lyssnarens förmåga att lokalisera ljudkällan 

avsevärt. Reflektionerna interfererar med det direkta ljudet, vilket kan förvränga de 

mekanismer som den rumsliga uppfattningen bygger på (Devore et al. 2009). Reflektionerna 

kan få ljudkällan att upplevas som större och djupare än vad den är. 

2.2.3 Diffraktion 

En stor skillnad mellan att se och att höra är att ljudvågor kan färdas runt ett objekt, medans 

ljus stannar vid ett ogenomskinligt objekt. Diffraktion sker när vågor interagerar med ett 

objekt: Ljudet flödar runt ett hörn på samma sätt som vågor på en vattenyta interagerar med 

en öppning i en vågbrytare. På den andra sidan öppningen kan vågorna observeras röra sig 

utåt i en cirkel (Holman, 2002).  
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Figur 3: Diffraktionsillustreringar. 

 

Figur 3 illustrerar ljudvågornas förmåga att böja sig runt objekt, för att återskapas och 

fortsätta spridas. A: ett litet objekt förhindrar knappt en ljudsignal. B: Ett mindre objekt 

hindrar inte ljudvågorna i en större utsträckning. C: En liten öppning i ett objekt hindrar 

ljudvågorna kraftigt. De ljudvågor som sprider sig utåt från den andra sidan objektet 

återskapas som om öppningen är en ny ljudkälla. D: En större öppning tillåter ljudet att 

passera obehindrat och ljudfronten kan enkelt återskapas på andra sidan (Huber & Runstein 

2010). 

Lågfrekventa ljud böjer sig lättare runt objekt än ljud med högre frekvens. Detta resulterar i 

att diffrakterat ljud faller av i de högre frekvenserna. Ljudet kan då upplevas som dovt och 

basigt. Carl Nave (2012) ger ett exempel på hur detta kan upplevas. När ett marschband 

marscherar bakom en byggnad, runt ett gatuhörn, in på gatan lyssnaren står på, vilket 

instrument kommer då att höras först? Basinstrument som t.ex. bastrumma och bastuba 

kommer att höras väl när bandet fortfarande befinner sig runt hörnet. När bandet närmar sig 

hörnet kommer de diskanta instrumenten börja höras mer. Detta eftersom att de ljudvågor 

som avges av basinstrument är lågfrekventa och böjer sig enklare runt hörnet och når 

lyssnaren. Detta resulterar i att de ljudvågor som genereras av de mer diskanta instrumenten 

tappar i styrka när de diffrakteras runt gatuhörnet. 

2.2.4 Ocklusion 

Inget av de ljudfenomen som beskrivits kommer att uppträda helt isolerade. När ljud 

interagerar med de medium de färdas i så kommer det alltid att vara en kombination av dessa 

fenomen (Farag et al. 2003). När en ljudkälla är skymd av ett objekt så att den raka vägen 

mellan ljudkälla och lyssnare är hindrad kallas detta för ocklusion, man säger att ljudkällan är 

ockluderad. Hur påverkar ocklusionen hur ljudet uppfattas av lyssnaren? Detta beror på 

ljudkällans position, lyssnarens position samt de medium som ljudvågorna färdas igenom. 

Som exempel tas en lyssnare, ljudkälla och en vägg i ett slutet rum. Diffraktionen av ljudet när 

ljudvågorna böjer sig runt objektet som täcker ljudkällan kommer att resultera i att ljudet 

upplevs som svagare och dovare, då de lägre frekvenserna enklare böjer sig runt objekt. Denna 

effekt kommer att avta desto närmare hörnet lyssnaren rör sig (Tsingos et al. 2001). 

Reflektionen av ljudvågorna påverkar också hur ljudet upplevs. Beroende på väggarnas yta så 

kommer ljuden att reflekteras i olika utsträckningar. När ljudvågorna träffar väggarna 

kommer inte ljudvågorna endast att reflekteras. En del av ljudvågorna kommer att fortplanta 

sig i väggens material och spridas genom det nya mediet. Medans ljudvågorna färdas genom 

luften och väggarna kommer en del av ljud-energin att absorberas och omvandlas till värme 

(Bass et al. 1990). Detta, som tidigare nämnt, bidrar också till att ljudet från den ljudkällan 

som ockluderas upplevs som dovt (Farag et al. 2003).  

Ocklusionen blir mer invecklad när man introducerar efterklang i ekvationen. Den efterklang 

som hörs kan vara eller inte vara ockluderad. Ljudkällan kan vara ockluderad, men det innebär 

inte att efterklangen måste vara ockluderad samt vice versa. (Stevens & Raybould 2011). Mer 

detaljer om detta finns i del 2.3. 
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2.3 Ljud i spelmotorer 

Ljud har använts i spel länge, till en början användes de för att locka betalande spelare. De 

första digitala spelen fanns i arkadhallar, där spelare betalade för att få spela på 

spelmaskinerna.  För att sticka ut bland alla de andra spelen som fanns i lokalen användes 

musik och ljud för att dra kunders uppmärksamhet (Lastra, 2000). Enkla musikstycken 

användes för att spelaren skulle förstå att denne vunnit eller förlorat. Ljudet var begränsat av 

den hårdvara som utgjorde spelstationen. I och med att denna hårdvara utvecklats har 

förutsättningar för ljud och musik i dataspel förbättras. Jämför man t.ex. Pong (Atari, 1972) 

med Counter Strike: Global Offensive (Valve, 2014) kan avancemang inom bild, ljud och 

generell funktionalitet observeras (Cancellaro 2006; Wilde 2004). 

I och med de tredimensionella spelens intåg blev det möjligt för spelarna att förflytta kameran 

i spelet och på så sätt påverka i vilken riktning spelaren ser i spelvärlden. För att ljuden i dessa 

spel skall låta naturliga så vill man att spelet skall kunna simuleras rumsliga ljud. Om spelaren 

använder sig av ett par stereo-hörlurar eller -högtalare så kan rumsligt hörande simuleras 

genom algoritmer som styr panorering, filtrering och amplitud. Att den rumsliga 

uppfattningen av ljud kan simuleras i ett par stereohörlurar påvisades redan 1972 av Jens 

Blauert (1983).  

Ett exempel på ett spel är World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004). När spelaren 

förflyttar spelkameran påverkas ljudet, ljudkällor som befinner sig till höger i spelvärlden 

behandlas på ett sådant sätt att de återges som om de befinner sig till höger om spelaren om 

denne använder ett flerkanaligt ljudsystem (Horowitz & Looney 2014). I många spel är denna 

ljudteknik en viktig del av spelandet. I Counter Strike: Global Offensive är ljudet viktigt för 

spelandet i sig, genom att lyssna kan spelaren få tillgång till information om situationen; vad 

är det som händer? Var är andra spelare och vad för vapen har dessa spelare? 

Exakt hur denna teknik är utformad i spel skiljer sig från utvecklare till utvecklare. För att 

kunna implementera ljud i ett spel eller en spelmotor brukade ljud-designern vara tvungen att 

ha tillgång till koden och manipulera denna för att kunna nå sitt mål. Genom att till en stor 

del eliminera kodnings-processen och istället använda sig av ett grafiskt användargränssnitt 

så kan ljud-designers idag fokusera på sitt jobb (Cancellaro, 2006). 

Den teknik som används i denna undersökning är den i spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic 

Games 2012). Ljudsystemet i Unreal Engine 4 är uppbyggt av flertalet komponenter som 

tillsammans producerar ljudupplevelsen för spelaren. Vid importen av en ljudfil så 

presenteras grundläggande inställningar som tonhöjd och volym, men ytterligare 

inställningar som attenuation (försvagning) kan användas för att styra hur starkt ljudet hörs 

från ett avstånd. Ljud placeras ut i spelvärlden som 3D-objekt som kallas emitters. Till 

spelarkaraktären eller kameran kopplas ett objekt som heter listener. Listener är spelarens 

öron i spelvärlden. Det är vinkeln och avståndet mellan emitter och listener systemet 

använder sig av för att simulera det rumsliga ljudet som spelaren kan höra genom hörlurar 

eller högtalare. Ocklusion är en funktion som återfinns i ljudsystemet. En raycast (linje) dras 

mellan listener och emitter. Om denna linje kan dras utan att krocka med ett objekt så anses 

emittern inte vara ockluderad.  Om linjen krockar med ett objekt kommer emittern att anses 

som ockluderad och en effekt appliceras på det ljud som emittern avger för att simulera 

ocklusion. Ocklusion-effekten skapas med två moduler; ett lågpassfilter och volymsänkning.  
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Figur 4: Inställningar för ocklusion i Unreal Engine 4. 

När både efterklang (reverb) och ocklusion används tillsammans i en spelsekvens måste 

även ocklusionen av efterklangen has i åtanke. Efterklangen behöver inte vara ockluderad för 

att ljudkällan är ockluderad och vice versa. Detta ger upphov till tre olika situationer.  

Om både ljudkälla och efterklang är ockluderade kallas detta helt enkelt för att ljudet är helt 

ockluderat. Ett exempel på det är om ljudkällan befinner sig i ett närliggande rum. 

Om ljudkällan är ockluderad men inte efterklangen så kallas detta för obstruction. Ett 

exempel är när en ljudkälla befinner sig bakom en pelare. 

Om efterklangen är ockluderad, men ljudkällan inte är ockluderad kallas detta för exclusion. 

Ett exempel är när en ljudkälla befinner sig på andra sidan av en smal dörröppning. 

2.4 Tidigare Forskning 

Majoriteten av den forskning som inkluderar ämnet ljudocklusion inom dataspel fokuserar på 

att skapa system som simulerar hur ljud beter sig i den riktiga världen. Skapandet av 

algoritmer som läser av den virtuella omgivningen för att skapa realistiska och uppslukande 

ljudmiljöer. I början av 1990-talet utvecklades enkla metoder för att skapa ljudocklusion i 

spelmiljöer med hjälp av raycasting [Takala & Hahn, 1992]. Till en början var dessa metoder 

endas applicerbara på statiska miljöer. Accelerated beam-tracing [Laine et al. 2009] 

möjliggjorde för rörliga ljudkällor.  

Metoder för att i realtid simulera hur ljud beter sig i olika miljöer, inklusive diffraktion, 

reflektion och absorption har tagits fram [Raghuvanshi et al. 2010] men dessa metoder är inte 

alltid användbara då minneskostnaden för dessa kan vara flera hundra megabyte och kräva 

stora mängder processorkraft. Dessa metoder har utvecklats ytterligare av Raghuvanshi et al. 

(2014). 

Forskning inom ljudlokalisation i dataspel har de senaste åren fokuserat mycket på binaurala 

ljud och hur ljud lokaliseras i det vertikala planet [Bergqvist 2014; Bekkos 2012].  
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3 Problemformulering  

Den tidigare forskningen som beskrivs i bakgrunden verkar fokusera på hur man skapar 

system för att simulera verklighetstrogna och realistiska ljudmiljöer i dataspel (Takala 1992; 

Laine 2009; Raghuvanshi 2010; Raghuvanshi 2014). Detta bridrar i det stora till att 

ljudsystem som finns tillgängliga för spelutvecklare är omfattande vad det gäller 

funktionalitet. I populära spelmotorer som t.ex. Unreal Engine, Unity 3D (Unity Technologies 

2005) och CryEngine (Crytek 2002) så används fortfarande enkla metoder för att simulera bl. 

a. ocklusion.  

Genom att använda ocklusions-funktioner i spel kan spelaren få information om spelvärlden. 

Spelaren kan genom att lyssna veta om det är ett objekt mellan spelarkaraktären och en 

ljudkälla. Ljudocklusion används som bekant i spel för att spegla hur ljud beter sig i 

verkligheten, men ljudocklusion är inte bara kosmetiskt, utan kan också fylla en viktig 

funktion när det kommer till lokalisering. Får spelare som spelar med ljudocklusion en fördel 

över dem som spelar utan ljudocklusion? 

- Hur påverkar ljudocklusion spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor i 

förstapersonsspel satta i slutna korridormiljöer? 

Detta arbete utforskar användandet av ljudocklusions-funktioner i dataspel och på vilket sätt 

detta påverkar spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor i den virtuella spelvärlden. För att 

hjälpa besvara detta presenteras två spelsekvenser för två separata grupper spelare. Två 

spelsekvenser där den ena använder sig av ljudocklusion och den andra är utan ljudocklusion.  

Genom att mäta den tid det tar för spelarna att lokalisera ljudkällorna kan de två 

testgruppernas prestation jämföras.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen skapas två spelsekvenser i spelmotorn Unreal Engine 4. Den 

enda skillnaden mellan dessa två spelsekvenser är att den ena spelsekvensen innehåller 

ljudocklusion medans den andra saknar denna funktionen. Dessa spelsekvenser spelas i 

förstapersonsperspektiv och spelaren kan förflytta sig längs det horisontella planet runt 

väggar och igenom dörrar. Målet med spelsekvenserna är att lokalisera ljudkällor genom att 

kollidera med dem. Ljudkällorna är osynliga, därmed är det enda sättet att lokalisera dem att 

använda hörseln. När en ljudkälla lokaliserats öppnas en dörr som är väl synlig för spelaren, 

vilken leder till nästa rum där en ny ljudkälla skall lokaliseras. En timer i spelsekvenserna 

mäter hur lång tid det tar för spelaren att lokalisera en ljudkälla ifrån den tidpunkt spelaren 

når det rum där ljudkällan finns. 

Undersökningen genomförs genom att utföra experiment, detta medför vissa riktlinjer. 

Experiment bygger på att under kontrollerade omständigheter införa och avlägsna relevanta 

faktorer så att dess effekt kan observeras. Den effekt som dessa faktorer har skall i sin tur 

kunna mätas och observeras (Densecombe 2003). Faktorn som kontrolleras och undersöks är 

ljudkällors ocklusionsfunktion. Den effekt som mäts är den tid det tar för spelaren att 

lokalisera dessa ljudkällor.   
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3.1.1 Artefakt 

De två spelsekvenserna är identiska i sin design, utseende och utmaning. Den enda skillnaden 

som deltagarna kommer att uppleva är hur prototypen låter. Spelsekvensen skapas genom 

modifikation av ett test-projekt som tillhandahålls av Epic Games. Tillåtelse att använda 

projektet införskaffades genom mailkontakt. Det inbyggda ljudsystemet i Unreal Engine 4 

används för att skapa ljudocklusion.  

Spelsekvensen utspelas i en byggnad där spelaren kontrollerar en förstapersons-karaktär. För 

att eliminera så många onödiga faktorer som möjligt kan spelaren inte hoppa eller på andra 

sätt föra sig i det vertikala planet. Spelaren startar i ett rum där det finns en ljudkälla som skall 

lokaliseras. Det första rummet är utformat som en lång korridor med sidorum. I ett av 

sidorummet finns ljudkällan. Det första rummet är designat på ett sådant sätt att spelaren 

enkelt skall kunna lokalisera ljudkällan för att bekanta sig med spelsekvensens spelmekaniker. 

När spelaren lokaliserat den första ljudkällan slutar ljudkällan att låta. En ljudsignal och en 

text låter spelaren veta att en dörr har öppnats och att spelaren kan fortsätta till rum nummer 

två. Tiden det tog för spelaren att lokalisera ljudkällan sparas. När spelaren når rum nummer 

två stängs dörren så att spelaren inte ska kunna gå tillbaka av misstag. När spelaren anländer 

i rum nummer två startas timern igen för att mäta den tid det tar för spelaren att lokalisera 

ljudkälla nummer två. 

Det ljud som ljudkällan spelar upp är ljudet av en telefon som ringer. Ljudet passar till 

undersökningen då det är ett ljud som deltagaren troligen är bekant med samtidigt som ljudet 

på ett tydligt sätt förändras när ocklusionseffekten läggs på. I varje rum skapas en audio 

volume som skapar den efterklang ljudkällan har i rummet. Genom att läsa av området mellan 

spelarkaraktären och ljudkällan kan ljudkällan och efterklangen ockluderas för sig för att 

skapa total ocklusion, obstruction eller exclusion. Om efterklang inte implementeras hade 

ocklusionen kunnat förenklas, men eftersom att efterklang påverkar en lyssnares förmåga att 

lokalisera ljudkällor samt att efterklang återfinns i de flesta spel så är det något som är relevant 

för undersökningen. 

Det är viktigt att rummen designas på ett sådant sätt att utformningen inte är till kraftig fördel 

för en grupp deltagare. Ett exempel hade varit om en ljudkälla placerades på ett sådant sätt 

att spelaren inte kunde höra den alls med ocklusion, men kunde höras utan ocklusion. Då 

finns det en risk att spelaren hamnar på villovägar i sökandet efter ljudet. Genom att alltid se 

till att ljudkällan presenterar sig själv vid samma plats för de båda testgrupperna. 

3.1.2 Undersökningedeltagare 

Deltagarna i denna undersökning kommer att väljas bland de människor som finns 

tillgängliga i området runt Högskolan i Skövde. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt 

och ingen av deltagarna kommer att ersättas på något sätt. Alla deltagare kommer att vara 

anonyma. För att alla deltagare skall ha så jämna förutsättningar som möjligt skall deltagarna 

ha tidigare spelvana, tala svenska samt ha god hörsel. Dessa krav gör att deltagargruppen blir 

demografiskt sett väldigt smal. Kombinerat med den specifika undersökningen gör detta att 

slutsatserna som dras från resultatet inte kan appliceras på andra grupper eller speltyper. 

3.1.3 Genomförande 

Varje testsession sker på en plats där deltagaren inte kan bli störd eller distraherad av 

omgivningen. Deltagaren informeras om undersökningens syfte samt hur hen skall interagera 

med spelet. Deltagarna delas in i två grupper, beroende på om de spelar spelsekvensen med 
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ljudocklusion (”Grupp 1”) eller om de spelar spelsekvensen utan ljudocklusion (”Grupp 2”). 

Deltagaren kan avsluta testsessionen närsomhelst. 

Spelaren tar plats framför datorn och tar på sig hörlurar när hen känner sig redo. Spelaren blir 

ombad att, i spelsekvensen, lokalisera de ljudkällor som de hör så fort de kan. Varje testsession 

kommer att ha en maxtid på ungefär 15 minuter, då det är nog med tid för att utföra testet. 

Data från timern i spelsekvensen sparas i en textfil.  

De etiska riktlinjer som beskrivs i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) efterföljs eftersom att studien 

utförs på mänskliga deltagare. 

3.1.4 Undersökningsmetod 

Undersökningen använder sig av en kvantitativ metod för att samla in data. Spelare förses 

med en spelbar prototyp tillsammans med instruktioner på hur spelet spelas. Data från 

tidtagningen i spelet sparas i ett textdokument. Denna data sammanställs i två listor, en lista 

för Grupp 1 och en lista för Grupp 2. Genom att analysera denna data kan skillnader mellan 

de två gruppernas prestation tydliggöras (Østbye et al. 2004). Genomsnittstiden gör de olika 

grupperna kan jämföras för att se vilken av grupperna som presterade bäst i testet.  

3.1.5 Pilottestning 

Innan undersökningen gjordes en pilotundersökning där 20 deltagare fick i uppgift att spela 

en prototyp av spelsekvenserna. Prototypen bestod av tre rum med varsin ljudkälla. 

Ocklusionsfunktionen som användes var simplifierad då efterklang inte var implementerat i 

spelsekvensen.  

Vissa problem uppstod under testningen. Ett problem var att tidtagningen började direkt när 

spelet startades och avslutades när den sista ljudkällan hade lokaliserats. Detta gav inte några 

exakta mätningar då testdeltagare hade problem med att hitta dörren till nästa rum, vilket 

resulterade i data som var opålitlig. Deltagarna blev förvirrade över vad de skulle göra i spelet 

på grund av bristande information från testledarens sida. 
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4 Prototyp 

4.1 Prototypbeskrivning 

Den spelsekvens som utvecklas och används i denna studie är en modifikation av ett 

exempelprojekt kallat First Person Shooter (Epic Games 2015). Projektet får användas för 

studiesyfte. Två versioner av spelsekvensen skapas, där den ena presenterar spelaren med en 

ljudocklusions-funktion och den andra där denna funktion saknas. 

Spelet utspelar sig i en sluten korridormiljö, där spelaren styr en karaktär ur ett första person-

perspektiv. Spelmiljön utgörs av tre rum, där varje rum har en tillhörande ljudkälla. När 

spelaren lokaliserar en ljudkälla öppnas dörren till nästa rum. När den tredje ljudkällan 

lokaliserats så är experimentet över, vilket signaleras av en text på skärmen. 

4.2 Prototypproduktion 

4.2.1 Design 

I exempelprojektet tillåts spelaren springa, avfyra ett vapen och att hoppa. För att undvika att 

spelaren blir distraherad så togs dessa funktioner bort från projektet. I exempelprojektet kan 

spelaren röra sig omkring i ett rum där hen kan interagera med stora, sfäriska objekt och 

stationära boxar, dessa avlägsnades för att spelbanan skulle kunna byggas från grunden.  

 

Figur 5: Spelsekvens före optimering. 

För att skapa de väggar som utgör de rum som spelaren kan röra sig igenom placerades 

lådformade 3D-objekt ut i spelvärlden. Inga texturer användes på objekten i spelvärlden, 

utan lämnades som de var med endast en grå färg för att inte distrahera spelaren. I 

spelvärlden finns inget tak, detta underlättar ljussättning och konstruktion. Över spelaren 

finns endast en blå himmel med moln. 
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Figur 6: Spelsekvens efter optimering. 

Rum 1 består av en korridor med tre rum på varje långsida. I den ena ändan av korridoren 

finns spelarens startposition, i den andra ändan finns Dörr 1, vilken leder till Rum 2. I det 

tredje rummet till vänster i Rum 1 återfinns Ljudkälla 1. Rum 1 är designat efter tanken att 

Ljudkälla 1 skall vara enkel att lokalisera, ljudocklusionen skall inte påverka förmågan att 

lokalisera den. Detta för att spelaren snabbt skall kunna förstå vad hen är menad att göra i 

spelet. 

 

Figur 7: Överblick av Rum 1 med spelarens startposition markerad med rött, Ljudkälla 1 

markerad med gult och Dörr 1 markerad med blått. 

Rum 2 består av ett stort rum med åtta stora, fyrkantiga pelare som fyller rummets mitt. 

Tanken med rummets utförande är att spelaren skall kunna ta fler än en väg för att nå 

Ljudkälla 2.  
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Figur 8: Överblick av Rum 2 och Rum 3. Dörr 1 markerad med blått, Ljudkälla 2 markerad 

med gult, Dörr 2 markerad med rött och Ljudkälla 3 markerad med grönt. 

Rum 3 har samma storlek som Rum 2 men objektet som spelaren skall navigera sig runt är 

format som ett S mitt i rummet. Tanken bakom detta rummet är att det inte finns en väg som 

är uppenbar på en gång, att spelaren kan gå omkring ett tag för att leta efter ljudkällan. Det 

blir lätt att man tar fel väg, vilket blir om omväg och gör att det tar längre tid att lokalisera 

ljudkällan. Vilken av testgrupperna kommer att prestera bättre? 

4.2.2 Funktionalitet 

För att skapa funktionalitet och progression i spelsekvensen så används så kallade 

Blueprints, vilket är ett visuellt programmeringssystem. Alternativet är att skriva kod i C++. 

Då Blueprints är praktiskt att använda samt att det är enkelt att redovisa med hjälp av 

skärmbilder så är de att föredra i detta projekt. 

För att skapa de interagerbara ljudkälla-objekten krävs två komponenter. För det första 

krävs en ljudkomponent, så att objektet kan spela upp ett ljud som kan höras av spelaren. 

Det krävs också en komponent som låter spelet upptäcka när spelaren lokaliserat ljudkällan. 

I Unreal Engine kallas en ljudkomponent för Audio Source. En Audio Source kan användas 

för att spela upp och kontrollera en eller flera ljudfiler. När spelaren kolliderar med 

ljudkällan så skall ljudkällan stängas av och dörren till nästa rum öppnas. För att göra detta 

används en kollision-komponent kallad CollisionComponent. En CollisionComponent 

reagerar på när två objekt i spelvärlden överlappar, vilket kan trigga ytterligare händelser.  

Ett objekt skapades och döptes till SoundTarget. Detta objekt tilldelades tre komponenter. 

Två Audio Source och en CollisionComponent. Den första AudioSource (”Ringer Sound”) 

används för att spela upp det ljud som spelaren skall lyssna efter och lokalisera, det ljud som 

spelas upp av denna AudioSource är en inspelning av en telefon som ringer. 

CollisionComponent används för att upptäcka när spelaren lokaliserat ljudkällan. Den andra 

AudioSource (”Marker Sound”) används för att markera att ljudkällan har blivit lokaliserad.  



14 
 

 

Figur 9: Ljudkällans funktionalitet skapad med hjälp av Blueprints. 

I Figur 9 visas hur komponenterna i SoundTarget fungerar genom Blueprints. Den första 

röda noden Event BeginPlay är en trigger som avfyras så fort spelet startar. Denna nod är 

kopplad till en Play-nod som påbörjar uppspelningen av Ringer Sound. När spelet startar 

påbörjas alltså uppspelningen av det ljud som spelaren skall lokalisera. Den andra röda 

noden Event ActorBeginOverlap är en trigger som avfyras när CollisionComponent 

överlappar med spelarens karaktär. Denna nod är kopplad till en serie noder; en Stop-nod 

som avslutar uppspelningen av Ringer Sound, en Play-nod som spelar upp Marker Sound 

samt en Execute Console Command-nod som säger åt dörren till nästa rum att öppnas samt 

loggar tiden det tagit för spelaren att lokalisera ljudkällan. 

4.2.3 Ljud 

Så som ljudkällan fungerar så spelas en ljudfil upp från start till slut, detta fungerar bra på 

Marker Sound som bara ska spelas upp en gång varje gång en ljudkälla lokaliseras. Ringer 

Sound skall dock spelas upp kontinuerligt tills det att spelaren har lokaliserat ljudkällan. 

Detta innebär att ljudfilen skall upprepas tills det att den stoppas. Detta görs genom att lägga 

ljudfilen i en AudioCue och spela upp den genom en Looping-nod. Ringer Sound kommer nu 

att spelas om från början när ljudfilen är slut.  

 

Figur 10: Ringer Sound leds genom en Looping-nod. 

Ringer Sound är det ljud som spelaren lyssnar efter för att lokalisera ljudkällan. Detta ljud 

har en plats i spelvärlden och genom ljudmotorns simulation av rumsligt lyssnande görs 

detta möjligt. Inställningarna Attenuation (försvagning), Spatialization (rumslighet) och 

Occlusion (ocklusion) aktiveras för detta ljud.  
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Figur 11: De rumsliga inställningarna för Ringer Sound med en grafisk representation över 

hur långt ljudet hörs i spelvärlden. 

Inställningarna har ett flertal parametrar som kan ändras för att ljudkällan skall passa den 

miljö den befinner sig i. Då spelvärlden inte är öppen eller särskilt stor används en linjär 

försvagning av ljudet. Ljudets räckvidd ställs in för att passa spelvärldens storlek.  

Occlusion Trace Channel är en inställning som bestämmer på vilket sätt spelmotorn ska 

kontrollera huruvida en ljudkälla är ockluderad eller inte. I detta fall används alternativet 

Visibility, då spelplanen är platt och alla objekt består utav samma material. 

Ocklusioneffektens lågpassfilter ställdes till på 8, 3 kHz. Detta ger en tydlig effekt på telefon-

ljudet när ljudkällan är ockluderad. Inställningen Occlusion Volume Attenuation tillåter 

ljudets volym att sänkas under ocklusionen, vilket görs med en faktor av 0,3. Dessa effekters 

interpolationstid sätts till att vara 0,5 sekunder. Då det saknas objekt med komplex geometri 

i spelvärlden så är inte funktionen Complex Collision nödvändig. 

Att aktivera och avaktivera ocklusionsfunktionen är det som utgör skillnaden mellan de två 

spelsekvenserna. 

För att skapa efterklang i spelet används Audio Volumes. Audio Volumes är objekt som kan 

placeras i spelvärlden, dessa Audio Volumes påverkar alla ljudkällor som befinner sig 

innanför dem. Tre Audio Volumes används, en för varje rum. De ställs in att vara i samma 

storlek som rummen, vilket resulterar i en efterklangeffekt som är baserad på rummets 

storlek. 

Bakgrundsljud (vind) och fotstegsljud implementerades i ett tidigt skede i utvecklingen av 

spelprototypen. Dessa ljud ansågs inte tillföra något till spelets syfte och kan vara 

distraherande för spelaren. Dessa ljud togs bort innan spelet ansågs vara färdigt. 
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5 Utvärdering 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur ljudocklusion påverkar spelarens förmåga att 

lokalisera ljudkällor i dataspel. I denna del presenteras resultatet av undersökningen för att 

analyseras med målet att dra en slutsats utifrån resultatet. Metoden som användes för att 

samla data var en kvantitativ metod som utgjordes av att testdeltagare fick spela igenom en av 

två spelsekvenser, en med ljudocklusion och en utan ljudocklusion, där deras prestation 

mättes med hjälp av tidtagning. Testdeltagarens uppgift var att lokalisera tre ljudkällor i tre 

separata rum i spelvärlden.  

5.1 Presentation av undersökning 

Den information som insamlades med hjälp av den kvantitativa undersökningsmetoden 

består av en typ av data, tid mätt i sekunder. Under varje testsession genererades tre värden 

av spelsekvensens tidtagningsfunktion. Dessa tre värden motsvarar den tid det tog för 

spelaren att lokalisera de tre ljudkällorna i spelsekvensen. Dessa värden fördes in i två listor. 

En lista motsvarar tiderna i Grupp 1 (test med ljudocklusion) och den andra listan motsvarar 

tiderna i Grupp 2 (test utan ljudocklusion). 

Innan varje testsession fick testdeltagaren ett dokument (Appendix A) med instruktioner för 

deltagandet i undersökningen. Detta dokument innehåller information om hur spelet spelas 

och om deltagandet i sig. Testdeltagaren är helt anonym och har rätt att avbryta testsessionen 

när hen vill. Varje testsession skedde under uppsikt av underskriven. Kravet för deltagande 

var att testdeltagaren var minst 18 år gammal och hade tidigare spelvana. Samma utrustning 

användes vid varje testsession. Testdeltagaren fick inte reda på vad som undersöktes innan 

det att testsessionen var avklarad och inte heller om hen ingick i Grupp 1 eller Grupp 2. 

Grupp 1 (ocklusion) 
Tid 1 Tid 2 Tid 3 

22.5s 21.2s 27.8s 

21.7s 59.9s 44.8s 

18.6s 27.7s 35.2s 

13.2s 28.7s 53s 

16.1s 31.1s 42.6s 

17.6s 22.5s 35.6s 

19s 41.2s 44.8s 

17.2s 27.7s 31.8s 

18.2s 57.5s 33.8s 

15.9s 38s 36.3s 

28.1s 29.2s 81.9s 

 

Tabell 1: Resultatet för de 11 testdeltagarna i Grupp 1. 
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Grupp 2 (ej ocklusion) 
Tid 1 Tid 2 Tid 3 

15.6s 19.7s 54.1s 

18.7s 21.2s 62.2s 

16.4s 26s 82.7s 

17.7s 28.4s 49s 

15.1s 20.2s 37.3s 

16.4s 27.3s 55.4s 

16.5s 29.9s 68.6s 

17.8s 26.5s 39.7s 

31.7s 23.4s 44s 

19s 25.7s 46.5s 

21.4s 29.1s 47.1s 

 

Tabell 2: Resultat för de 11 testdeltagarna i Grupp 2. 

I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas de resultat som genererats under testsessionerna. Totalt 22 

testsessioner hölls, där varje testsession bestod av en testdeltagare. Varje rad i tabellerna 

motsvarar en testperson och var kolumn motsvarar en tidtagning i spelsekvensen. Tid 1 

motsvarar tiden det tog för testdeltagaren att lokalisera ljudkällan i Rum 1 etc. 

 

 Tid 1 Tid 2 Tid 3 

Medelvärde 18.8s 30.1s 48s 

    

Medelvärde, Grupp 1 18.9s 35s 42.5s 

    

Medelvärde, Grupp 2 18.8s 25.2s 53.3s 

 

Tabell 3: Undersökningens genomsnittsvärden. 

Med hjälp av de värden som presenteras i Tabell 3 och Figur 11 kunde de två gruppernas 

prestation jämföras mot varandra. I Rum 1 presterade deltagarna i de två grupperna lika bra, 

med en skillnad på 0.1 sekunder, vilket är en skillnad på mindre än 1%. I Rum 2 presterade 

Grupp 2 28.0% bättre än Grupp 1, men en genomsnittsskillnad på 9.8 sekunder. I Rum 3 

presterade Grupp 1 20.3% bättre än Grupp 2, men en genomsnittskillnad på 10,8 sekunder. 

Då det endast är två grupper som jämförs så jämfördes inte gruppernas prestationer mot det 

totala medelvärdet. 
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Figur 11: Grafisk presentation av gruppernas genomsnittsprestation. 

5.2 Analys 

Målet med undersökningsgruppen var att den skulle bestå av deltagare som var vana vid 

dataspel inte helt olika den prototyp som använts i undersökningen. Istället för att ställa 

frågan till testdeltagaren, där hen får svara på hur mycket hen spelar, var istället dataspelsvana 

(minst ett speltillfälle per vecka) ett krav för att delta i undersökningen. Detta med mål att 

eliminera felkällan som är olika bekantskap med mekaniker som existerar i dataspel. Samtliga 

deltagare kunde därför, utan instruktioner, styra spelkaraktären på ett effektivt sätt. Detta 

medför dock att inte alla typer av spelare representeras i undersökningen, vilket kan 

argumenteras vara både bra och dåligt. Ålder på testdeltagare är också en aspekt som valdes 

att definieras i kraven för att delta i undersökningen och uppgifter om testdeltagarens kön 

sparades inte alls. I efterhand kan jag personligen tycka att ålderskravet var irrelevant då den 

typ av spel som prototypen efterliknar inte är en typ av spel som spelas av endast specifika 

åldersgrupper. Hade mer tid och resurser funnits hade det varit intressant att även mäta olika 

demografers prestationer mot varandra där ålder, kön, spelvana etc. är en del av den data som 

samlas in.  

I Rum 1 presterade de två grupperna nästan precis lika bra, skillnaden mellan Grupp 1 och 

Grupp 2 är mindre än 1%. I Rum 1 påverkade alltså inte ljudocklusionsfunktionen (eller dess 

frånvarande) spelarens förmåga att lokalisera ljudkällan.  

I Rum 2 presterade Grupp 2 28% bättre än Grupp 1. I Rum 2 försämrar 

ljudocklusionsfunktionen spelarens förmåga att lokalisera ljudkällan. Det finns en risk att när 

testdeltagare från Grupp 1 stiger in i Rum 2 är ljudkällan ockluderad och på så sätt svår att 

höra, vilket kan leda till att spelaren omedvetet går bort från ljudkällan och är tvungen att gå 

omkring i rummet till dess att hen ens kan höra ljudkällan vilket resulterar i en tid som är 

längre. 

I Rum 3 presterade Grupp 1 20.3% bättre än Grupp 2. I Rum 3 försämrar förbättrar 

ljudocklusionen spelarens förmåga att lokalisera ljudkällan. Deltagare från båda grupper kan 

höra ljudkällan tydligt när de stiger in i rummet och höra att den kommer framifrån. Rakt 
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Genomsnittsvärden

Grupp 1 Grupp 2 Total



19 
 

fram i rummet finns en korridor där ljudkällan verkar komma ifrån. Deltagare från Grupp 1 

avgör snabbt att ljudkällan inte kan finnas där, då ljudkällan fortfarande är ockluderad vid 

korridorens öppning och hen fortsätter att leta efter en annan väg till ljudkällan. Detta är inte 

fallet för deltagare i Grupp 2, som gick in i korridoren rakt fram i rummet och inser att 

ljudkällan inte är där efter en längre tid. 

5.3 Slutsatser 

Mycket av resultatet bygger på hur spelvärlden är skapad och hur ljudocklusionen fungerar 

rent mekaniskt. Genom att bygga spelvärlden på ett specifikt sätt kan man underlätta eller 

försvåra för spelare som spelar med ljudocklusion. Genom att modifiera hur ljudocklusionen 

beter sig kan prestationen påverkas ytterligare. I den prototyp som skapats och använts i 

denna undersökning har ljudocklusionen eftersträvats vara så neutral och verklighetstrogen 

som möjligt, men så är det självklart inte i alla produktioner. Det är helt enkelt så att en 

ljudkälla hörs sämre när ocklusionen simuleras med lågpassfilter och försvagning 

(bakgrundskapitel 2.3) vilket gör ljudkällan svårare att upptäcka. Tanken med hur rummen i 

spelsekvensen är utformade står i kapitel 4.2.1. 

Efter att ha analyserat den data som insamlats med hjälp av undersökningen så är det tydligt 

att ljudocklusionsfunktioner faktiskt påverkar en spelares förmåga att lokalisera ljudkällor i 

slutna korridormiljöer. I olika delar av spelet presterade olika de två grupperna olika bra. 

Beroende på den symbios som är ljudocklusion och design kan ljudocklusion både förbättra 

och försämra spelarens prestation.Den här undersökningens frågeställning var: 

Hur påverkar ljudocklusion spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor i förstapersonsspel 

satta i slutna korridormiljöer? 

Ett enkelt svar på frågeställningen är problematiskt. Ljudocklusion har en påverkan på 

spelarens prestation och resultatet tyder på hur ljudocklusionen påverkar prestationen. Men 

i vilken utsträckning prestationen påverkas kan inte avgöras. Om ljudocklusion skall utgöra 

en viktig spelmekanik i ett dataspel så är det fördelaktigt om både Ljuddesigner och 

Speldesigner är medvetna om det samspel som finns mellan de två disciplinerna. 

 



20 
 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen som redovisas i den här rapporten är att undersöka om 

ljudocklusion i dataspel har en påverkan på spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor i 

spelvärden. Vi människor lokaliserar ljudkällor varje dag, denna förmåga kallas för rumsligt 

hörande, vilket möjliggörs av hjärnans förmåga att upptäcka skillnader, orsakade av vår 

anatomi, mellan de ljudvågor som träffar vänster och höger öra (Rumsey & McCormick, 2006; 

Huber & Runstein, 2010). Ljudocklusion är det meta-fenomen som uppstår när en ljudkälla 

befinner sig bakom ett hinder som ljudet måste färdas runt eller igenom. Ocklusion är inte ett 

fenomen i sig självt utan bygger på flera fysiska fenomen; reflektion, absorption och 

diffraktion av ljudvågor (Holman 2002). Ljudet från en ockluderad ljudkälla uppfattas ofta 

som svagare och dov på grund av tappad ljudstyrka, speciellt i de högre frekvenserna. I 

dataspel simuleras rumsligt hörande och ljudocklusion för att göra ljudet i spelet mer 

verklighetstroget och naturligt samt för att spelaren skall kunna använda sin hörsel till sin 

fördel när hen navigerar spelvärlden (Raghuvashni 2010, 2014). 

Genom att skapa två spelsekvenser, där den ena har en ljudocklusionsfunktion och den andra 

saknar denna funktion, kan spelarna av spelsekvensernas prestationer jämföras. I 

spelsekvensen får spelaren i uppgift att lokalisera tre ljudkällor och genom att mäta den tid 

det tar för spelaren att lokalisera dessa ljudkällor kan deras prestation mätas. Spelsekvenserna 

skapas med hjälp av Unreal Engine 4 (Epic Games, 2017). Spelsekvenserna testades mot två 

testgrupper á elva testdeltagare med spelvana i åldern 18 till 35 år.  

Genom att analysera det resultat som undersökningen gav kunde en koppling mellan 

ljudocklusion och design göras. Ljudocklusion påverkar en spelares förmåga att lokalisera 

ljudkällor i dataspel, men det kräver att designen av spelet tillåter detta. Det finns en symbios 

mellan ljudocklusion och speldesign. 

6.2 Diskussion 

I bakgrundskapitlet (2.2.4) så nämns studien Psychoacoustic Investigations On Sound-

Source Occlusion (Farag et al. 2003). I studien använde de sig utav träplattor för att undersöka 

hur ocklusion påverkar det rumsliga hörandet i verkligheten. Resultatet från studien är att 

ocklusion påverkar lokalisationen av ljudkällan genom den så kallad Haas-effekten; när ljudet 

från en ljudkälla når lyssnaren vid olika tidpunkter kan ljudkällan upplevas som större och 

svårare att placera exakt. Denna Haas-effekten är inte något som simuleras i den spelsekvens 

som skapades under projektet. Ljudet i spelsekvenserna beter sig inte som ljud gör i 

verkligheten, med en mer avancerad modell av hur ljud fungerar i spelsekvensen hade kanske 

ett annat resultat nåtts.  

Hur viktigt är det att ljudocklusionen i spel är realistisk och fungerar som den gör i 

verkligheten? Den forskning och de studier som gjorts av Microsoft under ledning av 

Raghuvanshi & Snyder (2010: 2014) fokuserar på att skapa avancerade system som 

automatiskt räknar ut hur ljudvågor beter sig i rum baserat på rummets utförande, storlek och 

material. Detta funktioner har som mål att underlätta implementationen av ljud och göra det 

ljud som spelaren hör mer realistiskt. Hur skulle ett sådant system påverka spelarens förmåga 

att lokalisera ljudkällor? I den här undersökningen påvisas det att en enkel simulation av 
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ljudocklusion har en effekt på spelarens förmåga att lokalisera ljudkällor. När tekniken 

utvecklas och nya metoder för att simulera ljudocklusion skapas, kommer då spelares förmåga 

att lokalisera ljudkällor förändras? 

6.2.1 Resultatets trovärdighet 

Det finns många faktorer som påverkar resultatets trovärdighet.  

Testgruppen som deltog i undersökningen var väldigt smal och riktad, vilket gör att det 

resultatet som ficks inte går att applicera på personer som inte uppfyllde kraven på att få delta 

i studien. Den riktade testgruppen gör dock att resultatet blir mer pålitligt när man har denna 

grupp i åtanke. Tanken med den smala testgruppen var att undersöka funktionen 

ljudocklusion på rutinerade spelare, inte att jämföra olika typer av spelare mot varandra. En 

grupp som innefattar människor som aldrig har spelat ett dataspel innan är inte så intressanta 

då det finns en större chans att vanebristen blir en enorm felkälla, då en orutinerad spelare 

inte alltid förstår hur spelet spelas vilket kan resultera i en förlängd tid som inte beror på 

ljudocklusionen eller dess frånvaro.  

Omfattningen på undersökningen är liten, detta beror på att undersökningen i sig är ett 

examensarbete där tid och resurser är en bristvara. Genom att rikta undersökningen mot en 

specifik grupp människor så minskar det antal deltagare som krävs för att få pålitliga data, 

men 22 testdeltagare är inte nog ändå. Enligt studien Dags att spela dataspel 

(Dataspelsbranschen 2009) spelar 95% av svenskar i åldern 18 – 35 år dataspel, vilket 

motsvarar ungefär 1,7 miljoner människor. Om en felmarginal på 5% hade eftersträvats hade 

då 270 testdeltagare krävts (Devane et al. 2004) vilket är mer än tio gånger fler än de som 

deltagit i denna studie. Med en testgrupp på 22 testdeltagare är felmarginalen 31%. 

Om testandet hade kunnat automatiserats på ett sådant sätt att prototypen kunde skickas till 

en testdeltagare som utan tillsyn kunnat spela spelet och data automatiskt skickats till 

författaren skulle en större testgrupp varit möjlig. En positiv aspekt med att varje testsession 

var övervakad och skedde med samma utrustning varje gång är att dessa felkällor elimineras. 

Olika sorters ljudsystem presterar olika bra. Ett par laptop-högtalare skiljer sig från ett 

surround-system som i sin tur skiljer sig mot ett par hörlurar. Målet med en kvantitativ 

undersökningsmetod är att identifiera och eliminera felkällor och att kontrollera mot det man 

vill undersöka (Østbye et al. 2004) och det är något som jag tycker undersökningen har lyckats 

göra. 

Prototypen och dess kvalitet påverkar också resultatet. Redan i artefaktkapitlet (3.1.1) nämns 

en ponerad risk med att spelet kan designas på ett sådant sätt att ljudocklusionen gör det 

omöjligt att lokalisera ljudkällorna. Under skapandet av artefakten var detta något som hölls 

i åtanke när spelvärlden designades, vilket lyckades då alla ljudkällor lyckades lokaliseras utav 

alla testdeltagare. Det är också viktigt att andra aspekter av artefakten också fungerar på ett 

godtyckligt sätt. Den inbyggda tidtagarfunktionen som automatiskt sparar spelarens tid är 

mer exakt än om ett separat tidtagarur hade använts. Utseendet av artefakten är okomplicerad 

och distraherar inte från det som spelaren har i uppgift att göra. 

Diskussionen hade gagnats av att inkludera en kvalitativ del i undersökningen. Som 

undersökningen genomfördes sparades ingen data vad gällande testdeltagarnas tankar och 

åsikter om prototypen och undersökningen i sig. Denna kvalitativa data (till skillnad från 

undersökningens kvantitativa data) hade skapad ett mer fertilt underlag till diskussionen och 

bidragit ytterligare till idéer om framtida arbete och forskning. Detta hade kunnat göras 
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genom att låta varje speldeltagare fylla i ett frågeformulär eller genom att intervjua varje 

testdeltagare. Intervjun hade spelats in och sedan transkriberats för vidare analys. Den 

kvalitativa data hade även kunnat ligga till grund för att belysa problem med prototypen och 

med hur undersökningen genomförts. En kvalitativ del av undersökningen hade dock 

antagligen inte bidragit till möjligheten att dra en slutsats utifrån den kvantitativa data som 

samlats in. 

En viktig fråga när studier som dessa genomförs är hur forskningsetiska de är. 

Forskningsetiken är viktig inte bara för att forskningen skall bli av så god kvalitet som möjligt 

utan också för att skydda de människor som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2016). Varje 

deltagare har informerats om forskningen och fritt kunnat välja om de vill delta eller inte. 

Innan varje testsession har testdeltagaren presenterats med ett dokument (Appendix A) med 

information om forskningen, dess syfte och de metoder som använts samt att testdeltagaren 

när som helst har rätt till att avbryta sin medverkan när hen vill. Varje deltagare är helt 

anonym och inga personuppgifter har registrerats.  

 

6.2.2 Studiens påverkan och framtida arbete 

Resultatet från undersökningen skulle kunna påverka hur man tänker på ljud i dataspel på det 

sättet att man kan använda ljud för att skapa spelmekaniker. En speldesigner kan ta del av 

resultatet och inspireras till att skapa ett spel där ljudocklusion är en viktig spelmekanik för 

att skapa utmanande spelfunktioner. Man skulle kunna ge spelaren kontroll över 

ljudocklusionen för att kunna lösa pussel. Genom att införa ljudocklusion skulle spelaren 

kunna upptäcka och lokalisera osynliga väggar som ockluderar ljudkällor. Genom att ta bort 

ljudocklusionen skulle spelaren kunna upptäcka ockluderade ljudkällor som inte hördes med 

ljudocklusion. Ett exempel på hur en sådan funktion skulle kunna se ut finns i spelet The 

Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015) där spelaren temporärt kan avlägsna 

ljudocklusionen för att kunna höra fiender som befinner sig långt borta bakom kullar och berg. 

Många av deltagarna uttryckte en positiv inställning till prototypen och dess spelmekaniker. 

Detta tyder på att man skulle kunna utveckla ett spel där lokalisering av ljudkällor är en central 

spelmekanik. Historiskt sett så får spelaren majoriteten av sin information via visuell 

feedback. Att använda hörseln till en större del kan vara något nytt för många spelare, vilket 

kanske kan vara en välkommen förändring i hur spel spelas. Ett sådant spel skulle kunna utgå 

från den prototyp som skapats i detta arbete. En större värld med variation i fokus, där 

ljudkällorna placeras slumpmässigt för att spelaren inte skall kunna lära sig vart ljudkällorna 

finns. I den här studien är alla ljudkällor statiska, men ett framtida spel skulle kunna innehålla 

rörliga ljudkällor. 

För att öka kunskapen inom det område som är ljudocklusion i spel skulle fortsatt forskning 

vara fördelaktig. Andra metoder för att simulera ljudocklusion hade kunnat utvärderas för att 

uppmärksamma skillnader mellan dessa. Att variera den typ av spelvärld där testerna utförs 

samt med en utökad grupp testdeltagare hade en bredare förståelse för detta fenomen 

uppnåtts. Den typ av spel som undersöks är också intressant. Hade ett RTS-spel (Real Time 

Strategy) kunna ta fördel av en ljudocklusionsfunktion för att öka den information som en 

spelare får genom den auditiva feedbacken? 
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Appendix A -  Information till Testdeltagare 

Hej, du har möjlighet att delta i en undersökning som är en del utav ett examensarbete på 

Dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde. Kraven är att du ska vara mellan 18 

och 35 år och ha god spelvana (minst ett speltillfälle per vecka). Du är självklart helt anonym. 

Ingen ersättning erbjuds. Testet tar mellan fem och tio minuter, under den tiden har du rätt 

att avbryta testningen när du vill. 

Testningen går ut på att du som testperson skall spela igenom en spelsekvens där din 

prestation kommer att testas genom tidtagning. Du sitter ner framför datorn med hörlurar 

och spelar igenom spelet som går ut på att lokalisera osynliga ljudkällor. Jag kommer att vara 

närvarande vid hela testet och svara på frågor. 

Den information som sparas i form av tider kommer att användas för att utvärdera 

spelfunktionerna och presenteras i en rapport skriven av mig som du kan få tillgång till senare 

i Sommar. Ingen annan information kommer att sparas. 

Tack! 😊 


