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Sammanfattning 
 

Undersökningen som genomförts har avsett besvara om man med hjälp av 

ljudambienser kan uppmuntra spelare till att byta mellan och ändra spelstil i first person 

shooter-spel, beroende på vilken typ av ambiens som hörs. För att utföra studien har en 

spelbar prototyp skapats vilken innefattar tre olika ambienser förankrade i forskning 

kopplad till hur ljud påverkar människor. Studien som genomförts innefattade en 

kvalitativ metod, och nio personer deltog i den huvudsakliga studien. Både 

observationer såväl som intervjuer genomfördes. Resultaten pekar på att 

testpersonerna kan ha uppmuntrats till specifika spelstilar, men inte nödvändigtvis 

agerat på uppmuntran. Detta kan ha berott på att testpersonerna, vilka är vana 

datorspelare, har identiteter i sitt spelande som inte frångås. Hade arbetet fortsatt under 

en kortare tid hade prototypen förbättrats och fler studiesessioner utförts. På längre sikt 

hade den själva spelbara prototypen gjorts om och grundats i forskning. 

Nyckelord: [Ambienser, spelstil, skräck, spänning, munterhet] 
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1 Introduktion 

 

Detta dokument tillsammans med artefakten som skapats utgör examensarbetet för 
medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde. Till en början visas en 
genomgång av relevant bakgrundsmaterial vilket utgör den teoretiska grund som 
artefakten, samt studien som har genomförts med artefakten varit grundade på. 
Bakgrundsdelen utgör ett ramverk av teori baserat på vilken examensarbetets 
praktiska delar förankrats i. Störst fokus läggs dock i bakgrundsdelen på att visa den 
forskning som ambiensljuden baserats på, såväl designmässigt som relaterat till 
implementation. Vidare återfinns en problemformulering i vilken en redogörelse för 
inspiration kring, och härkomst av problemet i fråga återges. I denna del framgår också 
den faktiska frågeställningen och en beskrivning av varför den är av vikt att besvara. 
 
Därefter redovisas en övergripande beskrivning av hur artefakten som har använts 
som verktyg i studien ser ut och har använts, vilket även inkorporerar en övergripande 
genomgång av själva studien i sig och dess process. Här redovisas och motiveras 
även metodval, samt etiska aspekter dels allmänt men även kopplat till den egna 
studien.  
 
Detta följs av en genomförandedel i vilken det praktiska arbetet beskrivs. Detta 
innefattar exempelvis en ingående beskrivning av vilka resurser som använts vid 
skapandet av spelbanan vilket innebär artefakten såväl som ljuddesignprocessen 
kopplat till detta. Här ges även en ingående beskrivning av implementationsprocesser 
av ljuden i fråga. Redogörelserna för det praktiska arbetet genomsyras av 
anknytningar till det teoretiska underlag som redogjorts för i bakgrundsdelen. 
 
Den genomförda förstudiens upplägg samt resultat redovisas vidare, vilket också 
innefattar en genomgång av de förändringar som skett i studien såväl som artefakten 
baserat på förstudiens resultat. Vilket leder in till en ingående beskrivning av den 
huvudsakliga studiens slutgiltiga upplägg, för att därefter redovisa en sammanställning 
och analys av den genomförda studiens resultat. Dessa sammanfattas och 
sammanställs därefter till en slutsats. 
 
I efterföljande del diskuteras resultaten såväl som etiska och samhälleliga aspekter 
knutna till studien. Här diskuteras även resultatens trovärdighet, och studien sätts i ett 
större sammanhang och exempel kring resultatens möjlighet till applicering beskrivs. 
Vidare redogörs för potentiellt framtida arbete, vilket innefattar både på kort sikt såväl 
som lång sikt, vilket även leder in i förslag på sätt som denna undersökning hade 
kunnat utökas på. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ambiens 

Chion (1994) skriver ”Let us call ambient sound sound that envelops a scene and 
inhabits its space, without raising the question of the identification or visual 
embodiment of its source.” (Chion 1994, s. 75). Detta ger en övergripande bild av vad 
ambiensljud innebär. Dock problematiseras denna definition i koppling till kommande 
redogörelser av forskning och teorier. För att sammanfatta definitionen av 
ambiensljud/ambienser skulle man kunna beskriva begreppet som bakgrundsljud. Då 
undersökningen som genomförts baserats på ambiensljud är det av vikt att skänka en 
klar bild av vad som menas med begreppet. För att mer ingående beskriva vad som 
menas med ambienser kopplat till mitt arbete, innebär det bakgrundsljud som inte har 
kunnat påverkas av spelaren, och som inte haft en fast ljudkälla i spelvärlden. I stället 
har ljudkällan varit själva rummet spelaren vistats i. 

2.2 Spelartyper 

Richard Bartle (2004) skriver relaterat till MUDs (multi user dungeons) om olika 
spelartyper som av honom kartlagts inom dessa spel. Dessa spelartyper har en grund 
i olikheter kring hur spelare beter sig i MUDs. De kartlagda spelartyperna är: Killers, 
Achievers, Explorers och Socializers (Bartle 2004, s. 130). 
 
Killer är en spelartyp vilken innefattar spelare som i första hand lägger fokus på att 
agera mot (act on) andra spelare. Det vill säga att till skillnad från att interagera med 
andra spelare, har Killers en större fallenhet för aggressiv interaktion. Socializers 
lägger störst fokus vid att interagera med andra spelare genom spelvärlden, medan 
Explorers istället har en fallenhet för att ta del av spelvärlden och låter sig gärna 
överraskas. Achievers kan ses som en snarlik grupp, men skulle kunna beskrivas som 
skattletare med fokus på spelvärlden såväl som poängsystem och dylikt (Bartle 2004, 
s. 130). 
 
För att vidare se till ytterligare en kartläggning av spelartyper skriver Nacke, Bateman 
och Mandryk (2014) om en kartläggning av spelartyper de kallar BrainHex. Denna 
spelartypsamling är baserad på såväl forskning om neurovetenskap som tidigare 
teorier som exempelvis de av Bartle (2004). BrainHex innefattar sju 
spelartypindelningar. Seeker vilket innefattar spelare som finner njutning i utforskning 
av spelvärlden och drivs av nyfikenhet. Survivor som är gruppen som söker sig till 
situationer präglade av exempelvis skräck i spel, medan gruppen Daredevil söker sig 
till adrenalinframkallande spelande med högt tempo. Mastermind är den typen av 
spelare som söker sig till problemlösning, strategier och pussel. Conqueror är en 
spelartyp som präglas av en vilja att vinna, besegra exempelvis bossar eller 
överkomma svårigheter. Socialiser är den grupp inom vilken spelare tycker om att 
socialisera med andra och ser gemenskap som något viktigt. Slutligen är gruppen 
Achiever en grupp som är liknande Conquerorgruppen, men istället för Conquerors 
tävlingsaspekt är Achievers istället målinriktade och kan syssla med saker så som 
exempelvis ”grinding” eller långdragen strävan efter att uppnå mål (Nacke m.fl. 2014, 
ss. 58–59).  
Med BrainHex som grund utfördes en undersökning med runt 50,000 människor i 
vilken en kartläggning av dessa människors preferenser inom spel delvis låg till grund 
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för indelning till spelartyp inom BrainHex. Nacke m.fl. (2014) menar att den insamlade 
datan kan hjälpa spelutvecklare att mer exakt framställa spel, eller delar av spel som 
tilltalar vissa spelartyper. De skriver ”Overall, we think that BrainHex helps designers, 
gamers and researchers to better understand motivations for playing games and 
behaviours exhibited during gameplay.”(Nacke m.fl. 2014, s. 62).  
 
Relaterat till den undersökning som genomförts under detta examensarbete har det 
till viss del varit av vikt att i alla fall grundläggande kartlägga vilken typ av spelare 
testpersonerna är. Dessa spelartyper är baserade på tre av BrainHex (2014) 
indelningar. Detta för att dessa är nyare och till synes mer utförliga än de av Bartle 
(2004). Endast ett fåtal av spelartyperna har behövts. Med detta menas alltså att det i 
den artefakt som undersökningen baserats på, inte finns någon möjlighet till 
exempelvis socialt spelande. Därför har inte en hypotetisk kartläggning av spelare 
inom exempelvis en Socialisergrupp haft ett syfte. De spelartyper som definierats till 
spelandet av artefakten korrelerar till vad som faktiskt går att göra i spelet som utgör 
artefakten. Teorin bakom detta har varit att på detta sätt göra det möjligt att se 
korrelationer mellan spelartyp och det faktiska spelandet. Exempelvis har en hypotes 
har varit att om en testperson innefattas av spelartypen Conqueror, kommer man att 
kunna se artefakten spelas i ett högre tempo, och därmed ta hänsyn till detta då 
observationerna analyseras. 

2.3 Ambiensljud och välmående 

Sayin m.fl. (2015) har genomfört en undersökning som är relaterad till hur ljud kan 
påverka människor positivt. Något som kan ses som att det sticker ut från en trend 
inom undersökningar om ljuds påverkan på människor. Denna undersökning är dock 
genomförd inom fältet för marknadsföringsvetenskap och är inte relaterad till spel. 
Dock har den att göra med ambiensljud och har därför setts som viktig att redogöra 
för. 
 
Sammanfattningsvis undersöker denna studie hur människor upplever en miljö som 
generellt uppfattats som obehaglig eller ogästvänlig efter att ljud tillämpats i ett försök 
att lätta upp stämningen på platsen i fråga. Det Sayin m.fl. (2015) hypotetiserar kring 
och också bevisar med studien är övergripande sett att då tillämpning av ljud ur vilka 
en upplevd social närvaro frambringas hos testpersonerna ökar också den upplevda 
säkerheten (Sayin m.fl. 2015, s. 350). 
 
Sammanfattningsvis är några av de ljud som användes vokala ljud från människor 
eller djur (det vill säga exempelvis fågelsång) vilka bidrar med en högre faktor av 
upplevd social närvaro och därmed känsla av säkerhet än vad exempelvis 
instrumental musik gjorde (Sayin m.fl. 2015, s. 351). 
 
Enligt Grimshaw (2009) är det en trend inom litteratur, artiklar och undersökningar 
kopplade till ljuds påverkan på människor att se till på vilka sätt man kan ge upphov 
till rädsla eller skapa negativa stämningar. Undersökningen av Sayin m.fl. (2015) 
sticker ut ur denna trend och behandlar istället välmående och ljud. Detta i sig utgör 
varför den redogjorts för. Den är även relevant för att det tydligt specificerats vilken typ 
av ljud som använts, vilka ljud som fungerar och varför. Detta har utgjort en stadig 
grund till den ”munterhetsambiens” som skapats till artefakten. Exempelvis kan man 
efter att ha läst artikeln om den ovan beskrivna undersökningen, dra slutsatser om att 
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om man vill skapa en ambiens som ger upphov till välmående, kan man exempelvis 
se till att tillämpa ljud som bidrar med en upplevd social närvaro, vilket enligt Sayin 
m.fl. (2015) har ett samspel till den upplevda säkerheten som upplevs inom miljön i 
fråga. 
 
Viktigt att åter nämna om den ovan omdiskuterade undersökningen är att den inte i 
sig är relaterad till spel i något avseende (istället inhyses den av fältet för 
marknadsföringsvetenskap). Enligt personlig uppfattning och hypotes är detta dock 
inte något som förhindrar att denna undersöknings insamlade data används i 
spelsammanhang. Det vill säga att det finns inget som enligt personlig uppfattning 
talar för att ljud av den typen som använts i undersökningen av Sayin m.fl. (2015) 
skulle upplevas på ett annat sätt då de upplevs i ett spelsammanhang. 

2.4 Ljud och Kuslighet 

Mori m.fl. (2012) skriver om en teori inom robotik som kallas ”The Uncanny Valley” 
eller den kusliga dalen. Teorin innebär att då mänskligheten i exempelvis en humanoid 
(det vill säga en människolik robot) gradvis ökar till hög grad, kommer 
ingenkänningsfaktorn och/eller känslan av samhörighet med humanoiden att falla ner 
i en dal (den kusliga dalen) vilket gör att humanoiden upplevs som obehaglig. Mori 
exemplifierar med en handprotes vilken vid första anblick kan se helt och hållet 
mänsklig ut, men då man vidrör den och känner att den inte är riktig kan en kuslig 
känsla uppstå. Detta beror enligt teorin om den kusliga dalen på att 
mänsklighetsfaktorn är hög men avvikelserna hos handprotesen skapar en negativ 
samhörighet (affinity) till handprotesen (Mori m.fl. 2012, s. 99).  
 
För att få en ytterligare sammanfattning av vad den kusliga dalen är kan man se till 
Stevens (2013) som sammanfattar och beskriver den kusliga dalen på följande vis: ”[...] 
on a chart of humanness, there is a zone where something can be almost entirely 
human, but off by just a little [...]”. Denna förklaring av den kusliga dalen ligger i linje 
med vad Grimshaw (2009) skriver i sin artikel The audio Uncanny Valley: Sound, fear 
and the horror game.  
 
Grimshaw (2009) ämnar i denna artikel belysa kännetäcken i ljud som ger upphov till 
en kuslig känsla hos lyssnaren. Genom detta menar han att om man hade lyckats göra 
detta hade man kunnat kartlägga hur man i spelsammanhang kan skapa ljudbilder 
som lätt går att manipulera till att bli mer eller mindre obehagliga (Grimshaw 2009, s. 
2). Ur de teorier och studier han redogör för skapar han en punktlista med förslag på 
hur man kan skapa en känsla av obehaglighet (uncanniness) hos spelare. Exempel 
från denna lista av förslag är att man i linje med teorin om den kusliga dalen kan 
tillämpa ljud av familjär karaktär, men i sin tur skapa subtila förvrängningar i ljudet för 
att minska igenkänningsfaktorn (Grimshaw 2009, ss. 4–5). Detta är med största 
sannolikhet relaterat till Grimshaws (2009) redogörelse för vad Ball (2006) skriver i sin 
masteruppsats. Hon beskriver ett konkret exempel på ett ljud som skulle kunna 
klassas som att det uppfyller kriterier för att hamna i den kusliga dalen. Nämligen 
telefonsignalljudet från Hideo Nakatas film Ringu (1998) vilket är familjärt men med 
förvrängningar. Ball menar att det är detta som ger upphov till obehagskänslan hos 
tittare, men Grimshaw (2009) menar dock att det snarare kan vara kontexten och 
handlingen som bidrar med obehaget relaterat till telefonsignalen. 
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För att i min artefakt förankra den ambiens som har gett upphov till en obehagskänsla 
i teorier har de ovan beskrivna redogörelserna varit av yttersta vikt. Detta för att de 
delvis bidrar med konkreta exempel, eller vägar man kan ta för att skapa 
obehagskänsla hos lyssnare. Men också för att det i mitt fall inte handlat om att få 
spelaren att hoppa till av hastiga ljudförändringar, utan istället skapa något som kan 
ligga i linje med den kusliga dalen. 
 
Ytterligare en av Grimshaws (2009) redogörelser handlar om obehagskänslor och 
lokalisering av ljud. Detta rör sig om en studie skapad av Ekman och Kajastila (2009) 
i vilken de undersöker hur ljud som enligt generell uppfattning kan tolkas som 
obehagliga, uppfattas då position och spridning på ljuden är en faktor i upplevelsen. 
De menar att det på ett evolutionärt plan har spelat stor roll för överlevnad att kunna 
lokalisera ljud och hypotetiserar därför kring att det ju mindre information kring ljudets 
position det finns, desto obehagligare kommer upplevelsen att bli (Ekman & Kajastila 
2009, s. 2). De lät testpersonen sitta i ett nedsläckt rum i vilket de hade placerat ut 
högtalare runt testpersonen i fråga. I studien ingick fyra olika ”obehagsljud” Ett ljud i 
taget spelades upp på olika vis ur olika högtalarkonfigurationer. Testpersonerna fick 
baserat på detta bedöma i vilken situation ljuden var mest obehagliga (Ekman & 
Kajastila 2009, ss. 2–4).   
 
Resultaten visade exempelvis att punktljud (det vill säga ljud från en högtalare) som 
härstammade framifrån lyssnaren väckte mindre obehag än punktljud bakifrån 
lyssnaren. Relaterat till ljud härstammande bakifrån lyssnaren väckte spridning på 
ljudet mer obehag än punktljud (Ekman & Kajastila 2009, ss. 4–5). 
 
Då de bevisat att spridning och position på ljud kan förändra obehagsnivån, menar de 
att detta kan användas då man istället för att i en hypotetisk spelvärld definiera ett 
ljuds plats, kan jobba med spridning för att ge upphov till en obehagskänsla (Ekman 
& Kajastila 2009, s. 5).   
 
Denna studie har en vinkel från vilken fokus ligger på hur ljud kan användas snarare 
än att fokusera på ljuden i sig. Detta har bland annat utgjort en viktig del i grunden för 
hur vissa ljud skapats eller implementerats i artefakten. Både 
inom ”obehagsambiensen” såväl som de andra. 

2.5 Ljud och spänning 

Begreppet suspense kan översättas till ordet spänning, i texten som följer kommer de 
tillfällen ordet spänning används syfta till det engelska ordet ”suspense”. Toprac och 
Abdel-Meguid (2010) har analyserat användning och implementationsteknik av ljud i 
vad de klassar som Survival-Horror-spel. De har genomfört analyser av ett antal spel 
inom detta fack och tittat främst på tre faktorer i ljuden: volym, timing och ljudkälla. 
Detta relaterat till hur rädsla, ångest/oro (anxiety) och en känsla av spänning skapas 
hos spelare med ljuden i spelet i fråga. De definierar rädsla som en reaktion på något 
känt, medan oro/ångest, är en reaktion på något som inte är känt. De menar vidare 
att rädsla och oro (trots att de är två separata känslor) ofta går hand i hand och det 
ena kan ge upphov till det andra och vice versa (Toprac & Abdel-Meguid 2010, s. 180).   
Spänning, menar Toprac och Abdel-Meguid (2010) att det finns mindre forskning kring, 
dock har begreppet definierats. De ger exempel med definitionen ”[…] the experience 
of uncertainty regarding the outcome of a potentially hostile confrontation”(Zillman 
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1991 se Toprac & Abdel-Meguid 2010, s. 180). Vidare beskriver de att det ser det som 
att spänning uppstår då rädsla och oro överlappar varandra och de skriver ”Suspense 
can be viewed as fear of imminent threat that is likely to occur, but has not appeared, 
and/or a state of high anxiety due to an impending dangerous situation.” (Toprac & 
Abdel-Meguid 2010, s. 180).  
 
För att exemplifiera med en hypotetisk ljudbild för att illustrera skillnaden mellan rädsla 
och en känsla av spänning skulle man alltså eventuellt kunna beskriva det som att en 
ljudbild som skall ge upphov till rädsla är fylld med ljud som väcker obehag. Detta 
medan den hypotetiska spänningsljudbilden är bestående av ljud som i sig inte är 
obehagliga, men som skänker lyssnaren i fråga en känsla av att någonting är 
förebådande.  
 
Såväl som analys av olika spel inom Survival-Horror-genren, genomförde också 
Toprac och Abdel-Meguid (2010) en undersökning i vilken de ämnade undersöka hur 
volym, timing och ljudets källa gav upphov till rädsla, oro, eller spänning. De lät 
testdeltagare spela en sekvens relaterat till spelet Gears of War (Epic Games m.fl. 
2006) och för varje testkategori (det vill säga volym, timing, eller ljudkälla) så 
slumpades ett ljud fram. Hypoteserna kring resultaten var att ljud i hög volym 
synkroniserade till visuella event och dylikt skulle väcka rädsla hos personer, medan 
exempelvis mer lågmälda ljud av mer mystisk karaktär vilka också i vissa situationer 
var akusmatiska (acousmatic, det vill säga ljud vars källa inte är känd) skulle ge 
upphov till oro snarare än rädsla (Toprac & Abdel-Meguid 2010, s. 183). 
 
Resultaten visade att de mest effektiva metoderna för att skapa rädsla hos spelare var 
att tillämpa en hög ljudvolym, samt att knyta och synkronisera ljudet till ett visuellt 
element eller händelse. Vad gäller ljudkällan och skapandet av rädsla visade 
testresultaten en oklarhet relaterat till om ljudkällan var känd eller akusmatisk (Toprac 
& Abdel-Meguid 2010, s. 185). 
 
Resultaten kring skapandet av oro visade även här att en medelhög eller hög 
ljudvolym är bäst då oroskänslor vill skapas, men att detta kan få en oklar effekt då 
hög ljudvolym också var knuten till rädsla. De beskriver vidare att den volym på 
ljudeffekter som är bäst för att skapa oro är en volym som inte är avvikande från resten 
av spelets ljudbild. Testet visade inga klara resultat kring timing på ljudet och 
skapandet av oro. Dock diskuterar de kring ljudens källa och menar att då ljuden var 
akusmatiska kunde här spänning uppstå istället för oro (Toprac & Abdel-Meguid 2010, 
ss. 185–186). 
 
Man kan av denna artikel dra slutsatsen att spänning är en term som är tämligen 
snarlik oro. Dock är en känsla av spänning för att hypotetisera en vanligt 
förekommande upplevelse inom en stor mängd digitala spel, och oro endast en del av 
vissa. Vilken dimension av spelet eller spelandet som ligger till grund för spänning kan 
ses som svårt att sätta fingret på. Artikeln som redogjorts för ovan är av vikt för att den 
belyser ett försök till att kartlägga hur ljud kan ligga till grund för att skapa spänning 
och dess relaterade känslor men också flera vägar att ta för att skapa snarlika 
upplevelser. 
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2.6 Varningssystem och ljud 

Kromand (2008) redogör i sin artikel Sound and the diegesis in survival-horror games 
för analyser kring ljudet i utvalda survival-horror-spel, bland annat F.E.A.R (Monolith 
Productions 2005) och Silent Hill 2 (Konami m.fl. 2001). Han har här bland annat fokus 
på att utforska hur ljudets diegetiska förhållande gentemot spelet och spelaren 
relaterar till spelupplevelsen (det vill säga om ljudet är hörbart i och härstammande 
från spelvärlden eller om ljudet står utanför så som exempelvis musik). Han beskriver 
diegetism på följande vis: ”The traditional distinction between diegesis and 
nondiegesis divides the soundscape into sounds that are heard within the fictional 
world and those that are not.” (Kromand 2008, s. 17). 
 
Kromand (2008) skriver om hur ambiensen i F.E.A.R (Monolith Productions 2005) 
innehåller en atonalitet vilken kan ge upphov till en svårighet för spelaren att urskilja 
om ambiensen är diegetisk eller icke-diegetisk.  Han menar vidare att detta kan ge 
upphov till en osäkerhet hos spelaren (Kromand 2008, ss. 17–18). Detta argument 
stärks, då han även redogör för varningssystemet i F.E.A.R (Monolith Productions 
2005). Han skriver att då varningssystemet (som skall varna för hot i spelvärlden) gör 
så audiellt och visuellt, men att spelaren av detta varningssystem stundtals blir varnad 
falskeligen, något han också menar ger upphov till en osäkerhet. Exempel på detta är 
då det blir brus och störningar i spelarens ”HUD” (Head up Display), vilket ofta är 
signifikativt för när paranormala hot är nära men inte alltid. Han skriver ”The misuse 
of the static reduces the player’s faith in it as a reliable tool, but accentuates that 
something might happen.” (Kromand 2008, s. 18). Han menar vidare att detta också 
ligger i linje med varningssystemet i Silent Hill 2 (Konami m.fl. 2001) vilket också bidrar 
med osäkerhet på grund av opålitlighet (Kromand 2008, s. 18). 
 
Kromand (2008) redogör också för ljudbilden i spelet Bioshock (2K Games 2007) och 
menar att såväl i detta spel som de två andra så används ljudambienserna för att 
förhöja osäkerheten hos spelaren i fråga. Han skriver exempelvis att ambiensen i 
Bioshock (2K Games 2007) är utformad så att man som spelare inte kan vara riktigt 
säker på om det man hör har ett orsakssamband till en händelse i spelet eller vilken 
diegetisk position (det vill säga diegetisk eller icke diegetisk) ljuden har (Kromand 2008, 
s. 17). 
 
Kromands (2008) artikel belyser tekniker för att skapa obehagliga stämningar i spel, 
med vinkel ur ljudens diegetiska position samt om ljuden har samband med event i 
spelvärlden. Detta är vinklar som enligt min mening har varit nyttiga att beakta, då det 
såväl som tidigare beskrivna situationer och tekniker belyser ett nytt sätt att framställa 
stämning med hjälp av ljud 

2.7 Immersion 

Baserat på Pine och Gilmores (1999) definition av immersion vilken innebär “[...] 
becoming physically (or virtually) a part of the experience itself."(Pine & Gilmore 1999, 
s. 46), problematiserar och utvecklar Ermi och Mäyrä (2005) begreppet. De har 
baserat på studier som gjorts på barn som spelar digitala spel, fastställt vilka av 
spelandets delar som varit viktigast för att skänka en ”bra” spelupplevelse. Dessa delar 
har legat till grund för den uppdelning av immersion som Ermi och Mäyrä (2005) 
skapat. Det rör sig om tre olika typer av immersion vilka de kallar challange based 



 
 

 

8 

immersion, sensory immersion, och imaginative immersion (Ermi & Mäyrä 2005, ss. 
7–8).  
 
Challange based immersion är kopplat till utmaningarna spelet ger spelaren och hur 
hen löser dessa utmaningar. Sensory immersion är härstammande från hur spelet ser 
ut och låter, och slutligen kan man se till imaginative immersion vilket Ermi och Mäyrä 
(2005) menar är då ett spel låter spelare fantisera fram aspekter inom spelet själva 
(Ermi & Mäyrä 2005, s. 7–8). De skriver vidare ” […] the experience of imaginative 
immersion would be most prominent when one becomes absorbed in a good novel 
[…]” (Ermi & Mäyrä 2005, s. 8). 
 
De menar vidare att exempelvis en film ger upphov till en kombination av sensory- och 
imaginative immersion. Då dessa två typer av immersion kan återfinnas i andra typer 
av medier (som exempelvis film) menar Ermi och Mäyrä (2005) att challange based 
immersion är vanlig inom spel (då tävlingsaspekten i olika former ofta i stor 
utsträckning är en del av digitala spel). Samtliga immersionstyper kombineras och 
överlappas ofta (Ermi & Mäyrä 2005, s. 8). 
 
Grimshaw (2008) har skrivit om hur dessa tre immersionstyper relaterar till ljud i first 
person shooter-spel och diskuterar immersionsbegreppen. Han menar att ljud 
kopplade till challange based immersion exempelvis är feedbackljud från själva spelet, 
eller spelarens eller en fiendes vapenljud. Det vill säga ljud som till viss del i sig själva 
ger upphov till, eller är kopplade till event som bidrar med utmaningar till spelaren 
(Grimshaw 2008, s. 120). Vidare diskuterar han begreppet sensory immersion och 
menar att samtliga ljud inom ett spel kan bidra till sensory immersion, men att en stor 
del i till vilken grad sensory immersion uppstår beror på hårdvara. Det vill säga att 
exempelvis bättre högtalare förmodligen i större utsträckning ger upphov till en högre 
grad av sensory immersion (Grimshaw 2008, s. 120). Slutligen diskuterar han 
begreppet imaginative immersion. Här menar han att ljud som exempelvis är kopplade 
till en karaktär, kan stärka denna immersionstyp på det vis att man identifierar sig med 
huvudkaraktären i större utsträckning om exempelvis andningsljud tillämpats. Han 
skriver ”Sounds affording imaginative immersion help the player identify with the 
characters and action in the FPS game” (Grimshaw 2008, s. 121). 
 
Immersion kopplat till ljud har redogjorts för på grund av att detta utgjort ytterligare en 
byggsten i ramverket för vilka ljud som tillämpats och hur de implementerats i den 
artefakt som färdigställts till examensarbetet. Då artefakten är grafikfattig och inte ger 
en storslagen visuell feedback till spelaren, har det varit av vikt att göra ett försök till 
att låta hitta en balans mellan de olika immersionstyperna med hjälp av ljud. Då detta 
arbete i sig inte handlar om immersion (det vill säga att immersion inte i huvudsak varit 
det som undersökts), har dock målet varit att trots detta skapa en spelupplevelse som 
bidrar med immersion, vilket teoretiskt sett har gynnat observationerna och analysen 
av dessa. 
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3 Problemformulering  

Vid en genomspelning av Assassins Creed IV Black Flag (Ubisoft Montreal 2013) 
märker man att spelet tillåter olika typer av spelande. Huruvida man vill åka ut på havet 
och ha storslagna sjöslag eller genomföra precisionsuppdrag i byar, djungel eller 
städer är ofta upp till spelaren. Teoretiskt sett är det i detta fall från spelets sida 
nödvändigt att låta spelaren förstå vilken del av spelet hen befinner sig i så att bästa 
möjliga upplevelse ges. Det vill säga att spelet kan straffa spelare då ett högprofilerat 
sätt att spela på tillämpas då det inte är tänkt, eller vice versa. Enligt personlig 
uppfattning samarbetar i stort sett samtliga audiella och visuella element i spelet för 
att tydligt men diskret och dynamiskt illustrera för spelaren vad som förväntas i form 
av typ av ”gameplay”. Ett exempel på detta kopplat till ljud kan tas ur en personlig 
upplevelse då spelarkaraktären står vid en strand som ligger intill en mindre by i spelet. 
Ljudbilden vid stranden utgörs exempelvis av vindbrus, vågskvalp och fiskmåsar och 
bidrar enligt personlig teori med en symbolik för den ena sidan av spelets typ av 
spelande, vilket vill säga att upptäcka havet i sitt skepp eller ta del av sjöslag. Går man 
dock en liten bit innanför gränsen till byn (vilket i jämförelse med ett verkligt scenario 
skulle kunna beskrivas som fem meter) försvinner den öppna ljudbilden från stranden 
(trots att den fortfarande är visuell) och byts i stället ut mot en ljudbild vilken kan ses 
som att den skänker fokus på detaljer och illustrerar enligt personlig teori ett 
korresponderande samspel till de precisionsuppdrag som i större utsträckning kan 
genomföras i städer. Detta byte mellan ljudbilder är inte troget till hur det hade låtit i 
ett verkligt scenario (byn hade i ett verkligt scenario varit tillräckligt liten för att 
havsbruset skulle ligga kvar även om man gick in i byn). I detta spelsammanhang 
fungerar dock detta ologiska ambiensbyte, och som spelare är det inte något man 
ifrågasätter 
Enligt personlig uppfattning är det ovan beskrivna scenariot ett exempel på hur spelet 
jobbar för att spelaren ska anta ”rätt” spelstil.  En av anledningarna till varför personliga 
spekulationer kring detta också har uppstått är för att det tekniskt sett förmodligen 
hade varit mycket enkelt att skapa en mer logisk design, men den hade då förmodligen 
inte fyllt samma funktion. Därför kan man fråga sig om man alltså inom ljuddesignfältet 
offrat logik för att istället tillämpa ljuddesign (vilket i detta fall syftar till ambienser) som 
verktyg? Eller om detta drastiska byte av ambienser endast är en slump. 
Det finns en mängd forskning som pekar på att ljud påverkar människor i olika 
utsträckning, inte minst inom spel. Ett tema som kan uppfattas som att det ofta 
återfinns är hur ljud bidrar med sinnesstämningar i vissa situationer. Det jag ämnat 
undersöka är om ambiensljud kan användas som verktyg för att med den 
sinnesstämning de bidrar med också kan få spelaren att använda olika spelstilar 
som ”passar” ambiensen i fråga. Den frågeställning som legat till grund för 
undersökningen är därför: 
 
Kan man med hjälp av ljudambienser uppmuntra spelare till att byta mellan, och 
använda specifika spelstilar i first person shooter-spel? 
 
Det finns flera anledningar till varför detta kan vara relevant att få ett svar på. Dels kan 
det belysa vikten av att använda ljuddesign förankrad i forskning, men också belysa 
möjligheten att använda ambiensljud inte bara som utsmyckning eller stämningshöjare, 
utan också eventuellt som ett berättande och funktionellt element på undermedveten 
såväl som medveten nivå. 
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3.1 Metodbeskrivning 

Vad studien jag genomfört innebär är sammanfattat i första hand en kartläggning av 
testpersonens spelartyp genom intervju. Därefter en observation då testpersonen 
spelat den spelbara artefakten i fråga vilket utöver dokumentation i form av 
anteckningar har filmats. Efter observationen har en intervju genomförts med 
testpersonen. Målgruppen för denna studie har varit personer som inte gått en 
utbildning inom datorspelsutveckling men som dock är vana datorspelare med 
erfarenhet av first person-shooter-spel (vilket syftar till personer som exempelvis 
känner till och utan problem kan hantera allmänt vedertagna kontrollscheman och 
generella upplägg för spel som dessa). Nio personer har deltagit i studien. 
 
Det praktiska arbetet har till stor del utgjorts av skapandet av verktyget som min 
undersökning baserats på. Detta verktyg innebär en spelbar artefakt skapad i Unity 
(Unity Technologies 2018). Artefakten är grafikfattig och är skapad med så kallade 
grayboxes vilket innebär omodifierade byggblock som finns inbyggda i Unity. Den 
spelbara prototypen hyser fyra identiska rum i anslutning till varandra. Dessa rum 
innehåller i sin tur block (skydd) som med hjälp av placering och antal är tillräckligt 
många för att en spelare inte skall kunna lära känna banan trots att rummen är 
identiska. Artefakten är spelbar ur förstapersonsperspektiv och kontrollschemat för att 
navigera i spelet innefattar W, A, S, D och datormus. Utöver blocken hyser varje rum 
i spelbanan fiender som aktiveras när de ”ser” spelaren, samt en trigger för att öppna 
väggen som stängs bakom spelaren då hen går in i ett rum. Spelarens primära uppgift 
i spelet har varit att hitta triggern (nyckelkuben) som öppnar väggen som stängts 
bakom spelaren vid ingång i ett rum. 
 
Det praktiska arbetet har också innefattat ljuddesign. Tanken har varit att skapa en till 
viss del fullskalig ljuddesign. Det vill säga att artefakten ljudlagts som att den till viss 
del utgjorde ett ”riktigt” spel. Detta på grund av olika anledningar. Dels har en fullskalig 
ljudläggning av spelet teoretiskt sett bidragit med att artefakten upplevts som något ur 
ett riktigt spelscenario, vilket i sin tur hypotetiskt sett kan ha stärkt reliabiliteten i själva 
spelet som undersökningsverktyg. Det vill säga att artefakten blivit ett verktyg som 
mäter det jag avser att mäta genom att göra fokuset på ambienserna mindre, men 
spelupplevelsen mer trogen till ett verkligt spelscenario. Den fullskaliga ljudläggningen 
med syfte på spelarkaraktärens ljud har förhoppningsvis också till viss del låtit 
spelarna bli uppslukade av spelet i större utsträckning i enlighet med vad Grimshaw 
(2008) skriver om imaginative immersion. 
 
Vad gäller ambienserna, vilka i min undersökning utgör den centrala delen i artefakten, 
har de designats och skapats utifrån tidigare forskning kring ljud och hur ljud påverkar 
människor. Detta för att säkerställa att ljuden fungerar som en del i mitt mätinstrument. 
Ambiensljuden är skapade för att uppmuntra spelaren till att spela på tre olika sätt. Tre 
av rummen hyser alltså ambienser. Ett rum som har skapats för att ge upphov till 
obehag hos spelaren, ett rum som innehåller en ambiens som skapats för att förmedla 
en säker, lugn och trivsam känsla som ligger i linje med vad som beskrivs artikeln av 
Sayin m.fl. (2015), och det sista rummets ambiens är skapad för att skänka spelaren 
en känsla av spänning som ligger i linje med de definitioner som framgår i artikeln av 
Toprac och Abdel- Megiud (2010). Det sista rummet innehåller inte en ambiens då 
tanken har varit att låta detta agera kontrollrum. 
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Vad som varit viktigt har varit att samtliga rum (utöver ambienserna) är identiska även 
ljudmässigt. Därför har vissa element och designval bortprioriterats. Om man 
hypotetiskt sett skulle gjort denna ljudläggning till ett spel som inte hade som syfte att 
agera verktyg i en undersökning om hur ambienser kan påverka spelare, hade det 
eventuellt varit viktigt att skapa mer levande ljudbilder med större variation. 
Exempelvis hade potentiellt fotstegsunderlag varit ett av de element som skiljt sig åt i 
de olika rummen, även rumsklangen i de olika rummen hade eventuellt skiljt sig åt, 
om inte i storlek så kring karaktär. Detta är dock i denna ljudläggning något som valts 
bort. Fotstegsunderlagsljuden är samma i samtliga rum och skulle bäst kunna 
beskrivas som subtila, där fokus istället för att ligga på själva underlagsljuden ligger 
sko- och rörelseljud. De inspelade fotstegsljuden är från stengolv. 
 
Vad gäller rumsklangen utgörs samtliga ambienser av olika inomhusmiljöer. Ljuden 
har dock till viss del spelats in i olika stora utrymmen och sedan redigerats till att 
illustrera härkomst från lika stora rum. Det ljud som dock är mest beroende av 
rumsklang är vapenljudet. Därför har vapenljudets rumsklang tillämpas, inte genom 
reverb, utan istället genom att lägga till inspelad efterklang. På dessa sätt skapas rum 
som låter som om de vore identiska trots att ambienserna är olika. 
 

3.1.1 Vetenskaplig metod. 

Studien som genomförts har främst varit kvalitativ och studiens huvuddel har varit 
observation. Då genomförandet av min studie varit beroende av att ta del av hur 
spelare spelar spelet, kan detta ses som den mest fulländade metoden för detta 
ändamål. Mycket rörande att stärka observationernas reliabilitet har i detta fall handlat 
om hur observationerna genomförs. Østbye m.fl. (2003) skriver att man i en 
observation exempelvis kan öka reliabilitetsfaktorn genom att spela in eller på flera 
sätt dokumentera själva observationen (Østbye m.fl. 2003, s. 121). Detta är något som 
i mina studier har genomförts. Samtidigt som jag i person öppet observerat 
testdeltagaren och fört anteckningar, har inspelningar av testsessionen tillämpats. 
Detta har resulterat i att det blivit lättare att utföra analyser av de olika testsessionerna, 
och därmed stärka reliabiliteten. Här måste man dock ta hänsyn till något som Østbye 
m.fl. (2003) beskriver som ekologisk validitet. Detta innebär i allmänhet att det man 
observerar eller svaren på eventuella intervjufrågor kan ändras på grund av 
observatörens eller inspelningsapparatens närvaro (Østbye m.fl. 2003, s. 121). 
 
För att dock se till hur ett försök till att stärka validiteten i min undersökning gjorts har 
en så kallad metodtriangulering att tillämpas. Østbye m.fl. (2003) skriver att en 
undersökning som genomförts med hjälp av en specifik vetenskaplig metod (i mitt fall 
observation) kan stärkas genom att tillämpa ytterligare en vetenskaplig metod. 
Exempelvis hade en observation kunnat stärkas av en intervju, och detta är ett sätt att 
stärka studiens validitet (Østbye m.fl. 2003, ss. 122 – 123). I min studie har intervjuer 
tillämpats vid två tillfällen. Testdeltagarna fick innan själva spelsessionen svara på 
frågor kring hur de spelar spel och vilken typ av spelare de är. Anledningen till detta 
har i och med denna inledande intervju varit att skänka en överblick över eventuella 
korrelationer mellan spelartyp och det som sedan observerats. Resonemanget har 
varit att om en spelare enligt den inledande intervjun kan klassas som en ”aggressiv” 
spelare, kan man i observationen eventuellt förvänta mig att samtliga rum kommer att 
spelas mer aggressivt. Efter observationen har en avslutande intervju att tillämpats 
vilket har varit för att försöka få förklaringar till vad som observerats.  
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Østbye m.fl. (2003) skriver att man i fall då man endast genomför intervjuer kan få 
svar som kan klassas som ”officiella”. (Østbye m.fl. 2003, s.123). Det vill säga svar 
som skulle kunna beskrivas som att de till viss del är tillrättalagda och passande. 
Østbye m.fl. (2003) menar vidare att då intervjuer kombineras med observationer, blir 
det i och med observationernas data lättare att genomskåda de officiella svaren 
(Østbye m.fl. 2003, s. 123). Den till synes mest uppenbara nackdelen med att 
genomföra observationer eller kvalitativa studier i allmänhet är att de tar tid att 
genomföra, men fördelen är att färre personer krävs. 
 

3.1.2 Etiska aspekter och demografi 

Då min studie handlat om att göra kvalitativa undersökningar har det inneburit att 
personliga möten skett. Demografiska data så som ålder, kön och så vidare har 
samlats in och redogjorts för, men inte i stor utsträckning använts för att analysera 
studien då det inte har stor relevans för resultaten. Mina undersökningar har också 
krävt en dokumentation av vilken typ av spelare testpersonen i fråga är och eventuellt 
hur mycket hen spelar samt vilka spel och så vidare. Østbye m.fl. (2003) skriver om 
olika krav som ställs på forskare. Det rör sig om informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Østbye m.fl. 2003, s. 
127). 
 
För att kortfattat beskriva vad dessa krav innebär kan man säga att informationskravet 
innebär att forskare är skyldiga att informera en testperson om vad studien i fråga till 
viss del innebär och vilken pusselbit deltagaren kommer att utgöra i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet innebär att man är skyldig att behandla exempelvis 
personuppgifter varsamt och även tillåta testdeltagare i den mån det går att vara 
anonyma. Med samtyckeskravet menas att en testdeltagare deltar i en hypotetisk 
studie helt frivilligt och har rätt att delta i vilken utsträckning hen än vill. Nyttjandekravet 
innebär att information och data som samlas in endast får och kommer att användas 
inom forskning (Østbye m.fl. 2003, s. 127).  
 
Detta är några av de etiska aspekter jag haft i åtanke då studien genomförts. För att 
övergripande exemplifiera hur mina studiesessioner sett ut har den hypotetiska 
testpersonen som första steg informerats om hur studien ser ut och varför den 
genomförs. Testpersonen har dock inte informerats vidare ingående om vad syftet 
med den spelbara artefakten är, mer än att det är en spelbar prototyp. Detta har varit 
viktigt för resultaten. Om spelaren visste att artefakten gör ett försök till att förändra 
spelarens spelstil hade man här fått ett problem med den tidigare nämnda ekologiska 
validiteten. Testpersonerna har deltagit helt frivilligt, och all information och data som 
samlats in har använts och kommer att användas endast till det de är ämnade för. 
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4 Genomförande 

4.1 Övergripande Beskrivning av artefakt 

Artefakten består av en spelbar bana skapad i Unity (Unity Technologies 2017). Banan 
består i sin tur av fyra stycken till synes identiska rum (med vilket menas att om 
skillnader i rummen existerar är de inte märkbara för en spelare). Rummen innehåller 
i sin tur block som är utplacerade på ett vis som gör att en labyrinteffekt återskapats i 
varje rum (dessa block kommer hädanefter att refereras till som skydd). En bild på 
banan sedd uppifrån återfinns i Appendix A. Varje rum hyser också fiender vilka till 
skillnad från blocken i rummen inte placerats ut på identiska platser i respektive rum. 
Banan spelas som ett first person shooter-spel, (med vilket menas att spelarens 
perspektiv är ur spelarkaraktärens hypotetiska ögon) och spelarens primära uppgift i 
varje rum har varit att hitta den så kallade "nyckelkuben" vilket är en liten kub som 
gömts i varje rum. Denna kub låter spelaren lämna det aktiva rummet och gå vidare 
till nästa. 
 
Artefakten har utan undantag skapats med hjälp av Unitys (Unity Technologies 2017) 
inbyggda resurser såväl som gratis bibliotek av resurser som kan hämtas från Unity 
Asset Store (2018). Resurserna som återfinns i Unity är så kallade "game objects”. 
Dessa kan vara exempelvis block, cylindrar eller det som Unity kallar för kapslar 
(capsules, vilka är cylindrar med rundade ändar). Objekten kan redigeras på en mängd 
sätt, men det som varit mest aktuellt i artefakten har varit att ändra storlek och 
dimensioner på objekten. 
 
Det är även möjligt att skapa ett så kallat tomt game object, vilket innebär att det inte 
kommer att synas i själva spelet men att objektet exempelvis kan utgöra en koordinat 
på spelbanan vilken man kan referera till i ”scripts”. 

4.2 Rummens Utformning 

För att skapa rummen har block tillämpats och formats för att utgöra väggar, golv, tak 
och skydd. Två egendefinierade krav på artefaktens rum har sedan idéstadiet varit att 
alla fyra rum skall vara identiska, och att de skall vara utformade på ett sätt som gör 
att spelbanan inte går att "lära sig". Att skapa fyra identiska rum innebar att för att 
uppfylla det andra kravet krävdes en design som var tillräckligt "rörig" för att banan 
inte skulle gå att lära sig. För att uppnå detta placerades skydden ut slumpmässigt i 
ett av rummen, och därefter kopierades skydden till varje individuellt rum. Detta 
designval gjordes i ett försök att minska risken för mätfel, vilka hade kunnat utgöras 
av att exempelvis ett rum blir svårare att klara än ett annat. Storleken på rummen 
utformades också till att vara tillräckligt stor för att förhindra testpersonerna från att 
lära sig banan. 
 
Vad gäller skydden har det experimenterats med huruvida alla ska ha samma höjd, 
eller om de exempelvis ska gå att hoppa upp på eller inte. Då lägre skydd testades 
gjordes ett antagande som innebar att om lägre skydd tillämpades kommer spelare 
alltid att hoppa upp på dem. Därför tillämpades höga skydd som varken går att hoppa 
upp på eller se över. Testpersonerna har därmed tvingats navigera labyrinten som 
skydden utgör. 
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4.3 Spelarkaraktär och vapen 

Spelarkaraktären har i artefakten utgjorts av en så kallad ”prefab” från Unity Asset 
Store (2018), vilket innebär en färdigställd spelarkaraktär som omodifierad är 
kalibrerad att fungera med de generellt vedertagna kontrollerna för first person 
shooter-spel (W, A, S, D: tangenterna för att röra karaktären, datormus för att styra). 
För att anpassa spelarkaraktärens egenskaper och utformning till min artefakt har 
dock ett antal justeringar genomförts. 
En förinställning har skapats vilken innebär att spelarens ursprungsposition har satts 
till att vara i utrymmet som ligger i mitten av de fyra rummen. Det är också hit 
spelarkaraktären flyttats vid död (Appendix A). Detta genomförs med kod som säger 
att vid kollision med en fiende skall spelaren flyttas till en förinställd koordinat på 
spelvärlden. 
 
Ett skjutsystem har också skapats, (något som inte ingår i den färdiga 
spelarkaraktärens prefab). Vapnet som spelarkaraktären besitter har också det 
skapats av Unitys (Unity Technologies 2017) inbyggda game objects och en strävan 
har gjorts för att få det att likna en semiautomatisk pistol, vilket också dess 
funktionalitet har skapats för att efterlikna. 
 

 
 

Figur 1 Bild på spelarkaraktärens vapen, skapat med Unitys (Unity 
Technologies 2017) inbyggda resurser. 

 
Pistolen har fästs på spelarkaraktären och på så vis har den rört sig med och relaterat 
till spelarkaraktären. Pistolens funktionalitet bygger på att en projektil skjuts ut från 
vapnet då en spelare trycker på den primära (det vill säga vänstra) musknappen. 
Systemet som vapnets avfyrning bygger på är att då en spelare trycker på den primära 
musknappen, kommer projektilen att "spawna", det vill säga att projektilen kallas på 
från en publik variabel och frammanas utan att projektilerna finns i spelvärlden från 
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början. Detta har åstadkommits genom att fästa ett tomt game object i änden av 
pistolen för att det skulle utgöra koordinaten från vilken projektilen frammanas ifrån.  
Själva projektilen har skapats av ett klot och har sedan gjorts till en prefab (vilket 
innebär att objektet sparats precis som det är i en mall) som döpts till ”Bullet”. I 
spelarkaraktärens script finns ett villkor som säger att om spelaren trycker på den 
primära musknappen skall ”Bullet” frammanas ur koordinaten som placerats ut i änden 
av pistolen. Det har alltså inte funnits några projektiler i spelvärlden förrän spelaren 
frammanat en med musknappen och då har projektilen "Bullet" hämtats ur en publik 
variabel, vilken innehåller prefaben för ”Bullet”. 
 
Kopplat till oskadliggörandet av fiender fungerar skjutsystemet genom kollisioner med 
triggers. Det vill säga att om en eller flera av projektilerna kolliderar (nuddar) med 
exempelvis fienderna, finns det kod som säger "om projektilen kolliderar med något 
vars ”tag” är fiende, förstör detta objekt." Nackdelen med detta system (som till viss 
del också skulle kunna ses som en fördel) är att det är opålitligt på det sätt att 
projektilen går för fort för att alltid kommunicera med triggern som sitter på fienderna. 
Detta i sin tur betyder att fienderna inte alltid oskadliggjorts vid första träffen. Detta har 
dock inte reviderats eftersom det givit en naturlig slumpfaktor till oskadliggörandet av 
fiender. Detta system är direkt kopplat till den genomgång som ges i artikeln Shooting 
(Single Player) på unity3d.com (2018). 
 
Ett system för ammunition har också skapats, vilket innebär att en variabel med värdet 
åtta skapats i ett script. Vid varje skott minskas värdet på denna variabel med ett. Om 
variabelns värde är noll, är magasinet tomt och spelaren måste ladda om. 
 
En alternativ avfyrningsmetod som hade varit möjlig att tillämpa är ett så kallat 
"raycast"-system, vilket förenklat skulle kunna liknas vid en osynlig laserpekare. Detta 
system är kopplat till genomförande mer avancerat att skapa. Då avfyrningssystemet 
till vapnet skulle skapas låg fokus på att hastigt framställa ett fungerande system, som 
i sin tur var lätt att justera, därför har projektilsystemet, snarare än raycastsystemet 
tillämpats. Raycastsystemet som redogörs för i videoklippet Let's Try Game Dev: 
Shooting via Raycasting – Unity Official Tutorials (2016) har testats men blev aldrig 
fungerande. 
 

4.3.1 Vapnets rörelse 

I ett tidigt stadie av utvecklingen av artefakten var vapnet statiskt, vilket vill säga att 
det var fäst på spelarens prefab och rörde sig med spelarkaraktären i enlighet med 
vad som skulle uppnås. Dock var cylindern som då utgjorde vapnet totalt stilla i sin 
position, med vilket menas att den inte rörde sig dynamiskt / mänskligt. Ser man till 
exempelvis first person shooter- spel finner man ofta att vapnet rör sig på ett mjukt vis 
i förhållande till hur spelaren rör sig. Detta blev också något som skapades till 
artefakten. Detta löstes genom att tillämpa ett script kopplat till vapnets rörelse (i detta 
fall rörelsen i sidled), i vilket så kallad ”Lerp” tillämpats. Lerp mjukar upp vapnets 
rörelse i förhållande till hur spelaren rör sig. Detta har gjort så att då spelaren rör 
datormusen för att vrida karaktären rör sig vapnets ände lite snabbare än resten av 
vapnet, vilket i sin tur har bidragit med att vapnet rör sig på ett ”dynamiskt” eller mjukt 
vis. Tanken var att tillämpa detta system även på vapnets rekyl då det avfyras men vid 
ett test av detta gav det inte ett tillräckligt hastigt eller våldsamt intryck, vilket ledde till 
att ett annat system tillämpades. Vapnets rörelse (vilket även inkluderar rekylen) är 
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grundat på videoklippet FPS Tutorial Series #05 – Weapon Sway (Position) – Unity 5 
(2017). 
 
Rekylsystemet innebär att en variabel i vapnets kod sparar vapnets ursprungliga 
position såväl som dess rekylposition. Då vapnet avfyras talar koden om för vapnet 
att flytta sig till rekylpositionen och så snart den gjort det, gå tillbaka till 
ursprungspositionen. Hade Lerpfunktionen tillämpats här hade rekylen blivit mjuk 
istället för hastig och direkt som den blev med denna lösning i slutändan. 
 
Ytterligare en vapenrörelse som är tillämpad är möjligheten för spelaren att sikta. Detta 
är löst på samma sätt som rekylsystemet. En variabel sparar ursprungspositionen och 
en siktposition. I denna kod finns ett villkor som säger att då spelaren trycker på 
siktknappen (vilket är den högra musknappen) skall vapnet flyttas till siktpositionen. 
Även på denna rörelse har Lerp tillämpats för att göra rörelsen mjukare. Detta system 
har delvis grundats på videoklippet FPS Tutorial Series #8 – Aiming Down Sights – 
Unity 5 (2017). 

4.4 Fiender 

Fienderna i artefakten har skapats genom att tillämpa en så kallad kapsel (Capsule) 
vilken färgats röd för att få den att sticka ut ur banans färger. Utmaningen har här varit 
att skapa en AI (artificiell intelligens) till fienderna som uppnådde det som krävdes, 
vilket vill säga att jaga / attackera spelaren. Lösningen på detta var att skapa ett script 
som säger åt fienderna att oavsett vad deras position är i spelvärlden så skall de sträva 
efter att ha samma position som spelaren, och därmed röra sig till eller mot spelarens 
position. Vad detta innebär är alltså att effekten av att fienderna jagar spelarkaraktären 
uppnås. Dock uppstod här ett problem vilket innebar att fiendernas kod alltid var aktiv, 
vilket vill säga att då spelarkaraktären befann sig i ett rum, och förflyttades till nästa, 
stod samtliga fiender i nästa rum och väntade i dörröppningen. För att förhindra detta 
skapades här ett ”raycast-system”, vilket innebär att fienderna som står utplacerade i 
spelbanan hela tiden kastar ut rays runt sig. I det fall då spelarkaraktären träffas av en 
sådan ray aktiveras fiendens rörelsescript, istället för att alltid vara aktivt. Detta kan 
ses som ett sätt att ge fienderna syn, vilket vill säga att när fienden "ser" spelaren (det 
vill säga, träffar spelaren med sina rays), skall spelaren jagas. Metoden för att lösa 
detta har varit att studera genomgångar och instruktioner, bland annat på 
Youtube.com (2018), eller på forum. På samma sätt som skjutsystemet har detta 
system visat sig vara aningen opålitlig, vilket visar sig genom att fiender ibland inte 
aktiveras på en gång. Tanken har varit att detta såväl som skjutsystemets opålitlighet, 
bidrar till en slumpfaktor. 
 
Ett alternativt sätt att skapa ett fiendesystem på (vilket också testats men valts bort) 
hade varit att skapa ett ”spawnsystem” för fiender. Detta betyder att på precis samma 
sätt som projektilsystemet för vapnet, hade inga fiender funnits i spelbanan från början, 
utan de skulle ha kallats på från en resursmapp av ett villkor. Med hjälp av tomma 
game objects hade man markerat koordinater i spelvärlden från vilka fiender skulle 
spawna. Villkoret för när detta skulle ske, hade exempelvis kunnat vara då spelaren 
rör sig genom en trigger. På detta sätt hade fienderna inte funnits i spelvärlden från 
början och man hade skapat en aktivering av deras rörelsescript på ett annat vis. Detta 
system har som tidigare nämnts testats men valts bort på grund av att det var opålitligt 
på det vis att det inte alltid fungerade, och att fienderna spawnade från fel platser. 
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Detta problem var sådant så att det i enlighet med mina förmågor var omöjligt att 
felsöka, med vilket menas att samtliga faktorer inom systemet var till synes korrekt 
genomförda, men ändå var systemet inte fungerande. Därför hittades den tidigare 
nämnda alternativa lösningen, vilken till viss del ger samma effekt. 
Spawningssystemet som inte utnyttjades är baserat på videoklippet Unity 5 – How To 
Spawn Enemies with Triggers (2016). Detta klipp såväl som Unity 5 – How To Spawn 
Objects Using a Trigger (2016) ligger dock till stor del som grund för systemet för att 
spawna väggarna till rummen. 

4.5 Spelande 

För att få en ungefärlig likvärdighet mellan tiden testpersonerna skulle spendera i 
respektive rum stängs en vägg bakom spelaren då hen går in i ett rum. Ursprungligen 
var idén att låta en så kallad "killcount" styra över när väggen försvinner. Det vill säga 
att då spelaren exempelvis oskadliggjort 10 fiender försvinner väggen. Denna idé 
reviderades och utvecklades till ett system som kan ses som att det bidrar med en 
mer utmanande spelupplevelse, samt hjälper till med att göra spelet mer etiskt. 
Systemet bygger på tillämpning av den tidigare nämnda nyckelkuben, vilken är vad 
spelet går ut på att hitta. Nyckelkuben är alltså det som vid kollision med 
spelarkaraktären förstört den aktuella väggen och öppnat nästa. Vad gäller de etiska 
aspekterna och varför detta system i detta fall kan ses som att det är att föredra, är för 
att en av ambienserna föreställer en folkmassa (vilken är baserad på ljud inspelade i 
ett köpcentrum). Om det första systemet tillämpats hade det kunnat ses som att 
spelets primära uppgift delvis var att avfyra vapen i en folkmassa. Av denna anledning 
byttes detta system ut. Det har dock fortfarande varit möjligt att avfyra vapnet i rummet 
med ljudet från folkmassan, men det har egentligen inte krävts av spelaren. Detsamma 
gäller samtliga rum, vilket innebär att spelet gått att klara helt utan att avfyra vapnet. 

4.6 Väggar och Triggers 

Det har krävts en mängd lösningar för att objekt i spelvärlden skall kunna interagera 
med varandra. För att gå igenom ett exempel på hur en sådan lösning tillämpats (och 
därmed ge en i stort sett övergripande inblick i hur samtlig interaktion mellan objekt 
skapats) kan man se till interaktionen mellan nyckelkuben och väggarna.  Alla väggar 
(med syfte på de som stänger rum eller tas bort av nyckelkuben) har givits en så kallad 
"tag", vilket skulle kunna beskrivas som en märkning snarare än ett namn. Därför har 
exempelvis Vägg1 fått "tagen" Destroywall1. Då spelarkaraktären kolliderar med 
nyckelkuben, lokaliseras objektet med tagen Destroywall1 och detta objekt förstörs. 
För att ordningar i vilka de olika rummen skall besökas ska skapas är alltid tre väggar 
tillämpade, vilket vill säga att det vid spelets start bara är ett rum som är öppet. Som 
tidigare nämnts så stängs ut-/ingången med hjälp av en vägg bakom spelaren då hen 
går in i ett rum och när spelaren kolliderar med nyckelkuben förstörs väggen som 
tidigare blockerat utgången från det aktuella rummet, men kuben förstör också väggen 
till nästa rum så att spelaren kan gå in i detta.  
 
Värt att nämna är att triggern som sitter vid rumsöppningarna och stänger väggen 
bakom spelaren fungerar åt båda håll. Det vill säga att då spelaren lämnar ett rum, 
stängs väggen åter och spelaren kan inte gå in igen. Undantaget är dock om spelaren 
dör i ett rum (det vill säga kolliderat med en fiende). I ett exempelscenario har spelaren 
gått in i ett rum, och väggen har stängts, men spelaren hinner dö innan nyckelkuben 
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har interagerats med, och eftersom att spelaren teleporteras till ursprungspositionen 
vid död, har därför kod tillämpats som förstör väggen till det rummet som spelaren dött 
i, vilket i sin tur bidrar till att spelaren kan gå in och fortsätta leta efter nyckelkuben. 
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5 Genomförande av ljuddesign 

 
Överlag har den arbetsprocess som inneburit stegen mellan idé och implementation 
varit den samma för samtliga ljudkategorier. Steget efter idéstadiet har varit att samla 
in resurser (det vill säga exempelvis inspelning, eller genomlyssning av ljudbibliotek) 
och att experimentera fram ljud som passar idén. Inspelningar och experimenterande 
har genomförts i Cubase (Steinberg 2014). Då idén fått en form och grundlagts i vad 
som framkommit ur denna process, har redigeringsprocessen startats. Denna process 
har innefattat moment som klippning, automatisering, tillämpning av Equalizer och så 
vidare. Detta har i första hand genomförts i Cubase men också i Audacity (The 
Audacity Team 2015), vilket i många fall då Audacity tillämpats har inneburit iterativt 
arbete mellan detta program och Cubase. Då redigeringsprocessen blivit färdigställd 
skapades olika event i Fmod (Firelight Technologies 2017), i vilka de färdigställda 
ljuden lades in.  
 
Fmod skulle kunna sammanfattas som ett program som agerar som mellansteg 
mellan ljuden och spelet. Det vill säga att ljuden inte är direkt kopplade till Unity (Unity 
Technologies 2017), vilken är spelmotorn, utan är inhysta av Fmod, som i sin tur är 
kopplat till Unity. Då arbetet med Fmod fått en grund, implementerades ljuden via 
Fmod till Unity, och vidare var en iterativ process jobbet mellan Fmod och Unity, vilket 
ofta innebar ytterligare redigering, tekniska lösningar, tillämpande av rumsklang och 
så vidare. I detta steg av processen har dock redigering, mixning och applicerande av 
effekter skett i Fmod snarare än i Cubase. 
 
 

 

Figur 2 Övergripande arbetsprocess. 

 

5.1 Karaktärsljud 

Karaktärsljuden innefattar fotsteg och klädljud. Fotstegsljuden har skapats genom att 
spela in fotsteg på stengolv med "gå-skor". Dessa skor valdes för att i enlighet med 
designvalet skulle inget klackljud återfinnas i ljuden, vilket i sin tur bidrog till en större 
möjlighet att redigera fotstegen så att de blir mer diskreta. Då fotstegen spelades in, 
spelades även vad som härmed kommer att kallas för "missljud" in. Missljud syftar till 
exempelvis skrapljud från marken då fötter lyfts, småsten under skor och så vidare. 
Dessa ljud spelades in i samband med själva fotstegsljuden, men i en separat tagning. 
På detta sätt öppnades implementeringsprocessen upp för en större utsträckning av 
slumpmässighet. Det vill säga att om fem fotstegsljud spelats in med missljud i samma 
tagning, hade man efter ett tag eventuellt lärt känna ljuden, medan om man separerar 
tagningarna kan alla fotstegsljud som tillämpas i Fmod (Firelight Technologies 2017) 
kombineras med samtliga missljud och på så sätt uppnås en större trovärdighet. 
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Tillsammans med fotstegsljuden tillämpades i Fmod (Firelight Technologies 2017) 
klädljud. Dessa klädljud härstammar från ett personligt ljudbibliotek, och är inte 
inspelade specifikt till denna produktion. Tanken med att tillämpa dessa var att 
ytterligare bygga på rörelseljuden hos spelarkaraktären. Som gemensam nämnare har 
både klädljuden och fotstegsljuden möjlighet till ett brett användningsområde. Det vill 
säga att de är skapade för att inte vara låsta till en specifik typ av karaktär eller ett 
specifikt underlag. Man skulle kunna se det som att fotstegsljuden exempelvis utgörs 
av ljudlagda skor, snarare än ett ljudlagt underlag. Klädljuden är en ljudlagd rörelse 
snarare än exempelvis en specifik jacka. 

5.2 Karaktärsljud i Fmod 

Ett event skapades till karaktärsljuden och detta event innehåller tre spår. 
Fotstegsspår, missljudsspår, och klädspår. Fem olika samples av varje ljud 
tillämpades i varje spår, dessa samples slumpas vid uppspelning, vilket innebär att en 
stor mängd kombinationer av rörelseljud (vilket syftar till sammanslagningen av 
samtliga spår), har kunnat skapas. Då rörelseljuden implementerades i Unity (Unity 
Technologies 2017) och därmed fästes på spelarkaraktären, var resultatet enligt 
förväntan inte överensstämmande med visionen. Efter experimenterande med 
volymen på de olika spåren samt tillämpande av Fmods (Firelight Technologies 2017) 
Equalizer, plockades klädljuden helt och hållet bort, såväl som mellanregistret på 
fotstegsljudspåret. Fotstegsljudens mastervolym sänktes även drastiskt. Dessa 
redigeringar genomfördes för att rörelseljuden ursprungligen var alldeles för 
framträdande i spelets ljudbild. Fotstegsljuden har i och med detta redigerats för att i 
största möjliga utsträckning främja sammansmältning med resten av ljudbilderna och 
subtilitet. 

5.3 Immersionsljud och ljudeffekter 

Immersionsljud, eller ljudeffekter, skulle också kunna beskrivas som utfyllnadsljud. 
Dessa ljud har precis som rörelseljuden egentligen inte varit nödvändiga för att 
genomföra studien, dock nödvändiga för att öka reliabiliteten hos själva 
mätinstrumentet. De immersionsljud som finns i spelet är skottljud, laddning av pistol, 
ett ljud för då spelaren interagerar med nyckelkuben samt ett ljud för då magasinet i 
pistolen är tomt och spelaren försöker avfyra vapnet. Även ett ljud för då spelaren dör 
är skapat. 

5.3.1 Vapenljud 

Designprocessen av vapenljudet har grundats i grundläggande musikproduktionsteori, 
vilket syftar till tillämpning av ljud i basregistret, mellanregistret och diskantregistret 
vilket sedan mixas ihop. Detsamma har genomförts vad gäller vapenljudet. 
 
För att inledningsvis beskriva ljuden i basregistret är det i synnerhet två bastrummor 
från syntar som tillämpats från vilka i stort sett all information från mellanregistret och 
diskantregistret tagits bort. Resultatet av detta blev att en hastig attack av bas återges 
och de övre registren lämnas fria till transienterna (vilket vill säga ljuden som utgör 
smällen). 
 
Vad gäller transienterna har de skapats av tre lager, två av vilka är från inspelningar 
av riktiga skjutvapen. Dessa inspelningar har redigerats så att efterklangen klippts av 
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till att bli kortare (vilket har varit nödvändigt att göra då dessa inspelningar är ifrån en 
utomhusmiljö). Basregistret i dessa spår har till viss del skurits bort för att lämna plats 
åt de tidigare nämnda spåren. 
 
Diskantregistret av vapenljudet innefattar såväl som mycket information från 
transienterna, i synnerhet vapnets mekaniska ljud. Det vill säga ljud från rekyl, klickljud 
och dylikt. Här har Chions (1994) term MSI (materializing sound indices) funnits i 
åtanke, med vilket menas att man med hjälp av ljud med viss karaktär, kan skänka 
lyssnaren information om ett objekts egenskaper (Chion 1994, s. 114), det vill säga att 
vid inspelningen av de mekaniska ljuden till vapnet, har metalliska ljud som exempelvis 
ger en känsla av att de är i rätt storlek tillämpats. 
 
Vad gäller eventet för vapnet i Fmod (Firelight Technologies 2017) så har det byggts 
upp kronologiskt relaterat till avfyrningsprocessen av vapnet. Det vill säga att om man 
bryter ner en semiautomatisk pistols avfyrningsprocess så händer inte allt samtidigt, 
utan med mellanrum som förenas till ett ljud. Därför kan eventet beskrivas som att det 
har tre delar i kronologisk ordning. Klickljud innan skott (illustrerar avtryckare), 
smäll/skott och rekyl, vilket kommer strax efter själva skottljudet. För att förtydliga 
spelas dessa ljud upp med miniskula avstånd från varandra, vilket bidrar till att ett 
enhetligt ljud återges. En av anledningarna till att detta event skapades till att se ut på 
detta vis är att tanken från början var att kunna slå av transienterna i vapenljudet då 
spelaren fick slut på ammunition med en parameter, och endast återge de mekaniska 
ljuden från vapnet för att simulera ett tomt magasin då spelaren trycker på avtryckaren. 
 
Ett fel uppstod dock då en ”build” av spelet gjordes. Detta fel tog sig form på det vis 
att ljudet dubblades efter ett visst antal skott. Lösningen var att slå ihop samtliga 
vapenljudssamples till en sample med hjälp av Fmods (Firelight Technologies 2017) 
profiler och istället tillämpa denna sample som det som utgör vapenljudet. 
 
Klickljudet för att symbolisera vapnets avfyrning med ett tomt magasin har designats 
och skapats i ett separat event i Fmod (Firelight Technologies 2017). Detta av den 
anledning att större redigeringsmöjlighet gavs, och vid redigering påverkade inte detta 
event vapenljudet. Vidare har vapenljudetljudet utsmyckats med ett klingande ljud 
efter transienten som ligger långt bak i mixen, detta för att symbolisera patronhylsor 
som åker ut ur vapnets kammare. Detta ljud lades till efter att vapenljudet hade testats 
i Unity (Unity Technologies 2017) och det kändes för tomt. 
 
Då spelaren laddar om vapnet spelas ett omladdningsljud upp. Ljudet är skapat av 
olika metallobjekt från vilka skrapningar, och rörelser spelats in. Av dessa inspelade 
samples har en omladdningssekvens skapats genom ihopklippning av ljudsamples 
och dylikt. Det primära objektet som användes för att spela in omladdningsljuden var 
en dubbelpedal till bastrumma. Denna har dock en klang och en karaktär som inte 
stämmer överens med vapnets storlek, med vilket menas att dubbelpedalen låter 
större än vapnet. Detta problem löstes genom att pitcha upp samtliga samples i Fmod 
(Firelight Technologies 2017). En tredelad ljudsekvens skapades vilken innefattade 
det tomma magasinet som trycks ut ur vapnet, ett nytt magasin som sätts in, samt 
själva laddningsljudet. Denna sekvens reviderades då den inte stämde överens med 
hur omladdningsljud till pistoler i first person shooter- spel ”brukar” låta. Av egen 
erfarenhet brukar pistoler användas som reservvapen i spel som dessa, vilka brukar 
ha hastiga omladdningssekvenser. Problemet var alltså att den sekvens som skapats 
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var för lång. Lösningen på detta var då att ta bort första delen av sekvensen och endast 
ha kvar ljuden då magasin sätts in och laddningsljudet. 

5.3.2 Efterklang på skott 

Vapenljudets efterklang har skapats, inte av att låta ljudet färdas igenom en reverbplug, 
utan istället genom att tillämpa inspelad efterklang. I detta fall rör det sig om efterklang 
från riktiga vapen, såväl som efterklang från en ballongsmäll i ett stort rum, vilket till 
viss del karakteristikmässigt liknar de rum som återskapats i artefakten. Anledningarna 
till att denna metod använts är dels att inspelad efterklang enligt min mening låter 
bättre, och att det inte hade gått att återskapa ett liknande ljud med hjälp av ett 
mjukvarureverb. Dessutom har denna metod möjliggjort att exakt samma storlek och 
karakteristik på rummen förmedlas i samtliga rum. Den inspelade efterklangen har 
klippts till att i största möjliga grad vara korresponderande till rummens visuella storlek. 

5.3.3 Övriga ljudeffekter 

Ljudet då spelaren interagerar med nyckelkuben består av tre toner spelade med ett 
syntljud. Idén har här varit att användningen av tonerna vilka utgör själva ackordet ska 
ge upphov till ett ljud som ska kunna tolkas som ”glatt”. För att uppnå detta kändes 
det givet att arbeta med dur- eller susackord. Den slutgiltiga produkten innefattar ett 
susackord då ett durackord enligt personlig upplevelse förminskade seriositeten i 
spelets helhet. Till detta ackord har också ett ljud som sticker ut ur ljudbilderna valts, 
med vilket menas att ett ljud av liknande karaktär inte återfinns i ljudbilderna i övrigt. 
 
Då spelaren dör spelas ett one shot-ljud upp, vilket härstammar från ett personligt 
ljudbibliotek. Uppbyggnaden av detta ljud är liknande den som återfinns hos 
vapenljudet, med vilket menas att bas-, mellan- och diskantregistret fyllts med ljud 
som sedan mixats ihop. Idén med detta ljud innebar att skapa ett kraftigt ljudevent 
som symboliserar spelarens död och ett ”förlorande”. Därför har också en 
underliggande sjunkande baston tillämpats. 
 
Karaktärsljuden och de ovan beskrivna ljudeffekterna står i direkt samspel med, och 
har skapats för att i större utsträckning främja de olika immersionstyperna som Ermi 
och Mäyrä (2005, s. 7–8), såväl som Grimshaw (2008) redogör för. Exempelvis har 
det setts som viktigt att lägga delar av fokuset i artefaktens ljuddesign på karaktärsljud, 
då ljud som dessa kan göra att samhörigheten mellan spelare och spelarkaraktär ökar 
(Grimshaw 2008, s. 121). 

5.4 Ambienser 

Samtliga ambienser är implementerade med samma funktionalitet. I varje rum har en 
triggerbox placerats, vilken täcker hela rummet. Dessa boxar har ställts in till att spela 
upp respektive ambiensljud då spelaren befinner sig i respektive box, för att då 
spelaren går ut från boxen stänga av ljudet. 
 
Tre ambienser ingår i artefakten, såväl som ett tyst rum. Ambienserna är döpta 
till ”War”, ”People” och ”Horror”. Ambienserna är skapade med grund i litteraturen som 
redogörs för i bakgrundsdelen av denna rapport. 
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5.4.1 ”War” - Spänningsambiens 

Denna ambiens är skapad av ett tickande som stegvis ökar i pitch i enlighet med en 
Shepard-tone (vilket ger illusionen om att tonen i fråga ökar i pitch i evighet), 
tillsammans med höga smällar och ljud från fallande sten, för att illustrera att rummet 
håller på att falla ihop. Långt bak i mixen i vad som skall föreställa "utanför rummet" 
har skottljud tillämpats för att efterlikna en väpnad konflikt. Bakgrunden till denna 
ambiens har främst varit definitionen av spänning som återfinns i Toprac och Abdel-
Meguids text (2010). 
 
Ambiensen är skapad för att få spelaren att uppleva spänning, och till viss del stress. 
Från början innebar idén att jobba med en så kallad ”Shepard-tone” då det enligt 
personlig uppfattning är ett ljudfenomen som i sig själv ger upphov till vad som skulle 
skapas till ambiensen, alltså spänning och stress. För att få en ingående förståelse för 
hur en Shepard-tone fungerar och kan skapas har videoklippet The sound illusion that 
makes Dunkirk so intense (2017) studerats, detta syftande till musiken i filmen Dunkirk 
(2017). 
 
Teorin bygger på att tillämpa tre oktaver av ett och samma ljud, eller i detta fall stigande 
kromatiska skalor av samma typ av ljud, vilket i sin tur (efter redigering) bidrar med 
illusionen av att skalan konstant stiger i pitch. 
 
 

 

Figur 3 Illustration av projektet i vilket Shepard-illusionen skapats. Den översta 
oktaven går volymmässigt gradvis från starkt till icke hörbart, den mellersta ligger i 

samma volym, medan den understa oktaven går från att vara icke hörbar till att 
gradvis bli starkare. Detta loopas sedan, och om detta genomförts korrekt kommer 
man att få en illusion av en skala som gradvis evigt ökar i pitch, och därmed den 

slutgiltiga effekten. Cubase Artist 8 (Steinberg 2014) 
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Shepard-illusionen skapades genom att med ett mjukvaruinstrument bygga tre 
stigande kromatiska skalor med en oktavs avstånd från varandra. Detta i stället för att 
tillämpa en ton i legato med en automatiserad stigning i pitch. Här uppstod dock ett 
problem vilket kom av att det mjukvaruinstrument som tillämpades fick olika karaktär i 
olika oktaver, vilket i sin tur ledde till att då loopen började om var det i allra högsta 
grad hörbart. Lösningen var att här leta upp ett ljud som fungerade. Då detta pipljudet 
var färdigställt tillämpades tillsammans med detta flera tickljud för att illustrera en 
tickande klocka, vilket i enlighet med idén som jobbats fram genom denna 
skapandeprocess skall illustrera ljudsymbolism för tid som går. 
 
Då tickningen med Shepard-illusionen hade färdigställts blev det tydligt att en kontext 
till detta ljud krävdes, då det separat inte enligt personlig mening utgjorde en ambiens. 
Det vill säga att de två andra ambienserna ljudmässigt föreställer specifika miljöer, och 
därför var det nödvändigt att tillämpa en kontext även till Shepard-tone-tickningen. 
Många idéer kring detta har genom många försök misslyckats och fått väljas bort. 
Exempel på detta är då ett försök genomfördes att spela in droppande vatten i en jämn 
rytm och att med hjälp av pitchkurvor försöka få en Shepard-illusion att inhysas av 
droppljudet. Det som här skulle låta naturligt och bli ett diskret sätt att tillämpa 
Shepard-illusionen lät istället onaturligt och förvrängt, vilket gjorde att detta var 
ickefungerande och valdes bort. Istället relaterades kontexten i vilken Shepard-
illusionen skulle tillämpas i till definitionen som Toprac och Abdel-Meguid (2010) bidrar 
med kring spänning, vilken för att repetera är ”[…] the experience of uncertainty 
regarding the outcome of a potentially hostile confrontation” (Zillman 1991 se Toprac 
& Abdel-Meguid 2010, s. 180). Denna definition av spänning låg till grund för kontexten 
vilken i detta fallet innebär den väpnade konflikten som hörs i denna ambiens. Den 
personliga teorin har varit att spelaren skall höra att den väpnade konflikten är på 
utsidan av rummet, men att rummet håller på att kollapsa (vilket illustrerats med ljuden 
från de fallande stenarna och dammet, samt de höga smällarna). 
 
För att se till skapandet av resten av ljuden, har åter (för att illustrera den väpnade 
konflikten utanför rummet), riktiga vapenljud tillämpats. Efter genomsökningen av det 
aktuella ljudbiblioteket samlades de utvalda ljudspåren i Cubase (Steinberg 2014), och 
lades i en sekvens på ungefär en minut, vilket tillsammans med den slutgiltiga 
redigeringen var tillräckligt långt för att det inte skulle gå att lära sig känna igen loopen 
(det vill säga höra att det är en loop). All information i denna loops höga 
frekvensregister skars bort, såväl som en stor mängd av mellanregistret (i vilket 
mycket av vapnens efterklang låg, något som teoretiskt sett inte hade varit hörbart 
genom väggar). Denna redigering gav en start på illusionen av att den väpnade 
konflikten pågår utanför ett rum. 
 
För att skapa de ljud som skulle föreställa härstamma inifrån rummet i fråga har tre 
separata lager av ljud i Fmod (Firelight Technologies 2017) tillämpats. De höga 
smällarna (lager1) har skapats genom att använda inspelningar av grus och lecakulor 
i en plastbalja, vilken sedan slagits på. På dessa inspelningar har sedan distortion 
applicerats och redigerats till vad slutresultatet blivit. Vad gäller ljuden från dammet är 
detta inspelningar av torr jord som strötts över en pappkartong, och stenarna är 
inspelningar av då småsten rullar över stengolv. 
 
Med dessa ljud har ett event i Fmod (Firelight Technologies 2017) för rummets 
sammanfall skapats. Alla individuella samples har placerats ut som så kallade single 
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sounds (vilket syftar på att de ligger efter varandra och spelas upp kontinuerligt, istället 
för att som i ett multi sound slumpas fram ur en spellista). Damm och stenljuden 
placerades ut på sina spår strax efter smällarna för att sönderfallet skulle vara som ett 
resultat av smällarna. Här har dock en ”probability parameter” använts. En parameter 
som denna styr med hjälp av procent hur stor sannolikhet det är att ljudet spelas upp. 
Denna är på varje individuell smäll satt till 30% chans, och på varje damm- och stenljud 
mellan 50% och 70%. Detta resulterar i att då eventet spelas upp tämligen sällan 
kommer att smälla, men att damm- och stenljuden desto oftare kommer att spelas upp. 
Helheten har på detta vis blivit mer slumpartad när det gäller vilka ljud som spelas upp, 
och när. 
 
Shepardljudet och sammanfallningsljuden är tillämpade och implementerade i Unity 
(Unity Technologies 2017) som två olika event men tillsammans utgör de en ambiens 
då de spelas upp tillsammans. Anledningen till att detta skapades på detta vis var för 
att redigeringsmöjligheterna i Fmod (Firelight Technologies 2017) ökade. 
 

5.4.2 ”People” - Munterhetsambiens 

 
Idén med denna ambiens har varit att till spelaren bidra med en upplevd säkerhet och 
en känsla av mänsklig kontakt. Det praktiska arbetet som innefattar framställningen 
av denna ambiens är baserat på studien av Sayin m.fl. (2015) med vilket menas att 
den typ av ljud som tillämpats ligger i linje med de typer av ljud den studien baserats 
på. Det var från början i idéstadiet av denna ambiens givet att jobba med mänskliga 
ljud som inte upplevs hotfulla, såväl som eventuella fågelljud vilket också använts i 
studien av Sayin m.fl. (2015). 
 
Detta är den ambiens som varit mest självklar i skapandet, med vilket menas att 
mängden experimenterande i arbetsprocessen har varit mindre än i de andra. 
 
Ambiensen består primärt av inspelningar av ljudet från ett köpcenter i Göteborg 
inspelade med en Zoom H4n (Zoom Corporation 2009). Då dessa inspelningar 
gjordes var det viktigt att ta upp ljud från en plats som hade korrekt storlek då det inte 
på denna plats gick att spela in ljud utan viss efterklang. Två inspelningar genomfördes 
dock i slutändan. En som genomfördes i mitten av ett stort öppet inomhustorg, och en 
som genomfördes i en passage i köpcentret, vilket resulterade i att det blev mindre 
efterklang i denna inspelning. Planen var att från början använda endast en inspelning, 
men då det gick att urskilja olika röster och personer i de separata inspelningarna så 
lades två inspelningar ihop i Cubase (Steinberg 2014) (en passageinspelning och en 
med större rum). Detta resulterade i ett slutresultat i vilket det inte i samma 
utsträckning gick att urskilja individuella röster. 
 
För att ytterligare knyta an till de ljud som användes av Sayin m.fl. (2015) tillämpades 
också fågelljud. Detta är något som logiskt sett inte är rimligt då köpcentret är en 
inomhusmiljö. Dock var tankegången vid denna tillämpning sådan att det ifrågasattes 
huruvida detta designval i sin tur kommer att ifrågasättas. Tanken med fågelljuden var 
att skapa en positiv stämning, snarare än att symbolisera fåglars närvaro. 
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5.4.3 ”Horror” - Obehagsambiens 

 
Som botten i denna ambiens ligger en automatiserad matta av vad som är ett inspelat 
ventilationsljud. Detta har tillämpats som ”room tone” vilken har som syfte att fylla ut 
ljudbilden. Ovanpå denna ligger en mängd multi sounds, innehållande olika 
ljudsamples, vars uppspelningsordning och uppspelningsfrekvens slumpas fram. 
Dessa ljud finns i tre olika kategorier: röst, fotsteg och metalljud. Övergripande sett 
har denna ambiens skapats med inspiration som bland annat är hämtad ur teorin om 
den kusliga dalen, och litteraturen kring denna, exempelvis Grimshaws (2009) artikel, 
men också i synnerhet Ekmans och Kajastilas (2009) studie om ljud och lokalisering. 
 
Ett av de första ljuden som tillämpades till denna ambiens var en rumston skapad av 
en ventilationstrumma. Detta gav en jämn monoton rumston som skulle ligga till grund 
för de olika ljuden, och vid experimenterande fungerande detta. Dock blev denna 
rumstons slutgiltiga gestalt sådan att en pitchautomation skapades för att ge den 
variation och dynamik, vilket i teorin har som syfte att få detta ljud att upplevas mer 
oförutsägbart. 
 
Ovanpå denna rumston ligger röster, vilket baseras på teorierna kring den kusliga 
dalen och artikeln av Sayin m.fl. (2015), i vilken det beskrivs att då exempelvis röster 
kan främja en upplevd social närvaro och därmed en högre grad av upplevd säkerhet, 
kan hotfulla röster främja social närvaro dock på ett negativt sätt (Sayin m.fl. 2015, s. 
352). Här kom teorin om den kusliga dalen in, men istället för att skapa hotfulla röster, 
skapades en röst som ligger i linje med den kusliga dalen, vilket i sin tur kan 
sammankopplas med vad Grimshaw (2009) skriver, vilket är att familjära ljud med en 
förvrängning kan ge upphov till obehag (Grimshaw 2009, s. 4–5). Detta kopplat till 
Balls (2006) text, där hon exemplifierar med hur telefonsignalen i Ringu (1998) 
förvrängts för att uppnå obehaglighet (Ball 2006, s. 44). 
 
Genomförandet av detta innebar att för att skapa den förvrängning av rösten som 
krävdes, efterliknades här baklängestalandet som förekommer i Twin Peaks (1990–
1991). Denna baklängeseffekt är skapad på det vis att skådespelarna yttrar sina 
repliker baklänges, och sedan har inspelningen också i sin tur spelats upp baklänges. 
Detta resulterar i att replikerna går att förstå men de är förvrängda. Detta redogörs för 
i videoklippet Twin Peaks – Man from another Place teaches how to speak in the Red 
Room (2009). 
 
Denna metod tillämpades alltså genom att i detta fall välja en text som var passande, 
i detta fall Do Not Go Gentle Into that Good Night av Dylan Thomas (1947). Denna 
dikt valdes för att den enligt personlig mening kunde bidra med precis rätt nivå av 
obehaglighet. 
 
Första versen av denna dikt spelades in då den lästes som vanligt. Denna inspelning 
vändes sedan på, så att den lät baklänges. De ljud och ord som då var baklänges 
skrevs ner i enlighet med ljudhärmande snarare än med ordens uppbyggnad av 
bokstäver. Dessa baklängesord lästes sedan upp i en ny inspelning, vilken sedan 
vändes på, och effekten var uppnådd. Det krävdes många försök och en stor mängd 
redigering för att färdigställa ett resultat som var i enlighet med visionen. Vissa ljud så 
som ”T” föll exempelvis stundtals bort. Dessa ljud spelades då in framlänges och 
klipptes in. 
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Funktionsmässigt var idén att med dessa samples ”skapa en trasig radio” i Fmod 
(Firelight Technologies 2017). Ett flertal försök till detta gjordes och flera 
angreppsvinklar tillämpades. I synnerhet undersöktes sätt som kunde användas för 
att skapa ett spår med baklängesrösten, vilken man sedan med en Fmod-parameter i 
teorin kunde reglera distortionsmängd på och förställa till olika grader. Detta var 
visionen, men den främsta anledningen till varför detta system genomfördes på ett 
annat vis, var för att det i Unity (Unity Technologies 2017) hade varit nödvändigt att 
kontrollera parametern och exempelvis ge den ett villkor till när den skall byta värde. 
Detta var något som hade varit svårt att lyckas koppla till något i Unity som hade gjort 
systemet rättvisa. Exempelvis undersöktes inte detta vidare då ett antagande gjordes 
vilket innebar att parameterförändringarna, om kopplade till något i Unity, inte hade 
varit tillräckligt slumpmässiga. 
 
För att i Fmod (Firelight Technologies 2017) dock kunna skapa den fallerande 
radioeffekten skars i Cubase (Steinberg 2014) de låga frekvenserna bort från 
röstinspelningen och en distortion tillämpades. Då detta spår lät bra, duplicerades det 
och på det nya identiska spåret tillämpades mer distortion, för att göra rösten mer 
otydlig. För att utgöra radiobrus, skapades också ett spår med bara detta, vilket 
åstadkoms genom att blåsa och göra missljud i, och med mikrofonen, för att sedan 
tillämpa en stor mängd distortion även på detta spår. 
 
Hela versen klipptes isär till korta fraser, exempelvis ”Do not go gentle…”. Då fanns 
det alltså två versioner av denna fras. En med grundläggande design och en med mer 
distortion, dock i övrigt identiska. Såväl som fraser klipptes korresponderande 
inspelningar ”radiobrus” ut. 
 
Endast ett spår skapades till detta event i Fmod (Firelight Technologies 2017). Detta 
fylldes med en mängd multisounds (vilket till skillnad från single sounds som bara 
spelar upp ett ljud, istället slumpar ljud ur en spellista). Dessa multisounds innehöll 
frasuppdelningarna i deras respektive design. Det vill säga att det första multisoundet 
innehåller ”Do not go gentle…” med grundläggande redigering, en version med 
distortion och en sample med bara radiobrus. Nästa multi- sound innehåller ”into that 
good night ...”, och så vidare. Att fraserna klippts isär på detta vis innebar att det gick 
att placera ut de olika fraserna med stora mellanrum. Samtliga röstinspelningar, 
har ”pitchats” ner för att minska igenkänningen av min röst. 
 
I ett tidigt stadie av denna ambiens var röster utan tal tillämpade. Det rörde sig om 
exempelvis skratt, andningar och skrik. På dessa inspelningar applicerades distortion 
för att i teorin utgöra den förvrängning som var nödvändig för att göra rösterna kusliga. 
Dock fick inte detta den effekt som var önskad utan istället ändrades konceptet och 
angreppsvinkeln en aning till att istället innebära den vision om att skapa ett 
högtalarutrop som repeteras med en förvrängning på rösten som talar och 
slumpmässig tillämpning av ”radiobrus” för att bidra med en oförutsägbarhet. 
 
För att knyta an till vad som beskrivs i Ekmans och Kajastilas (2009) artikel om ljud, 
lokalisering och obehag, har till denna ambiens barfota fotsteg spelats in genom att 
lägga en Zoom H4n (Zoom Corporation 2009) i en källarkorridor och springa mot den, 
från den eller dylikt. Dessa fotstegs uppspelning slumpas fram i ambiensen och tanken 
med detta har varit att det skall främja en osäkerhet kring var fotstegen kommer ifrån. 
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Detta kan man även knyta an till det Kromand (2008) skriver om varningssystemet i 
F.E.A.R (Monolith Productions 2005), då fotstegen i artefaktens ambiens Horror inte 
kopplats till något i spelet, vilket vill säga att de har utgjort falska varningar om något 
stundande. 
 
Viktigt att redogöra för, är utmaningen som inneburit att särskilja ambienserna Horror 
och War tematiskt. Med detta menas att då ambienserna i detta sammanhang har haft 
som syfte att uppmuntra till specifika spelstilar och dessförinnan eventuella 
sinnesstämningar, har man kunnat se till Horror och War och hur de i ett tidigt stadie 
hypotetiskt sett uppmanat till samma sinnesstämning eller spelstil. För att 
sammanfatta har dessa ambienser på vissa sätt varit för lika. Exempelvis har tanken 
varit att övergripande sett låta Horror låta mer intensiv än War, något som dock 
ändrats. Istället tonades Horror ner och War gjordes mer intensiv. I synnerhet på det 
sätt att tystnad utnyttjas mer i Horror och i War tillämpas en större, mer fylld ljudbild. 
På detta sätt har lågmäldhetsfaktorn alltså flyttats från spänningsambiensen (War) till 
skräckambiensen (Horror). 

5.5 Fmod mixer 

 
Fmods (Firelight Technologies 2017) mixer har strukturerats i enlighet med hur de olika 
eventen skall korrelera. Exempelvis fanns det en vilja kring att låta alla ambienser 
ducka för vapenljudet, och vidare att samma rumsklang skulle tillämpas på samtliga 
rum. Därför har en duckningsgrupp, en ambiensgrupp och en returnkanal skapats. 
Duckningen har lösts genom att en kompressor på ambiensgruppen ”sidechainats” 
med duckningsgruppen, vartefter kompressorn har justerats så att rätt effekt uppnåtts. 
Samtliga ambienser skickas även till en returnkanal på vilken det designerade 
reverbet ligger. Den enda ambiensen som skiljer sig åt är ”People” då det i denna 
ambiens som tidigare nämnts redan funnits tämligen mycket efterklang. Därför har 
denna ambiens fått en egen grupp vilken skickar en mindre procentdel av sitt ljud till 
returnkanalen med rumsklangen i fråga. 
 
Ett snapshot (vilket är en förinställd mixerinställning) har också skapats, vilket 
tillämpas då spelaren står på sin ursprungsposition. Då ambienserna har 
implementerats med fyrkantiga triggerboxes, går de ihop i mitten där spelaren har sin 
ursprungsposition. Detta krävde alltså ett snapshot som eliminerar samtliga 
ambiensljud då spelaren befinner sig på ursprungspositionen. Triggerboxen för det 
tysta snapshotet ”spawn” har alltså placerats i mitten av banan och då spelaren 
befinner sig i denna box spelas inga ambiensljud upp. Denna triggerbox fungerar 
precis som de andra (designerade till ambienserna), men denna box spelar alltså 
istället för ambiens upp snapshotet ”spawn” vilket är helt tyst. 
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6 Förstudie 

En förstudie genomfördes med det främsta syftet att undersöka huruvida 
ambienserna, spelet såväl som intervjufrågorna fungerade. Förstudien genomfördes 
på samma vis som den huvudsakliga studien skulle komma att genomföras. 
Testpersonen är man, 24 år gammal, han har inte studerat dataspelsutveckling. Han 
spelar ungefär 10 – 20 tim. i veckan, och har spelat mycket FPS- Spel. De 
sammanfattade resultaten av förstudien innebar att testpersonen av de fem initiala 
påståendena valde tre Conqueroralternativ, ett Achieveralternativ och ett 
Survivoralternativ. Detta innebar att denna testperson kartlades till att tillhöra gruppen 
Conqueror, dock utan vidare majoritet. Dock spelade testpersonen i enlighet med vad 
som beskrivs om Conquerors i BrainHex (2014). Samtliga frågor eller scenarion i 
intervjun som utfördes innan observationerna i såväl förstudien som den 
huvudsakliga, skapades med inspiration av frågeformuläret kopplat till BrainHex 
spelartyper (International Hobo 1999–2014), såväl som artikeln BrainHex: A 
neurobiological gamer typology survey (2014). 

I förstudien var det som främst tittades på om någon typ av skillnader kunde 
upptäckas. Detta på ett övergripande vis då ingen förväntan över hur observationen 
skulle arta sig fanns. Vad som vid ett senare tillfälle (i den huvudsakliga studien) 
dokumenterades ur observationerna var punkter som framkommit baserade på 
förstudien. 

Det övergripande resultatet av observationen av spelandet av artefakten i förstudien 
var att testpersonen spelade med en spelstil till större eller mindre utsträckning 
beroende på rum. Det vill säga att vad som önskades upptäckas (fyra olika spelstilar) 
observerades inte, utan istället något som kan beskrivas som främjande eller 
hämmande av testpersonens ”ursprungliga spelstil”. Vidare i den efterföljande 
intervjun belystes att testpersonen varit mycket målinriktad i sitt spelande, vilket även 
korrelerar till spelartypen hos denna testperson. Testpersonen menade att 
stämningen skiljde sig åt i de olika rummen och detta belystes av testpersonens 
döpande av de olika rummen. Testpersonen gav de olika rummen namnen: 

War = ”Stressrum” 

Tyst = ”Tyst” 

People = ”Mingelprat / Bankett” 

Horror = ”Silent Hill P.T.” (Syftande till skräckspelet Silent Hill P.T. (7780s Studio 
2014)) 

Detta visar att ambienserna till största del är fungerande och förmedlar det som de är 
skapade för att förmedla. Detta med reservation för att det som ämnades bli ett rum 
för spänning istället blev ett ”stressrum”. Att ambienserna gör det de avser att göra 
stärktes även av att testpersonen upplevde det första och sista rummet (det vill säga 
War och Horror) som de svårare rummen. 

En upptäckt som gjordes var att testpersonen nämnde att han upplevde sin prestation 
som bäst i det tysta rummet för att ”det inte var en massa ljud som distraherade”. Han 
nämnde också att det första rummet (då det uppfattades som stressigt) kan ha präglat 
hela spelsessionen och gjort att han kände sig stressad såväl i detta rum som i de 
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resterande. Några upptäckter som också gjordes var att testpersonen upplevde att 
fienderna rörde sig olika fort i vissa rum och att de stundtals var svårare att döda. 

 

 

Figur 4 Vad dessa diagram visar är tiden i respektive rum det tog för 
förstudietestpersonen att lokalisera och interagera med nyckelkuben, såväl som den 
totala tiden det tog att göra klart rummet. Vad som här framgår är att det tog markant 

längre tid för testpersonen att klara de rum som är skapade för att ge upphov till 
negativa känslor. 

6.1 Förändringar baserade på förstudien 

Då testpersonen till förstudien nämnde att stressen som framkallades av det första 
rummet (War) kan ha präglat spelandet i samtliga rum föddes idén om att rotera 
ordningen av ambienserna i rummen. Rotationen har inneburit att flytta alla ambienser 
ett steg.  

[War (W) Tyst (T) People (P) Horror (H)] 

Version 1. W-T-P-H 

Version 2. T-P-H-W 

Version 3. P-H-W-T 

Version 4. H-W-T-P 

Version 5. P-T-W-H 

Den femte versionen har skapats för att variera placeringen på ambienserna runt det 
tysta rummet. 

På detta vis kommer kan man bortse från att i analysen av studien reservera en 
specifik ambiens som den första. Istället har här samtliga ambienser varit den första. 
Kombinationerna har inhysts av separata builds av spelet. 

Viktigt att nämna är dock att den fysiska ordningen i vilken spelaren rör sig mellan 
rummen inte ändrades, det är endast ambiensljuden som bytts ut och / eller förflyttats. 
Detta innebär att nyckelkubens placering alltid varit densamma i första rummet, såväl 
som i de andra rummen, vilket även gäller för fiendernas placering. 

War

Tyst
People

Horror

NYCKEL

War

Tyst
People

Horror

TOTAL TID
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Vidare har intervjufrågorna baserat på förstudien ändrats till att inte ställas på ett exakt 
vis. Exempelvis kan frågan ”Upplevde du att det var en skillnad i svårighetsgrad i de 
olika rummen?” uppfattas som ledande till viss del, och dessutom kan den besvaras 
med ja eller nej. Därför har frågor som denna utvecklats till att istället innebära ” Hur 
tänkte / kände du kring svårighetsgrad (spelet eller rum, kändes något svårare)?”. 

Dessutom märktes i och med förstudien att osäkerhet kring kontroller, spelarkaraktär 
och interaktion med fiender eller nyckelkuber kunde uppstå. Därför har en ”tutorial” 
skapats. En tom yta skapades på vilken en fiende, en vägg och en nyckelkub sattes 
in. Tanken med detta var att spelaren skulle få ”känna på” spelet innan det spelas, för 
att eliminera eventuella osäkerheter. 

Slutligen är det viktigt att nämna att baserat på förstudien förknippades War med 
stress istället för spänning (som det ursprungligen var tänkt). Detta har inneburit att 
testpersonernas uppfattningar av War i den huvudsakliga studien har kunnat förväntas 
vara förknippade med stressrelaterade känslor. 
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7 Huvudsaklig studie 

Studien har utan undantag genomförts i min personliga hemmamiljö, med en 
uppsättning av två skärmar, högtalare, tangentbord och datormus. Viktigt har varit att 
eliminera alla onödiga störningsmoment på datorbordet. Därför har de nyss nämnda 
sakerna varit det enda som funnits på bordet. I övrigt har rummet hållits städat och 
rent. Då studierna genomfördes var de enda två personerna i rummet jag och 
testpersonen. 

Den inledande intervjun (Appendix B) genomfördes muntligt och denna 
dokumenterades med anteckningsblock och penna. Observationerna spelades in på 
film, och den avslutande intervjun spelades in med ljudupptagning. Samtliga 
testpersoner gav tillstånd till detta. 

Vidare fick testpersonen sätta sig vid datorn och ta på sig hörlurar. Testpersonen 
ombads också att höja eller sänka stolen till bekvämlighet och så vidare, vartefter 
tutorialbanan öppnades. Då spelaren gick runt i denna bana, gavs en förklaring om 
vad objekten var, hur man interagerade med nyckelkuberna och hur spelet spelades. 
Att spela denna tutorialbana gav också testpersonen en chans att ställa in ljudvolym. 
Banan innehöll samtliga ljud som det huvudsakliga spelet innehåller, dock ingen 
ambiens. 

Då testpersonen kände sig nöjd gavs information om det huvudsakliga spelets layout 
och hur man rör sig mellan rummen i spelet (vilket var något som också baserat på 
förstudien, samt de första huvudsakliga studierna behövde förtydligas). Vidare 
startades det riktiga spelet. Videoupptagning startades också i detta skede. Under 
spelsessionen fördes ingen dialog eller konversation, om inte testpersonen direkt 
frågade något. 

Sista steget i studien var en intervju (Appendix C), vilken genomfördes direkt efter 
spelsessionen. Testpersonen upplystes här om att intervjuformatet var öppet och att 
inga raka svar krävdes. Denna intervju spelades in med ljudupptagning. Samlade 
intervjusvar finns i Appendix E 

Övergripande för samtliga studier har den utrustning som använts varit 
anteckningsblock och penna samt surfplatta, från vilken intervjufrågor lästs upp och 
inspelningar genomförts. 

Videoinspelningen vid spelsessionen var av skärmen i första hand. Den ursprungliga 
tanken var att även få med testpersonerna, men efter förstudien insågs att detta inte 
var nödvändigt för observationen. Observationen genomfördes initialt vid de faktiska 
speltillfällena och mer ingående vid senare tillfällen med hjälp av inspelningarna. 
Viktigt att poängtera är att då testpersonerna spelade spelet var detta med hörlurar, 
vilket innebar att det inte fanns något ljud på inspelningarna. Detta bidrog till att 
observation och analys kunde göras utan subjektiv koppling till ljuden. 

Vad som tittades efter var först och främst spelandet av första rummet (vilken för att 
förtydliga har haft olika ambienser). Vad som ur observationerna kartlades var bland 
annat hur mycket spelaren springer, hur mycket skydden används aktivt (med vilket 
menas att spelaren tar hjälp av, och på ett strategiskt vis utnyttjar blocken i rummen 
som skydd), om skott skjutits på avstånd eller nära håll, och om spelaren backar, står 
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still, eller går framåt vid fiendekontakt. Även hur många gånger spelaren dött i varje 
rum dokumenterades. En samling av observationsdata finns i appendix D. 

För att definitivt kunna svara ja på den aktuella frågeställningen hade man exempelvis 
behövt se mer eller mindre tydliga skillnader i ovanstående punkter från rum till rum 
hos en majoritet av testpersonerna. 

Viktigt att nämna är också att vartefter observationer och intervjuer genomfördes blev 
det tydligt att även det tysta rummet, som skulle agera kontrollrum, stundtals fick en 
kontext i samband med de andra. Därför blev det svårt att använda detta rum som 
kontrollrum och därmed som utgångspunkt i jämförelserna mellan spelandet i de olika 
rummen. Utgångspunkten för jämförelsen av spelandet har istället varit det första 
rummet som spelats. 

7.1 Sammanställning av insamlade data 

Samtliga personer som deltog i studien var män mellan 21 och 34 år, och mellan dessa 
testpersoner var det tämligen spritt hur mycket de spelade i veckan (Fig.5). Ingen av 
testpersonerna har gått en utbildning inom datorspelsutveckling (Appendix D). Dock 
svarade den största andelen av testpersonerna att de hade spelat eller spelar ganska 
mycket, eller mycket FPS-spel (Fig. 6).  

 

Figur 5 En överblick över hur mycket testpersonerna spelar i veckan. 

 

Figur 6 En överblick över testpersonernas vana kring FPS-spel på dator. 

Hur mycket spelar du, tim/v?

0-5 tim 5-10 tim 10-20 tim 20 el. mer

Vana vid FPS-spel på dator?

Nej, men jag kan spela. Ja, jag spelar/har spelat ganska mycket FPS-spel

Ja, jag spelar / har spelat mycket FPS-spel.
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Övergripande sett var det som vid spelsessionerna främst observerades att 
testpersonerna spelade bättre och bättre för varje rum vilket också kan ses som att de 
blev bekvämare i spelandet efter hand. I övrigt observerades generellt sett inga 
övertygande skillnader i spelstil från rum till rum, dock märkbara skillnader från 
testperson till testperson. En sammanställning av observationsdata finns i Appendix 
D. 

I intervjuerna som hölls efter observationerna ombads testpersonerna att svara på om 
en skillnad mellan de olika rummen upplevdes. De flesta svarade att ljuden skiljde sig 
åt, och i övrigt då svaret på frågan blev ”nej” (att rummen inte skiljde sig åt), blev det 
tydligt att testpersonerna i dessa fall tänkte på själva layouten av rummen (Appendix 
E).  

Vidare ombads testpersonerna att namnge, eller ”säga ett ord” om varje rum. Nedan 
visas en sammanställning (Tabell 1) av några av dessa namngivningar 

Tabell 1 En sammanställning av några av de namn som givits till, eller ord som 

sagts om rummen. Den kompletta samlingen finns i Appendix E. 

WAR TYST PEOPLE HORROR 

    

Snabbt Neutral Stress Obehaglig 

Stress Tyst Distraherande Skräckeffekter 

Tidspress Lugn Stan Skrämmande 

 

Vad gäller den upplevda svårighetsgraden i de olika rummen har testpersonerna 
stundtals kopplat fienderna till skillnad i svårighetsgrad (exempelvis om det krävts fler 
skott för att oskadliggöra dem, eller om de exempelvis har upplevts som snabbare i 
ett visst rum). Några av de allmänna skillnader som har uttryckts kan exempelvis röra 
sig om att ”People var eländig”, att nyckelkuben tog längre tid att hitta i detta rum 
(People) eller en känsla av att War gick på tid. Tre av testpersonerna uttryckte att 
absolut ingen skillnad i svårighetsgrad fanns (Appendix E). 

Fiendernas beteende kopplades stundtals som ovan redovisats till rummens 
svårighetsgrad. Då testpersonerna fick kommentera fiendernas beteende, kopplades 
detta stundtals till enskilda rum, men synpunkten att beteendet inte var kopplat till rum 
framfördes också. Några intressanta fynd har dock varit att fienderna känts som att de 
rört sig snabbare i War, eller att fienderna kom efter mer i People och höll sig på 
avstånd i det tysta rummet (Appendix E). 
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Den genomsnittliga tiden det tog för samtliga testpersoner att hitta nyckelkuben i varje 

ambiens, samt den totala tiden det tog att klara av rummen i fråga visas i diagrammet 

nedan (Fig. 7.).  

Figur 7 Genomsnittlig tid det tog för samtliga testpersoner att dels finna 
nyckelkuben men också den totala tiden från ingång till utgång. 

 

Figur 8 Sex av nio testpersoner upplevde att de presterade bäst i ambiensen 
War, och ingen av testpersonerna upplevde att de presterade bäst i People.  

Slutligen kan det vara viktigt att belysa hur den inledande intervjun och indelandet av 
testpersoner i BrainHex (2014) spelartyper har kopplats till studien. Tanken med att 
genomgå denna process var endast för att det skulle utgöra ett analysverktyg som 
skulle kunna visa på eventuell korrelation mellan testpersonens spelartyp och det 
faktiska spelandet. Samtliga testpersoner hade en uppfattning av vilka svarsalternativ 
som stämde bäst överens med deras eget spelande, dock var det få testpersoner som 
kunde kartläggas med majoritet till en spelartyp (Appendix D). 

7.2 Analys 

För att sammanfatta studiesessionernas resultat har inga tydliga skillnader i spelstil 
från rum till rum observerats. Dock har testpersonerna generellt sett upplevt skillnader 
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mellan de olika ambienserna. Detta baserat på dels vad de namngivits till, men också 
de gånger testpersonerna upplevt svårighetsgrad och fiendernas beteende som olika 
i olika rum. Detta är (för att förtydliga) inte fallet, utan samtliga rum är ”lika svåra”. 
Detta pekar på att ambienserna har påverkat testpersonerna men att det inte på ett 
tydligt sätt visat sig för en tredje part, vilket vill säga mig som observerat. Skillnader 
eller förändringar i spelande från person till person har generellt sett snarare 
observerats till att bli bättre och bättre, eller mer strategiskt vartefter testpersonen 
spelat. Detta har exempelvis rört sig om att testpersonen i fråga till synes enligt 
observation tagit det lugnt i första rummet och ”känt in” spelet för att sedan gå vidare 
med att spela mer intensivt. Alternativt tvärtom, då första rummet spelats i ett högt 
tempo, för att vidare spela lugnare eller vad som upplevts som mer avslappnat. Ett 
konkret exempel på ett fall som detta är exempelvis då en testperson i första rummet 
insett att oskadliggörandet av fienderna krävt flertalet skott i första rummet och fortsatt 
spelandet med att alltid avfyra en mängd skott mot fienderna, något som hade kunnat 
peka på en spelstilförändring som hade kunnat kopplas till ambienserna, men som 
istället analyseras till att bero på faktorer i själva spelet.  

Vad namngivningen av rummen (Appendix E) visar är att de olika ambienserna 
generellt sett framkallat samma ”känslor” hos de flesta testpersoner. Dock med vissa 
undantag. Exempelvis var People en ambiens som upplevdes antingen på ett positivt 
vis, eller så upplevdes den på ett negativt vis. Detta har förmodligen kopplingar till 
olikheter i testpersonernas personlighet, vad de gör på dagarna och så vidare. 
Övergripande sett bekräftar dock namngivningen av ambienserna att de upplevts 
olika, och att de till stor del framkallat olika känslor, sinnesstämningar, associationer 
eller dylikt. 

Som diagrammet över den genomsnittliga tiden spenderad i varje ambiens visar (Fig. 
7), finns det en stor skillnad mellan tiden spenderad i ambiensen War och de andra 
ambienserna. Detta tyder på en skillnad i spelstil men baserat på tid främst i denna 
ambiens. För att se till skillnaden mellan denna ambiens och de andra kan tickandet i 
War eventuellt ha uppfattats som ett ickediegetiskt ljud. Ambiensen War har i största 
utsträckning förknippats med stresskänslor eller tidspress. Dock var det i detta rum 
som de flesta testpersoner kände att de presterade bäst (Fig. 8). Ett fåtal testpersoner 
uttryckte exempelvis att stressen var till hjälp och gav en känsla av målinriktning, och 
att ”jobbet bör genomföras” (Appendix E). Dessa resultat pekar eventuellt på att 
ambiensen War är aningen ”kraftfullare” än de andra ambienserna. Ingen tydlig 
skillnad i sätt att spela på har dock observerats i detta rum i jämförelse med de andra, 
vilket baserat på observationsdata (Appendix D) antyder att i detta fall kan ambiensen 
War ha bidragit med en sinnesstämning mer än en förändring i spelstil. Förvisso kan 
detta ses som att testpersonerna ändrade spelstil, men då inga övertygande skillnader 
observerades i hur testpersonerna spelade i denna ambiens kopplat till de andra, ses 
detta dock som att testpersonerna snarare försattes i en sinnesstämning som gick ut 
över exempelvis hur målinriktade testpersonerna i fråga kände sig. Det vill säga att 
sättet att spela de varit likvärdigt i samtliga rum, men tempot kan ha ökats i War. 

Den genomsnittliga tiden som spenderats med att hitta nyckelkuben i de övriga 
ambienserna (People, Horror såväl som det tysta rummet) är dock mycket jämn (Fig. 
7). Vad detta beror på kan som tidigare nämnts vara ett resultat av att tickandet i War 
(trots att en eftersträvan har genomförts för att försätta det i en kontext) kan uppfattas 
som ickediegetiskt. Detta är exempelvis något som inte har en motsvarighet i de andra 
ambienserna, vilket kan vara en anledning till varför skillnaden i tid uppstått. Då tiden 
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spenderad med att hitta nyckelkuberna i de andra ambienserna är betydligt jämnare 
har intervjuerna belyst att en stor skillnad i hur ambienserna upplevts funnits 
(Appendix E). Samtliga ambienser har baserat på intervjuerna alltså haft vad som 
skulle kunna ses som jämna skillnader, med vilket menas att det inte är enskilda 
ambienser som uppfattats som exempelvis extremare eller mer högljudda. 

För att också belysa den totala tiden spenderad i de olika ambienserna, är också den 
minst i War men högst i People (Fig. 7). En möjlig förklaring till detta kan vara kopplad 
till de gånger People namngivits till ”kaos” eller ”stress”. 

Trots avsaknaden av tydliga skillnader i spelstil i de olika ambienserna har dock 
stundtals små skillnader observerats. Det kan exempelvis röra sig om att en viss 
testperson har sprungit mer i ambiensen War eller en testperson som spelat mer 
strategiskt eller metodiskt i det tysta rummet. Upptäckter som dessa kan i detta fall 
dock inte generaliseras, utan har visat sig dels i enskilda fall, eller kopplat till 
testpersonens spelpreferenser. Ett exempel är då en testperson uttryckt att han främst 
tycker om ”stealth-spel”, har detta setts som förklaringen till varför spelandet upplevts 
mer metodiskt i exempelvis det tysta rummet, då det ”passade honom bättre” 
(Appendix D), vilket på ett sätt skulle kunna ses som att spelstilen förändrats på grund 
av ambiensljud (eller avsaknad av dem), dock via association. 

De små skillnader i spelstil som hos några testpersoner har upptäckts kan vara 
kopplade till flertalet saker. Dels kan de bero på aktiva val som gjorts för att spela på 
olika sätt, eventuellt kopplat till ambiensljuden i fråga. Vad som dock skulle kunna vara 
mer troligt är att förändringar skett baserat på händelser i spelet. Exempelvis att 
testpersonen börjat spela mer intensivt eller strategiskt efter att ha dött, eller en 
strävan efter att upprätthålla en bra tid i varje rum om det första rummet gått bra. Vid 
analys av observationerna är detta den koppling som dras. 

Det är inte möjligt att från intervjusvaren lyckas generalisera om ett rum kan klassas 
som svårare än ett annat men olikheter i svårighetsgrad stundtals upplevts. De gånger 
skillnader i svårighetsgrad har upplevts har testpersonerna exempelvis uttryckt saker 
från vilka kopplingar antingen kan dras till den egna prestationen (”Fick leta längre 
efter nyckelkuben i People”), eller till fienderna och deras beteende vilket kan uttolkas 
ur svar som ”fienderna låg i bakhåll i Horror”, eller att de stundtals varit svårare att 
oskadliggöra (Appendix E). Dessa svar är dock sporadiska, och vad som är viktigt att 
nämna, är att de gånger fiendernas beteende kopplats till svårigheten av ett specifikt 
rum, måste en reservation göras för att fienderna kanske har betett sig olika i vissa 
rum (kopplat till om deras buggar inte gjort så att de börjar röra sig direkt), eller om 
deras placering (utan vetskap) i ett visst rum kan ha utgjort svårigheter. 

Detta belyses även av frågan kring fiendernas beteende rörande vilket liknande svar 
har givits, då intervjufrågan om svårighetsgrad stundtals kopplats samman med 
fiender. Vad gäller svaren som givits till frågan om skillnader i fiendernas beteende 
kan de kopplas till tre olika svarsgrupper. Den första typen av svar tyder på att en 
skillnad i fienders beteende inte uppfattats eller så har det känts oregelbundet. Den 
andra typen av svar som givits kan direkt kopplas till fiendernas såväl som 
skjutsystemets buggar (exempelvis de gånger de upplevts tåla flera skott, eller inte 
aktiverats samtliga gånger). Den sista svarsgruppen innefattar de svar som kan ha 
varit kopplade till stämningen, eller känslan som rummet givit, exempelvis de gånger 
då fiender upplevts som aggressivare eller snabbare (Appendix E). För att åter 
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förtydliga, rör sig samtliga fiender i identisk hastighet, och besitter samma AI 
(artificiella intelligens). Därför måste utlåtandena om aggressivitet och 
rörelsehastighet, vara kopplade till sinnesstämningen som rummen har skänkt 
spelaren. 

Slutligen bör nämnas att spelartypindelningen kopplat till första intervjun (Appendix B) 
i sig, i största möjliga mån fungerat, då samtliga testpersoner kunnat placeras i en 
spelartyp (Appendix D), och de ofta kunnat välja ett svarsalternativ som stämde 
överens med deras preferenser. Detta tyder på att formuläret fungerat. Dock har det 
med varierande resultat gått att se mönster i spelandet kopplat till spelartypen, vilket 
kan bero på att intervjun (Appendix B) eller spelet är på för liten skala.  

7.3 Slutsatser 

Vad som har bekräftats av studien som genomförts är att ambienserna har upplevts 
som olika från varandra, och att dessa olikheter från testperson till testperson 
placerats in i liknande fack. Det vill säga att i relation till den vetenskapliga grund som 
ambienserna baserats på, har denna studie bekräftat forskningen. Det vill säga att 
ambienserna är skapade ur teorier om hur ljud påverkar människor, vilket de har gjort, 
dock inte övertygande på det sätt som krävts för att definitivt kunna svara ja på 
frågeställningen. 

Den genomförda undersökningen tyder på att ambienserna till stor del skapat 
sinnesstämningar, eller känslor hos testpersonerna (Appendix E). Trots detta har inte 
övertygande förändringar i spelstil beroende på ambienserna kunnat observeras. Ett 
av de mest framstående resultaten som hittats är att mindre tid krävdes för 
testpersonerna att spela rummet som innehöll ambiensen War, och att det var i detta 
rum som sex av nio testpersoner kände att de presterat bäst. Förmodligen beror detta 
på den potentiella uppfattningen av tickandet som ett ickediegetiskt ljud. Baserat på 
beviset om att ambienserna väckt olika typer av känslor och / eller sinnesstämningar 
hos testpersonerna (Appendix E) skulle man kunna knyta detta till ett svar på 
frågeställningen. Det vill säga att då frågan är om man med hjälp av ljudambienser 
kan uppmuntra spelare till att byta mellan och använda specifika spelstilar i first person 
shooter-spel, skulle svaret till viss del kunna bli ”ja”. Detta är förutsatt att ordet 
”uppmuntra” i frågeställningen betonas. Det vill säga att baserat på studien överlag, 
men inte minst intervjuerna, kan man dra slutsatsen att testpersonerna kan ha 
uppmuntrats till vissa typer av spelstil, men att de inte nödvändigtvis har agerat på 
uppmuntran. 

Detta i sin tur kan bero på att samtliga testpersoner har eller har haft en bakgrund i 
spelande av datorspel och har något som hypotetiskt sett skulle kunna förklaras som 
en identitet i sitt spelande, något som potentiellt inte frångås. Alternativt så är svaret 
på frågeställningen ”nej” och den enkla förklaringen är att ambiensljud inte på egen 
hand är tillräckliga för att få spelare att byta mellan eller använda specifika spelstilar i 
first person shooter-spel. 
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Sammanfattning 

Denna rapport har behandlat helhetsprocessen av ett examensarbete inom medier, 
estetik och berättande, i vilket det har undersökts huruvida man med ljudambienser 
kan uppmuntra spelare till att byta mellan, och använda specifika spelstilar i first 
person shooter-spel. Bakgrundsdelen behandlar den relevanta forskning som de 
ambienser som skapats har förankrats i. Det rör sig i första hand om forskning som 
behandlar ämnen kring hur ljud påverkar människor positivt såväl som negativt. Tre 
olika ambienser med olika stilar såväl som en spelbar prototyp har skapats för att 
utgöra ett testverktyg för att undersöka frågeställningen. Ambienserna är skapade 
separat med olika teorier som grund. War är skapad med teorier för hur man framkallar 
spänning med ljud, People, är skapad för att framkalla välmående, och Horror är 
skapad med grund i teorier om skräckljud och obehag. 

Förstudien som genomfördes pekar på att ambienserna till stor del uppfattades som 
det de var skapade till. Dock har ledordet för War både baserat på förstudien och den 
huvudsakliga studien varit ”stress” snarare än ”spänning”, vilket var det den skapades 
för att frambringa. 

Den huvudsakliga studien genomfördes i min personliga hemmamiljö och bygger på 
en inledande intervju med koppling till BrainHex (2014) spelartypsamling. Efter 
intervjun fick testpersonerna spela prototypen och under detta spelades in på film. 
Studien avslutades med en intervju kopplad till vad testpersonerna upplevt under 
spelsessionen, och där de kunde sätta egna ord på exempelvis skillnaderna mellan 
rummen. 

Resultaten av studien pekar på att ambienserna så när som på War upplevts på ett 
”korrekt” sätt i förhållande till deras grundläggande teori. Ambiensljuden bidrog 
baserat på intervjuerna med stämningar och känslor, och olikheter mellan dem 
(ambienserna) uppfattades. I ett fåtal fall knöts detta an till spelets innehåll, 
svårighetsgrad eller fienders beteende. Detta upplevdes dock inte av en tillräckligt stor 
andel testpersoner för att vara något som kan kopplas till ambiensernas påverkan. 
Observationsresultaten pekade alltså inte på några övertygande resultat kring 
huruvida spelstil förändrades. 

Den tid som spenderades i rummet med ambiensen War var mycket mindre än den 
tid som spenderades i de andra ambienserna. Slutsatsen kring detta är att War kan 
ha haft ett orättvist övertag om dess tickande ljud uppfattats ickediegetiskt. I övrigt 
dras slutsatsen att viss typ av spelstil kan ha uppmuntrats till och även till viss del kan 
ha bidragit till användning av specifika spelstilar. Dock är detta inget som övertygande 
har kunnat observeras av mig som tredje part. 

8.2 Diskussion 

8.2.1 Ambienserna 

Ambienserna är det främsta elementet i studien som har vetenskaplig grund. Som 
tidigare redovisats innefattar detta vetenskap om hur ljud påverkar människor. Vad 
som dock kan diskuteras är att då dessa redogörelser, studier och artiklar handlar om 
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hur ljud påverkar människor, är detta inte i huvudsak människors beteende. Eventuellt 
kan detta vara kopplat till observationernas resultat. Med detta menas att då det i 
enlighet med studierna som genomförts till stor del är bevisat att ambienserna upplevs 
olika och att de kan skapa sinnesstämningar och känslor skilda från varandra 
(Appendix E), har övergripande sett inte en tydlig skillnad kring sätt att spela de olika 
rummen observerats (Appendix D). Det är möjligt att andra eller tydligare resultat hade 
kunnat uppnås om den vetenskapliga grunden till ambienserna varit inom ämnet kring 
ljuds påverkan på människors beteende, och endast detta. Dock handlar det 
vetenskapliga material som använts som grund för ambienserna till viss del om 
beteendepåverkan, men inte endast. Ambiensen War och dess avvikelse från de 
andra ambienserna skulle kunna knytas an till Ermis och Mäyräs (2005) 
immersionstyper. Det vill säga att medan People och Horror eventuellt enligt dessa 
immersionstyper hade främjat Immaginative- och sensory immersion, och i mindre 
utsträckning Challange based immersion, så utgör tickandet i War en faktor som 
eventuellt främjar den sistnämnda immersionstypen. Det vill säga att knyter man det 
avvikande resultatet rörande tid kopplat till ambiensen War till de tre 
immersionstyperna kan det här finnas en förklaring till detta. För att förtydliga kan War 
ha främjat en immersionstyp som de andra ambienserna inte gjort. 

8.2.2 Bakgrund och testdeltagare 

Den vetenskapliga bakgrund som applicerats på ambiensljuden rör sig till viss del om 
resultat från studier. Viktigt kan vara att se till dessa och diskutera antalet testpersoner 
som deltagit i dessa studier, och koppla detta till min. Exempelvis har studien 
genomförd av Sayin m.fl. (2015) använt sig av 74 testpersoner, då de undersökte 
huruvida de kunde ändra uppfattning av en ogästvänlig miljö med hjälp av 
ambiensljud. I studien av Ekman och Kajastila (2009) i vilken de undersökte huruvida 
ljuds placering, och hur lätta de var att lokalisera spelade in i hur obehagligt ljudet 
uppfattades användes dock bara åtta personer. I studien som genomförts av Toprac 
& Abdel-Meguid (2010) vilken till viss del är liknande den som av mig genomförts 
användes 34 testpersoner. 

Trots att det antal testpersoner som deltog i min studie kan ha varit fullt tillräckligt 
väcks dock frågan kring om huruvida resultatens trovärdighet och tydlighet hade 
förändrats om man ändrat angreppsvinkel och metod på min studie. Exempelvis hade 
man kunnat göra studien mer kvalitativ, och att man då hade kunnat tillämpa ett större 
spel och mer ingående diskussioner kring vad som upplevts, eller ta den andra vägen 
som hade inneburit att istället fokusera på kvantiteten av testpersonerna och få in mer 
statistiska data. Det kan vara så att den studien som nu genomförts borde ha riktats 
mer åt det kvalitativa hållet, eller mer åt det kvantitativa hållet. Det som nu har 
genomförts ligger på vissa sätt någonstans i mitten, vilket eventuellt skulle kunna ses 
som positivt. 

8.2.3 Resultatens trovärdighet 

Samtliga testdeltagare som varit med har till synes genomfört spelsessionerna med 
inlevelse, vilket vill säga att de trots att artefakten till utseendet inte motsvarat ett 
”riktigt” spel, har testpersonerna accepterat det som ett. Om man applicerar Pine och 
Gilmores (1999) definition av immersion på testpersonernas spelande av artefakten 
har spelandet legat i linje med denna definition till stor utsträckning. Detta har visat sig 
dels då tutorialbanan öppnats och upplägget har förklarats, och ingen av 
testpersonerna har ifrågasatt någonting i spelet. Vidare har samtliga observationer av 
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spelsessionerna (syftande, inte till spelsessionernas innehåll, utan istället till de 
allmänna sessionerna) visat att spelet lyckats intressera testpersonerna, och de har 
sett det som en utmaning. Detta tyder på att de resultat som framkommit är trovärdiga 
i förhållande till ett ”riktigt spel”. Det vill säga att artefakten i detta fall fått rollen som 
ett riktigt spel.  

För att dock se till resultat som inte kan beskrivas som trovärdiga, så är det de rörande 
fiendernas beteende, både kopplat till frågan om svårighetsgrad såväl som fiendernas 
beteende i sig. Det vill säga att man på grund av fiendernas buggar inte helt kan lita 
på att de utlåtandena om skillnad i exempelvis fiendebeteende beror på något annat 
än just buggarna. De gånger som en upplevelse om fiendernas beteende varit att de 
rört sig snabbare i vissa rum eller haft en skiftande aggressivitet (Appendix E), är i 
detta fall de resultat som kan kopplas till ambiensljuden. Dessa fall är dock för få för 
att de skall kunna bidra till ytterligare en slutsats. 

8.2.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

Av de nio testpersoner som deltog i studien, var samtliga män mellan 21 och 34 år. 
Detta är något som också behöver belysas som ett diskussionsämne kring 
samhälleliga och etiska aspekter. Att det endast varit män som deltagit i studien har 
inte varit något som varit önskat. Det har dock rört sig om att de tillgängliga personer 
som innefattats av målgruppen har varit just män. Det hade varit att föredra att ha en 
mer skiftande samling testpersoner, dock som representerade målgruppen. Med det 
sagt ser den samling testpersoner ut som den gör, mycket för att det inte hade känts 
rätt att kvotera in kvinnliga testdeltagare enbart för att de är kvinnor om de inte hade 
tillhört målgruppen. Vad som dock är av vikt är att gruppen testpersoner inom 
målgruppen är heterogen, och kan representera ”hela målgruppen”. Till viss del gör 
min studie det, dock inte helt. I avseendena hur mycket testpersonerna spelar, hur 
vana de är vid first person shooter - spel, och vad de har för spelbakgrund eller 
preferenser talar för en heterogenitet i gruppen då en tydlig skillnad i spelande från 
person till person har bekräftats. Dock hade kvinnliga testdeltagare krävts för att samla 
in mer tillförlitliga resultat. Om resultaten från denna undersökning baserad på svar 
från endast manliga testdeltagare hypotetiskt sett var något som applicerades på ett 
spel i verkligheten hade man på ett sätt inte kunnat vara säker på att det som skapades 
av resultaten fungerade på män såväl som kvinnor om inte kvinnor deltagit i studien. 

Den undersökning som genomförts har varit anonym, men för att själv hålla ordning 
på dokument har testpersonernas namns två första bokstäver använts för att namnge 
de underlagsdokument som skapats. Detta kommer efter avslutad kurs att revideras 
till att endast innebära dokument som inte på något sätt kan knytas an till de personer 
som varit med i studien. Viktigt att nämna är också att de data som samlats in endast 
kommer användas till denna undersökning. Vad gäller videoinspelningarna, och 
ljudupptagningarna kommer dessa att tas bort efter avslutad kurs. 

8.2.5 Applicering  

Den vision som funnits är att resultaten av denna undersökning skall kunna belysa 
möjligheten att använda ambiensljud som ett funktionellt element i spel. Baserat på 
forskningen som redogjorts för i bakgrundsdelen är det ingen tvekan om att ljud har 
en påverkan på människor, såväl utanför som inom datorspel. Resultaten från denna 
undersökning har till viss del lyckats bekräfta detta, och därmed också användning av 
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ambienser som ett funktionellt element, dock inte i det avseende som hade hoppats 
på, vilket vill säga en inverkan på spelares beteende.  

De resultat som har framkommit skulle på olika sätt kunna appliceras på ett större 
sammanhang. Exempelvis belyser de vikten av ljuddesign på det vis att dessa gråa 
identiska rum faktiskt har upplevts olika av samtliga testpersoner främst tack vare 
ambiensljuden. Detta är något att belysa i ett hypotetiskt spelutvecklingssammanhang 
då eventuella situationer i dessa uppstår i vilka ljuddesign exempelvis bortprioriteras. 
Man kan då peka på studier som denna och med dem belysa hur endast ljud kan 
skapa exempelvis sinnesstämningar och associationer hos spelare.  

Vad denna undersökning också belyser är en aspekt kring efterforskning, vilket också 
kan appliceras på ett större sammanhang. Ljuddesignen i detta projekt har till stor del 
en empirisk grund, såväl som grund i normer från populärkultur, och konventioner. 
Undersökningen kan ses som att den belyser vetenskaplig efterforskning som ett 
verktyg för att skapa ljuddesign. Detta i sin tur kan till allmänheten bidra med ett 
tankesätt kring ljuddesign som innebär att man till viss del kan byta ut normer och 
konventioner mot vetenskapliga teorier. I ambiensen Horror hade det exempelvis varit 
enkelt att fylla den med så kallade ”jumpscares” eller liknande element som kan ge 
upphov till känslor av skräck, och på så sätt till viss del följa konventioner för att uppnå 
ett önskat resultat. Då ambiensen Horror dock är baserad på vetenskapliga teorier och 
diskussioner kan det ses som att resultatet blir mer ”speciellt”. Förenklat skulle man 
kunna säga att research kring ljuddesign till ett hypotetiskt spelprojekt exempelvis 
skulle kunna vidgas från att tänka kring vad liknande titlar innehåller, till att också fråga 
sig vad vetenskapen kring ämnet säger. 

8.3 Framtida arbete 

Under studien som genomförts har det framkommit en hel del ”fel” i själva spelet. Detta 
rör sig om fel som inte i första hand går ut över resultaten av studien men som 
stundtals har bidragit till störningsmoment i spelsessionerna. Exempelvis upptäcktes 
att då spelaren interagerat med nyckelkuben och dog på väg ut ur rummet, 
teleporterades spelaren till startpositionen som vanligt, men dock var två rum öppna i 
denna situation. Med det system som skapats var detta inte möjligt att lösa i tid. Hade 
arbetet dock fortsatt under en kortare period hade saker som detta åtgärdats. Även 
fler studiesessioner hade genomförts. 

Om arbetet hade fortsatt under en längre period, hade nya tekniska lösningar skapats. 
Exempelvis hade en slumpfunktion skapats för att låta nyckelkubernas såväl som 
fiendernas placering i varje rum vara olika vid varje genomspelning. Detta hade kunnat 
tillåta eliminering av reservation för att vissa nyckelkuber är bättre gömda än andra. 
Med detta menas att trots att en ansträngning har gjorts för att placera ut 
nyckelkuberna på likvärdigt svåra ställen, kan deras placering och ordning spela in på 
hur lång tid det tar att göra klart vissa rum. Liknande situation är det med fienderna, 
då deras placering i respektive rum kan spela in på hur många gånger spelare dör i 
vissa rum.  

Hur projektet hade sett ut om man blickar ännu längre fram i tiden hade en ny artefakt 
och nya intervjufrågor skapats baserat på den genomförda studien, i vilken den hade 
agerat förstudie. Fler förstudier kring exempelvis rummens utformning, 
nyckelkubernas placering och inte minst intervjufrågorna hade genomförts för att till 
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så stor del som möjligt förankra fler delar av undersökningen och dess verktyg i 
forskning. 

8.3.1 Större sammanhang 

Det hade eventuellt lönat sig att göra denna undersökning på större skala och med 
större omfattning. Vad som hade varit intressant är om ett försök hade gjorts till att 
skapa detta verktyg med motsatt angreppsvinkel. Med vilket menas att då 
undersökningens utformning nu är skapad för att hålla samtliga element nerskalade 
så att ambienserna skall få plats och framhävas, hade man istället kunnat genomföra 
studien med ett mer ”fullskaligt” spel som verktyg. Man hade då eventuellt kunnat 
skapa fyra stycken större spelvärldar vilka alla innehöll flera saker att göra, exempelvis 
dialogmöjligheter, stridsmöjligheter, samling av objekt / ”loot” och så vidare. Dessa 
fyra spelvärldar hade kunnat ha varsitt ”ambienstema” (på ett liknande sätt som det 
som nu skapats), och man hade då kunnat titta på fler datapunkter. Exempelvis hade 
man eventuellt kunnat se på om det fanns samband mellan ambienserna och 
aktivitetstyperna som togs del av och på så sätt besvara samma frågeställning. 

Vad som också hade kunnat genomföras är att i och med detta tillämpa en kvantitativ 
undersökningsform, antingen att släppa ett spel liknande det som skapats till 
allmänheten och från spelandet av detta samla in användardata (vilket också hade 
givit den bästa representationen av målgruppen). Ett annat alternativ hade varit att 
göra kontrollerade labbtest, i stor utsträckning. 
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Appendix B -  Intervjufrågor före observation 

Vilket påstående skulle du säga stämmer bäst in på dig? 
 

• Det är viktigt att samla på sig och plocka upp allt man kan i datorspel. (Achiever) 

• Till synes oövervinnerliga bossar är något du tycker om. (Conqueror) 

• Spel som gör mig riktigt rädd är kul. (Survivor) 

 

• En kampanj i ett spel, eller ett spel överlag är inte färdigspelat förrän 100% av sakerna som går att ta 
del av eller går att göra har gjorts. (Achiever) 

• Ilska som väcks av extrema utmaningar främjar envishet och uthållighet. (Conqueror) 

• Att vara rädd och sen känna sig säker igen är någonting kul (Survivor) 
 

 
Det finns en mängd sätt att klara av ett specifikt uppdrag i ett spel. Du väljer: 
 

• Sättet som är snabbast, brutalast och mest rakt på. (Conqueror) 

• Sättet som gör att du får tillgång till ett achievment som inte går att få på något annat sätt. (Achiever) 

• Sättet som är mest adrenalinframkallande. (Survivor) 

 
 
Scenario 1. Du kommer till sista bossen i ett spel. Denna boss högre level än du. Det finns tre sätt att vinna / 
komma förbi bossen.  
 

• Alternativ ett är att du attackerar rakt på, och bildar en duell med risk att få försöka igen, och igen 
(Conqueror). 

 

• Alternativ två är att du istället går tillbaka i spelbanan och grindar din level, och samlar loot för att lätt 
kunna besegra bossen utan svårigheter (Achiever).  

 

• Tredje och sista alternativet är att du går ner under rummet och tar de övergivna gångarna för att 
komma ut, där du blir terroriserad av skräck (Survivor). 

 
Scenario 2. I ett rollspel kommer du till en hangar fylld av vakter/fiender, i vilken du skall oskadliggöra en specifik 
fiende som är markerad. Det finns även två bonusmål i detta uppdrag, vilket är att hitta två digitala dokument 
gömda i rummet, vilka du kan ladda ner. Om du laddar ner dessa kommer de att ge dig en extra utmärkelse vid 
uppdragets slut. Det finns tre sätt att lösa detta på. 
 

• Alternativ ett är att du oskadliggör samtliga fiender i byggnaden för att slutligen komma åt den 
markerade, och måste då genomgå en enorm eldstrid, detta förstör bonusdokumenten. (Conqueror). 

 

• Alternativ två är att du klär ut dig till en av vakterna, för att navigera till den utmarkerade vakten och 
oskadliggöra honom, med stor risk för att själv bli upptäckt och dödad. Du kommer inte att komma åt 
dokumenten (Survivor). 

 

• Alternativ tre är att du navigerar till en hög punkt och därifrån oskadliggör fienden, och får då även 
chansen att kartlägga var dokumenten är och därmed även ladda ner dem. (Achiever) 
 

Samtliga frågor eller scenarion i intervjun som utförts innan observationerna i såväl 
förstudien som den huvudsakliga, är skapade med inspiration av frågeformuläret 
kopplat till BrainHex spelartyper (International Hobo 1999–2014), såväl som artikeln 
BrainHex: A neurobiological gamer typology survey (2014). 
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Appendix C -  Intervjufrågor efter observation 

1.Kön 

2.Ålder 

3.Har gått utbildning inom dataspel? 

4.Hur mycket spelar du digitala spel per vecka (Dator / Konsoll)    

0–5 tim.   5–10 tim.   10–20 tim.   20 tim. eller mer 

5.Har du en vana vid att spela first person shooter spel på dator?  

Nej, men jag kan spela.    

Ja jag spelar/har spelat FPS-spel ganska mycket.    

Ja jag spelar/har spelat mycket FPS-spel. 

6.Tyckte du att de olika rummen skiljde sig åt? På vilket sätt? (Ger svar på om ambienserna 

och skillnaden ens uppfattats). 

 

7.Om du skulle beskriva känslan du fick / sätta en stämpel på de olika rummen vad skulle det 

vara? 

 

8. Kan du nämna något om din prestation (var / när presterade du bäst)? 

 

9. Hur tänkte / kände du kring svårighetsgrad (spelet eller rum, kändes något svårare)? 

 

10. Hur tänkte / kände du kring fiendernas beteende (kopplat till spelet eller rum)? 
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Appendix D -  Observationsdata 

Person 1 
Conqueror 
Man, 26 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 20 tim/v. el. mer. 
Har spelat/spelar mycket 
FPS-spel på dator. 

Springer 
1 W. Springer lite 
2 T. Springer mer 
3 P. Springer lite 
4 H. Springer mer 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 W. Anv. mycket skydd 
2 T. Lite mindre skydd 
3 P. Anv. mycket skydd 
4 H. Mindre skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 W. Fokus på nära håll 
2 T. Fokus på nära håll 
3 P. Fokus på nära håll 
4 H. Främst långt håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt 
1 W. Backar mest 
2 T. Backar mest 
3 P. Backar mest 
4 H. Backar inte mycket 
 
Död 
1 W. 0 ggr. 
2 T. 0 ggr. 
3 P. 1 gång. 
4 H. 0 ggr. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Person 2 
Conqueror 
Man, 28 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 10–20 tim/v. 
Har spelat/spelar mycket 
FPS-spel på dator. 

Springer 
1 W. Inget 
2 T. Inget 
3 P. Inget 
4 H. Springer lite, 
(springmöjlighet 
missades tidigare) 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 W. Anv. lite skydd 
2 T. Anv. lite skydd 
3 P. Anv. lite skydd 
4 H. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 W. Fokus på nära håll 
2 T. Både och 
3 P. Både och 
4 H. Både och 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt 
1 W. Både och. 
2 T. Backar mindre, står 
still, el. går framåt 
3 P. Både och 
4 H. Både och 
 
Död 
1 W. 1 gång. 
2 T. 0 ggr. 
3 P. 0 ggr. 
4 H. 0 ggr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Person 3 
Achiever 
Man, 25 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 20 tim/v. el. mer. 
Kan spela FPS-spel på 
dator. 

Springer 
1 P. Springer ganska 
mycket 
2 T. Springer lite 
3 W. Springer lite 
4 H. Springer i slutet 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 P. Anv. lite skydd 
2 T. Anv. skydd mer 
3 W. Anv. lite skydd 
4 H. Anv. skydd mer 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 P. Både och 
2 T. Både och, främst 
långt 
3 W. Både och 
4 H. Främst långt håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt 
1 P. Både och, & stilla. 
2 T. Både och, mer stilla 
3 W. Främst stilla 
4 H. Främst stilla 
 
Död 
1 P. 2 ggr. 
2 T. 0 ggr. 
3 W. 1 gång. 
4 H. 0 ggr. 
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Person 4 
Achiever 
Man, 31 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 10–20 tim/v. 
Har spelat/spelar mycket 
FPS-spel på dator. 

Springer 
1 H. Springer inget 
2 W. Springer lite (även i 
slutet) 
3 T. Springer mycket lite 
4 P. Springer mer 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 H. Anv. lite skydd 
2 W. Anv. lite skydd 
3 T. Anv. lite skydd 
4 P. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 H. Både och. 
2 W. Både och 
3 T. Både och 
4 P. Både och, mer långt 
håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt  
1 H. Främst framåt 
2 W. Både och 
3 T. Både och 
4 P. Både och 
 
Död 
1 H. 0 ggr 
2 W. 2 ggr. 
3 T. 0 ggr. 
4 P. 0 ggr 

 
 
 
 
 
 
 

Person 5 
Achiever 
Man, 34 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 10–20 tim/v. 
Hr spelat/spelar mycket 
FPS-spel på dator. 

Springer 
1 P. Springer inget 
2 H. Springer mer än 
föreg. 
3 W. Springer inget 
4 T. Springer lite 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 P. Anv. ganska mycket 
skydd 
2 H. Anv. mindre skydd 
3 W. anv. lite skydd 
4 T. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 P. Både och 
2 H. Främst långt håll 
3 W. Både och 
4 T. Både och 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt  
1 P. Främst framåt el. still 
2 H. Backande el. still 
3 W. Framåt el. still 
4 T. Framåt & bakåt 
 
Död 
1 P. 1 gång 
2 H. 0 ggr. 
3 W. 0 ggr. 
4 T. 0 ggr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Person 6 
Conqueror 
Man, 21 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 0–5 tim/v. 
Har spelat/spelar ganska 
mycket FPS-spel på 
dator. 

Springer 
1 T. Springer inget 
2 P. Springer lite 
3 H. Springer inget 
4 W. Springer inget 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 T. Anv. Lite skydd 
2 P. Anv. Lite skydd 
3 H. Anv. lite skydd 
4 W. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 T. Främst långt håll 
2 P. Främst långt håll 
3 H. Främst långt håll 
4 W. Främst långt håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt  
1 T. Främst still 
2 P. Främst still 
3 H. Främst still 
4 W. Främst still 
 
Död 
1 T. 0 ggr. 
2 P. 0 ggr. 
3 H. 0 ggr. 
4 W. 0 ggr. 
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Person 7 
Achiever 
Man, 24 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 5–10 tim/v. 
Har spelat/spelar mycket 
FPS-spel. 

Springer 
1 P. Springer inget 
2 T. Springer (mot slutet) 
3 W. Springer (mot slutet) 
4 H.  Springer mer. 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 P. Anv. lite skydd. 
2 T. Anv. lite skydd. 
3 W. Anv. lite skydd 
4 H. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 P. Både och 
2 T. Både och 
3 W. Både och 
4 H. Främst långt håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt  
1 P. Framåt eller still. 
2 T. Kombination av alla 
3 W. Framåt eller still 
4 H. Främst still 
Död 
1 P. 0 ggr. 
2 T. 0 ggr 
3 W. 0 ggr. 
4 H. 1 gång. 

 
 
 
 

Person 8 

Achiever 
Man, 29 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 0–5 tim/v. 
Har spelat/spelar mycket 
FPS-spel på dator. 

Springer 
1 H. Springer inget 
2 W. Springer inget 
3 T. Springer inget 
4 P. Springer inget 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 H. Anv. lite skydd 
2 W. Anv. lite skydd 
3 T. Anv. lite skydd 
4 P. Anv. lite skydd 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 H. Fokus på långt håll 
2 W. Fokus på långt håll 
3 T. Fokus på långt håll 
4 P. Både och 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt   
1 H. Främst stilla 
2 W. Främst stilla 
3 T. Främst stilla 
4 P. Främst stilla 
Död 
1 H. 0 ggr. 
2 W. 0 ggr. 
3 T. 0 ggr. 
4 P. 0 ggr 

 
 
 
 

Person 9 
Survivor 
Man, 33 år. 
Har inte gått utbildning 
inom datorspel. 
Spelar 0–5 tim/v. 
Har spelat ganska 
mycket FPS-spel på 
dator. 

Springer 
1 P. Springer inget 
2 H. Springer lite 
3 W. Springer lite 
4 T. Springer lite 
 
Skydd (aktivt 
användande) 
1 P. Anv. lite skydd 
2 H. Anv. lite skydd 
3 W. Anv. lite skydd 
4 T. Anv. skydd lite mer 
än föreg. 
 
Skott på långt / nära 
håll 
1 P. Både och / främst 
nära 
2 H. Främst nära håll 
3 W. Främst nära håll 
4 T. Främst nära håll 
 
Backar / stilla / går 
framåt vid 
fiendekontakt   
1 P. Kombination 
2 H. Kombination 
3 W. Främst backande 
och still. 
4 T. Främst still 
Död 
1 P. 0 ggr 
2 H. 6 ggr. 
3 W. 4 ggr. 
4 T. 5 ggr. 
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Appendix E -  Intervjusvar 

• Tyckte du att de olika rummen skiljde sig åt? På vilket sätt? 

Person 1. ----- (Rum-ordning: WTPH) Skiljde sig åt i struktur / layout. 

Person 2. ----- (Rum-ordning: WTPH) Ljuden. 

Person 3. ----- (Rum-ordning: PTWH) Ljuden. 

Person 4. ----- (Rum-ordning: HWTP) Ja de skiljde sig åt och People verkade större. 

Person 5. ----- (Rum-ordning: PHWT) Ljuden. 

Person 6. ----- (Rum-ordning: TPHW) Ljuden, gjorde så att det blev läskigare i varje rum. 

Person 7. ----- (Rum-ordning: PTWH) Ljuden. 

Person 8. ----- (Rum-ordning: HWTP) Ljuden. 

Person 9. ----- (Rum-ordning: PHWT) Skillnad, Kändes som olika genrer. 

• Om du skulle beskriva känslan du fick / sätta en stämpel på de olika rummen vad skulle det 

vara? 

Person 1. ----- (Rum-ordning: WTPH) W = Tidspress, T= Inget, P = Uteservering, H = Spooky. 

Person 2. ----- (Rum-ordning: WTPH) W = Tickande / snabbt, T = Neutralt, P = Chill, H = Skrämmande. 

Person 3. ----- (Rum-ordning: PTWH) P = Kaos, T = Lugnare, W = Mer stressad, H = Lite läskigt. 

Person 4. ----- (Rum-ordning: HWTP) H = ”James Bond”, W = Stressigt, T = Fiender tålde mer, P = Stressad. 

Person 5. ----- (Rum-ordning: PHWT) P = Distraherande, H = Skräckeffekter, W = Högre tempo, T = Inget. 

Person 6. ----- (Rum-ordning: TPHW) S = Tyst, P = Stan, H = Tortyrkällare, W = Stress. 

Person 7. ----- (Rum-ordning: PTWH) P = Lugnt, S = Spännande, W = Stress, H = Obehagligt. 

Person 8. ----- (Rum-ordning: HWTP) H = Fabrik, W = Stress, T = Tyst, P = Barnfamilj. 

Person 9. ----- (Rum-ordning: PHWT) P = Inget, H= ”Silent hill”, W = Stressad, T = ”Metal Gear Solid”. 

• Kan du nämna något om din prestation (var / när presterade du bäst)? 

Person 1. ----- (Rum-ordning: WTPH) Presterade bäst i War. Fokus på att hitta kuben istället för utforskning. 

Person 2. ----- (Rum-ordning: WTPH) Presterade bäst i War, för att det kändes som det gick på tid. 

Person 3. ----- (Rum-ordning: PTWH) Presterade bäst i Tyst. 

Person 4. ----- (Rum-ordning: HWTP) Presterade bäst i Horror. 

Person 5. ----- (Rum-ordning: PHWT) Presterade bäst i War. Kändes som bäst tid 

Person 6. ----- (Rum-ordning: TPHW) Presterade bäst i War, pga stress. 

Person 7. ----- (Rum-ordning: PTWH) Presterade bäst i Horror. 

Person 8. ----- (Rum-ordning: HWTP) Presterade bäst i War, mest proffsig. ”Går in och gör mitt jobb”. 

Person 9. ----- (Rum-ordning: PHWT) Presterade bäst i War. 

• Hur tänkte / kände du kring svårighetsgrad (spelet eller rum, kändes något svårare)? 

Person 1. ----- (Rum-ordning: WTPH) Fienderna mer aktiva i andra rummet. 

Person 2. ----- (Rum-ordning: WTPH) Kommenterar fienderna. 

Person 3. ----- (Rum-ordning: PTWH) People eländigt. Tyst - mer koll på läget, ”Passar mig bättre”. 

Person 4. ----- (Rum-ordning: HWTP) Fick leta efter nyckel längre i People. 

Person 5. ----- (Rum-ordning: PHWT) Ingen skillnad. 

Person 6. ----- (Rum-ordning: TPHW) Ingen skillnad. 

Person 7. ----- (Rum-ordning: PTWH) Ingen skillnad. 

Person 8. ----- (Rum-ordning: HWTP) War kändes svårare, kanske går på tid. 

Person 9. ----- (Rum-ordning: PHWT) Horror - kändes som att fiender låg i bakhåll, War – fiender kom varsomhelst 

ifrån. 

• Hur tänkte / kände du kring fiendernas beteende (kopplat till spelet eller rum)? 

Person 1. ----- (Rum-ordning: WTPH) Vissa rum var fienderna mer aggressiva, kanske snabbare i senare rum 

Person 2. ----- (Rum-ordning: WTPH) Tänkte inte på det, kändes sporadiskt. 

Person 3. ----- (Rum-ordning: PTWH) Första kom fienderna efter, tysta höll de sig på avstånd. 

Person 4. ----- (Rum-ordning: HWTP) Rörde sig snabbare i War, och tålde mer i trean. 

Person 5. ----- (Rum-ordning: PHWT) Vissa fiender var svårare att döda (kopplar inte till rum). 

Person 6. ----- (Rum-ordning: TPHW) Ingen Skillnad. 

Person 7. ----- (Rum-ordning: PTWH) Ingen Skillnad. 

Person 8. ----- (Rum-ordning: HWTP) Kommenterar fienderna och deras sporadiska rörelser, rörde sig mer i slutet. 

Person 9. ----- (Rum-ordning: PHWT) Kommenterar fienderna och olikheter (kopplat till deras buggar). 


