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Sammanfattning 

 
Denna rapport går först igenom olika typer av immersion samt tar upp andra relevanta 

begrepp som är nödvändiga för arbetet, som har frågeställningen: ”Hur påverkas 

spelarens upplevelse av sinnesbaserad immersion av ’luftbaserade’ karaktärsljud i ett 

tredjepersons-actionspel?”. En prototyp skapades med tre olika variationer på 

ljudläggningar för att kunna användas under undersökningar där de deltagande fick 

spela de olika versionerna samt svara på frågor efter varje genomspelning. Resultaten 

från dessa tyder på att spelarens upplevelse av sinnesbaserad immersion både kan 

påverkas positivt och negativt, men studien som gjorts är i för liten skala för att det ska 

vara möjligt att dra välgrundade slutsatser. En större studie som inte enbart använder 

sig kvalitativa intervjuer skulle kunna bidra till bättre grundade slutsatser med högre 

validitet. 
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1 Introduktion 

 
Bakgrunden förklarar till en början begreppet immersion och olika kartlagda typer av 

immersion för att sedan gå in på SCI-modellens sinnesbaserade, utmaningsbaserade samt 

fantasibaserade immersion och därefter djupare på begreppet sinnesbaserad immersion. När 

dessa stycken är klara fortsätter bakgrunden in på Michel Chions (1994) begrepp synkres, som 

han tar upp i Audio-Vision: Sound on Screen och avslutningsvis följer en förklaring av IEZA-

ramverket. 

Problemformuleringen förklarar först varför frågeställningen är relevant och därefter hur 

artefakten byggts upp, både tekniskt och ljudmässigt samt vilka kontroller som använts. Därpå 

följer metodbeskrivningen som bland annat förklarar vilka intervjumetoder som använts och 

varför, samt urvalet av informanter. 

Genomförandet går sedan igenom hur artefakten skapades, både vilka verktyg som användes 

samt olika inspirationer och motiveringar till designval som gjordes under utvecklings-

processen. Den tar även upp problem som uppstod samt hur dessa hanterades. Därefter följer 

en kort genomgång av pilotstudien och vad den bidrog med. 
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2 Bakgrund 

2.1 Immersion 

Emily Brown och Paul Cairns (2004) inleder A Grounded Investigation of Game Immersion 

genom att kort klargöra att begreppet immersion ofta används av designers, forskare och 

spelare. Trots detta är begreppet ej väl specificerat, vilket är orsaken till deras undersökning, 

då det är bra att veta om alla talar om samma typ av immersion. Genom undersökningen 

kartlägger de tre olika typer av immersion: engagemang (engagement), försjunkenhet 

(engrossment) samt total immersion (total immersion). Dessa är baserade på 

semistrukturerade intervjuer där sju spelare, fyra män, och tre kvinnor, alla 18+. Spelarna 

själva fick beskriva immersion med egna ord, vilket Brown och Cairns (2004) påpekar var 

väldigt viktigt, då det för många av dem var första gången de blivit tvungna att prata om sina 

spelerfarenheter på detta sätt. Innan intervjuerna fick spelarna spela upp till 30 minuter av 

sina favoritspel för att hålla känslorna så fräscha som möjligt. 

Engagemang är enligt Brown och Cairns (2004:2) det lägsta läget av immersion. Engagemang 

nås enklare genom att anstränga sig, samt både lägga ned tid och uppmärksamhet på ett spel. 

I och med dessa punkter krävs det även att spelaren är tillgänglig för spelet i fråga. Dels genom 

att man faktiskt tar till sig spelet, vilket kan vara svårt om man inte uppskattar en specifik 

genre eller dylikt, och dels genom att kontrollerna är tillgängliga för spelaren i fråga, så att hen 

kan bli expert på åtminstone huvudkontrollerna. Det är inte ovanligt att man redan under 

denna typ av immersion glömmer av tiden. 

I det andra läget av immersion som Brown och Cairns (2004:3) tar upp är spelaren mer 

involverad än tidigare och når ”försjunkenhet”. Detta sker när spelarens känslor är direkt 

påverkade av ett spel, vilket oftast beror på en kombination av tid och uppmärksamhet ihop 

med antingen det audiovisuella, intressanta uppgifter eller berättelsen. Möjligen även en 

kombination av alla. Spelaren är inte längre lika självmedveten och har dessutom sämre koll 

på omgivningen runtomkring.  

Det djupaste läget av immersion som Brown och Cairns (2004:3) tar upp är total immersion, 

som bygger på känslan av närvaro i ett spel. De intervjuade ska ha beskrivit det som att de haft 

en flyktig känsla av att de inte längre var kvar i den fysiska världen, utan att allt som spelade 

roll var spelet i sig och det som hände där. Total immersion nås enklare om spelet har en 

välutvecklad atmosfär med en bra berättelse och passande audiovisuella kvalitéer samt om 

spelaren kan känna empati för karaktärerna. Brown och Cairns (2004:3) är här tydliga med 

att det finns viss skillnad mellan att känna empati för, och att vara fäst vid, en karaktär.  

2.1.1 SCI-modellen 

Laura Ermi och Frans Mäyrä (2005) nämner även de begreppet immersion, i Fundamental 

Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion, samt att det trots sin vida 

spridning är väldigt tunt definierat.  De nämner även Emily Browns och Paul Cairns (2004) 

uppdelning av immersion, men menar att den, trots att den på ett bra sätt visar spelarens 

engagemang (involvement), inte lyckas visa de kvalitativa skillnaderna mellan olika typer av 

engagemang. Ermi och Mäyrä (2005) delar istället upp immersion i sinnesbaserad immersion 

(sensory immersion), utmaningsbaserad immersion (challenge-based immersion) samt 

fantasibaserad immersion (imaginative immersion), vilka tillsammans utgör SCI-modellen. 
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Sinnesbaserad immersion är enligt Ermi och Mäyrä (2005:7) så pass lättgreppat att även 

personer som i vanliga fall inte spelar kan förstå och känna igen den. Den bygger på starka 

audiovisuella intryck och kan till exempel påverkas med hjälp av en stora skärmar och bra 

ljud. Något som Ermi och Mäyrä (2005:10) senare tar upp görs väldigt bra i FPS-spel (First-

person shooter) som Half-Life 2 (2004). 

Utmaningsbaserad immersion beskrivs som den immersion som är starkast när man är 

tillfreds med balansen mellan förmågor och utmaningar. Utmaningarna kan vara både 

mentala eller motoriska men brukar kanske oftast vara en blandning av båda, med lite större 

fokus på den ena.  

Fantasibaserad immersion bygger enligt Ermi och Mäyrä (2005:8) på berättelserna, 

karaktärerna samt världarna. Spelet tillåter spelaren att bli indragen i spelet, använda sin 

fantasi samt känna empati för spelkaraktärerna.  

2.1.2 Sinnesbaserad immersion 

Mark Grimshaw (2008) skriver i Sound and Immersion in the First-Person Shooter om hur 

ljud kan påverka immersion i FPS-spel. Han använder sig här av Ermi och Mäyräs (2005) tre 

uppdelningar av immersion: sinnesbaserad, utmaningsbaserad samt fantasibaserad. 

Grimshaw (2008) menar att alla ljud i Half-Life 2 (2004), som Ermi och Mäyrä (2005) talar 

om, har potential att vara sinnesimmersiva, men då det handlar om sinnesintryck och inte 

perceptuella intryck, spelar även ljudenheten som spelaren använder samt spelarens 

omgivning roll. Hörlurar är därmed nästan säkert det bästa alternativet då de även stänger ute 

ljud i spelarens omgivning. 

Grimshaw (2008) skriver senare att det kan vara ett misstag att i FPS-spel sikta på att göra så 

realistiska ljud som möjligt för att spelet ska bli immersivt. Det som kanske spelar mest roll är 

att man siktar på en sorts reducerad realism, som är konstant, följer konventioner och är 

sanningsenlig nog, att den kan övertyga spelaren om exempelvis spelets gravitation. 

2.2 Synkres 

Synkres (synchresis) är ett begrepp Michel Chion (1994) tar upp i Audio-Vision: Sound on 

Screen, som han själv skapat genom att sätta ihop orden synkronism (synchronism) och syntes 

(synthesis). Ett begrepp som är tänkt att beskriva det audiovisuella fenomen som sker när ett 

ljud spelas upp till en visuell komponent, exempelvis en filmsnutt. Ljudet verkar höra ihop 

med bilden oavsett om det är logiskt eller ej. Chion (1994) påpekar att det är detta fenomen 

som gör dubbning och post-producerad ljudläggning möjligt. Han menar att man kan använda 

en av dussintals olika röster till ett ansikte, eller ett av hundratals olika ljud för en bild.  

Chion (1994:63) påpekar även att det finns vissa experimentella exempel som drar detta till 

sin extrem, genom att spela upp ljud som inte alls har något att göra med det visuella de är 

ihopsatta med. Trots detta fungerar det. Det är dock ej helt automatiskt, om man spelar upp 

en slinga med slumpmässigt utvalda ljud till en filmsnutt kommer man märka att vissa ljud 

passar och andra inte. Detta följer enligt Chion (1994:63) inte några riktiga regler, inga som 

är enkla nog att de är kartlagda åtminstone. Däremot påpekar han att vissa saker, som rytm 

och volym kan spela roll. Om ett ljud helt plötsligt är högre än föregående ljud kan detta bidra 

till att man uppfattar det som att det passar bättre. Ett exempel där rytm förstärker synkres är 

vid fotsteg, där man kan använda nästintill vilket ljud som helst. För att visa att det stämmer 
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tar Chion (1994:64) upp filmen Mon Oncle (1958), där man använt sig av alla möjliga olika 

ljud till fotsteg, bland annat bordtennisbollar samt olika glasobjekt.  

Karen Collins (2013) bygger i Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and 

Music in Video Games vidare på Chions (1994) teorier, men applicerar istället dessa på 

datorspel, genom begreppet kinesonisk synkres (kinesonic synchresis), som istället för att 

koppla ljud till bild, kopplar ljud till handling, vilket ofta är fallet i spel. En handling i det här 

fallet kan vara antingen spelarinitierad, där spelaren själv gör något som skapar ett ljud, till 

exempel klickar på en knapp, eller spelinitierad, där något aktiveras av kod, antingen indirekt 

genom att spelaren har gjort något, eller tidsbestämt. 

Collins (2013:32) nämner att spelarinitierade handlingar oftast har någon ljudbaserad 

respons. Denna respons sker i de flesta fall direkt och sätter förväntningar på att samma sak 

kommer ske igen när man gör samma sak igen. Tillbaka till knappexemplet, så skulle en 

spelare troligen bli väldigt förvirrad om en knapp gjorde ett ljud första gången man klickade 

på den, men inte den andra gången.  

2.3 IEZA-ramverket 

Richard van Tol och Sander Huiberts (2008) skriver i IEZA: A Framework for Game Audio 

om att de länge letat efter ett användbart och sammanhängande ramverk. De fortsätter 

artikeln genom att recensera flera olika ljudklassifikationer för att sedan sätta ihop sin egna 

modell, IEZA, som står för Interface, Effect, Zone och Affect. Interface-ljud representerar 

saker som sker utanför spelvärlden som karaktären befinner sig i, exempelvis spelets HUD1. 

Effect-ljud beskrivs som ljud som direkt kommer från något som finns i spelvärlden, antingen 

på eller utanför skärmen. Som exempel tar van Tol och Huiberts (2008) bland annat upp 

karaktärsljud, dialog, vapen och fordon. Zone-ljud tillhör liknande kategorisering då även 

dessa kommer från spelvärlden, men istället för att det är ljud som direkt påverkas av 

spelarens input, räknar van Tol och Huiberts (2008) här in miljöljud. Några tydliga exempel 

de ger är regn, stadsbrus och djungelljud. Affect som är den återstående kategorin beskrivs 

innehålla ljud som återspeglar spelets känsla, trots att ljuden inte finns i spelvärlden. 

Skillnaden mellan interface och affect är att inteface-ljud förmedlar information om spelarens 

aktivitet och event som sker i världen, då de tillhör spelets interface, medan affect-ljud anses 

förmedla mer känsla än information. Exempel på affect-ljud som ges är bland annat orkestral 

musik i äventyrsspel samt ”skräckljud” i skräckspel.  

                                                        
1 HUD – Heads Up Display, överlappande information som projiceras på skärmen. Kan exempelvis 
visa hur många skott en spelare har kvar. 
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3 Problemformulering  

Inom radio och film har det sedan länge funnits många konventioner inom både ljud- och 

musikläggning, exempelvis slapstick i tidiga tecknade serier (Bermudez & Alberto, 2008). 

Flera av dessa lånas troligen för att praktiskt skapa vissa ljud, exempelvis fotsteg i snö genom 

att klämma på en kartong eller påse fylld av majsstärkelse. Jag har noterat att spel som 

Batman: Arkham Knight (2015) och Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) använder sig 

av luftbaserade karaktärsljud (exempel på dessa skulle kunna vara fladdrande kläder i vinden, 

swooshljud på svingande svärd eller vind i öronen vid ett långt fall) på bland annat slag och 

hopp. Då detta är en typ av ljud jag tidigare endast noterat inom actionfilmer, som exempelvis 

Ninja Assassin (2007) och Spider-Man (2002), vore det kanske användbart att ta reda på 

huruvida denna ljudläggning har positiv inverkan hos spelaren eller ej samt om det möjligen 

är så att de kan förstärka spelarens immersion. Värt att notera är att både Batman: Arkham 

Knight (2015) och Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) är utgivna av Warner Bros. 

Entertainment, Inc., som utöver att ha gett ut dessa spel är ett av världens största filmbolag. 

Sammanfattningsvis lyder problemformuleringen: ”Hur påverkas spelarens upplevelse av 

sinnesbaserad immersion av ’luftbaserade’ karaktärsljud i ett tredjepersons-actionspel?”. 

3.1 Artefakt 

Artefakten är ett kort tredjepersonsspel med actiontema. Actiondelen är endast uppbyggd 

genom den grafiska stilen, spelarens rörelsemönster, samt den generella ljudläggningen. Den 

grafiska stilen är begränsad men inte enbart en graybox-miljö (se figur 1). Artefakten 

innehåller inga våldsamma moment eller stridsdelar, då detta skulle ökat komplexiteten i 

artefakten till den grad att de resurser som fanns att tillgå ej var tillräckliga för att hinna skapa 

artefakten under den utsatta tidsramen. Dessutom kan det vara fördelaktigt att begränsa 

artefakten på detta sätt då det gör det enklare att fokusera på de delar som är intressanta för 

studien i sig.  

 

Figur 1 Skärmklipp från artefakten 

Artefakten består av en ganska öppen bana med hustak som man kan springa omkring på. 

Tanken var från början att artefakten skulle bestå av tre korta banor, då informanterna 

behöver spela spelet tre gånger. Problemet med att endast ha en bana är att det är lätt att lära 
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sig hur den ser ut till den andra och tredje genomspelningen, vilket gör spelsessionerna 

kortare. Istället för att göra flera banor löstes detta genom att skapa fyra möjliga mål, som en 

slumpgenerator i spelet kan välja mellan under varje ny spelsession. Anledningen till att 

informanterna behöver spela spelet tre gånger beror på att ljudläggningen kommer ha 

variationer. De variationer som finns är: inga ljud alls när man hoppar eller faller (mer än 

landningen), ganska mycket luftbaserade karaktärsljud när man hoppar eller faller 

(klädprassel och vind i öronen) samt en som utöver de ljuden även har luftljud när man 

springer. Artefakten är på grund av detta skapad på ett sätt som gör det lätt att skifta mellan 

de olika ljudläggningarna, om man vet vilka knappar man ska trycka på. Risken är väldigt liten 

att någon som sitter och spelar råkar komma åt dessa knappar, medan det ändå är lätt för 

personen som startar spelet att se till att rätt ljudläggning används under genomspelningen. 

Artefakten innehåller varken affect- eller interface-ljud, då tanken är att ha så få variabler som 

möjligt. Både affect- och interface-ljud kan finnas i actionspel och gör det i spel som Batman: 

Arkham Knight (2015) och Middle-earth: Shadow of Mordor (2014), spel detta arbete utgår 

ifrån. De verkar däremot ej vara absolut nödvändiga då man kan spela korta partier i Batman: 

Arkham Knight, utan varken affect- eller interface-ljud. Fokus i artefakten ligger på de effect-

ljud som tillhör karaktären, men även zone-ljud är relevanta för att bygga upp en 

actionatmosfär. Zone-ljud är ej avgörande för studien i sig, men de kan bidra till ökad 

immersion. Dessutom är det bra om artefakten håller sig till någon form av realism sett från 

hur ett actionspel som Batman: Arkham Knight (2015) är uppbyggt. Tanken bakom 

ljudläggningen är att den är nerskalad, men inte alltför ointressant. 

Ljuden som arbetades fram utgick mest från Batman: Arkham Knight (2015) och Middle-

earth: Shadow of Mordor (2014). Då artefakten ej innehåller några vålds- eller stridsmoment 

är inspiration även taget från Mirror’s Edge (2009), som även det är ett actionspel, fast med 

mer fokus på att ta sig runt och mindre på att skjuta och slåss. Värt att notera är dock att 

Mirror’s Edge (2009) är ett förstapersonsspel. Praktiskt har ljuden skapats i Ableton Live 9 

(2017), dels med nya inspelningar och dels med ljud från tillgängliga ljudbibliotek. 

Kontrollerna är ’W’ ’A’ ’S’ ’D’ för att gå och mellanslag för att hoppa, vilket är mycket vanligt i 

denna typ av spel. Kameran styrs av musen. Man kan även byta ljudläggningsvariationerna 

med ’J’ ’K’ och ’L’. Vilket är betydligt bättre än ’1’, ’2’, ’3’ som det var tidigare, då man lätt kan 

slinta på ’W’ till ’2’ eller ’3’. 

3.2 Metodbeskrivning 

Frågeställningen besvarades med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer där 

informanterna efter att ha spelat igenom spelet tre gånger, med lite skillnad i ljudläggningen 

varje gång, fått svara på några frågor efter varje session. Från början var tanken att 

spelsessionerna skulle spelas in för att kunna analyseras i efterhand, men att spela in samtidigt 

som spelet kördes blev för krävande för den dator som användes.  

Då informanterna spelade spelet tre gånger vardera kunde ordningen påverka deras 

uppfattning över de olika ljudläggningarna. För att motverka detta delades informanterna in 

i tre grupper, där varje grupp spelade de olika versionerna i en viss ordning. Varje sådan grupp 

bestod av tre personer, vilket gav totalt nio informanter. Spelsessionerna samt intervjuerna 

med informanterna skedde dock ej ske i grupp, utan en och en, i en lugn miljö utan andra 

störningsmoment. 
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Fördelar Östbye, Knapskog, Helland och Larsen (2002) tar upp i Metodbok för Medie-

vetenskap med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att man får ta del av mycket 

information som annars är ganska svåråtkomlig. Den information man får är dessutom 

tolkningsbar på ett annat sätt, då den ej är helt textbaserad, utan direkt framförs i ett samtal. 

Det är dessutom möjligt att ställa följdfrågor.  

Semistrukturerade intervjuer verkade vara ett bra alternativ då tidigare forskning, bland 

annat Emily Browns och Paul Cairns (2004) A Grounded Investigation of Game Immersion, 

använt sig av detta. Frågor som användes handlade exempelvis om hur länge de uppfattat att 

de spelat och om de ansåg att något stod ut. Östbye et al. (2002) skriver även att väl anpassade 

semistrukturerade intervjuer öppnar upp för möjligheten med intressanta följdfrågor. De 

påpekar även att semistrukturerade intervjuer ofta används ihop med observationer, vilket det 

gjordes här med, trots att de inte spelades in.  

Informanterna skulle helst tycka om samt ha spelvana inom tredjepersons actionspel, då det 

kändes nyttigast att ta del av information från individer som faktiskt spelar denna typ av spel 

på sin fritid. Däremot gjorde det inget om någon av informanterna skulle saknat spelvana 

inom den valda genren, då det kunde ge ett annat resultat. Informanterna var över 18 år, då 

det undvek krångliga processer med godkännande att delta i studien från ansvarig målsman. 

Studien följde även de fyra etiska huvudkraven som Östbye et al. (2002) tar upp. 

Informationskravet som går ut på att man måste informera de deltagande om forskningens 

syfte och deltagarnas roll. Samtyckeskravet som handlar om att deltagaren ska informeras om 

att de själva väljer att delta i studien och att de när som helst kan välja att avbryta. 

Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna informeras om att informationen de 

lämnar efter sig behandlas på ett sätt som gör att det ej kommer kunna spåras tillbaka till dem, 

samt att detta verkligen följs. Och till sist nyttjandekravet, som innebär att informationen 

endast får användas i forskningssyfte.  
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4 Genomförande 

Tidigt i processen skapades en artefakt i Unity (2017) som endast innehöll de fundamentala 

delarna av ett tredjepersonsspel. En platt grå yta där man kunde springa runt och hoppa som 

en av Unitys standardkaraktärer. Detta skapades endast som test för att undersöka hur man 

enklast kunde göra för att koppla ljud till en karaktär i tredjeperson. Metoden som först valdes 

var att koppla ljuden direkt till animationen, då det gjorde det någorlunda lätt att synka ljud 

och bild. Detta visade sig dock ej vara helt problemfritt. Fotstegen synkroniserade med 

karaktären när man rörde på sig, men ofta spelades ett eller ett par fotsteg upp även när man 

hade stannat och stod stilla. Då det inte gick att fastställa varför det skedde, var det inte heller 

möjligt att fixa. Fotstegen kopplades bort från animationen och ersattes istället av ett script 

som spelar upp fotsteg när karaktären rör på sig. Detta synkar tyvärr ej alltid med fotstegen, 

men det är bättre än att det slumpmässigt spelas upp extra fotsteg. Den gråa ytan plockades 

bort och ersattes av en begränsad stadsmiljö. 

Ljudeffekter spelades in, rengjordes i Adobe Audition (2017) och mixades i Ableton Live 9 

(2017). De ljud som spelades in var fotsteg, klädprassel samt vindljud. Till fotstegen spelades 

det in skor mot en hård yta, dels trampande och dels ”trampande” med händer i istället för 

fötter. Klädprassel och vindljud experimenterades det mer med. Klädprassel spelades in 

genom att vifta på en rock, en skjorta, halsdukar av olika storlekar, en kabel samt ett hopprep. 

Till vindljud spelades det in mänsklig blåst i mick, lufttryck på burk samt vind. De ljud som 

inte gick att användas alls plockades bort först, här hörde bland annat det vanliga vindljudet 

in, då det läckte in mycket stadsljud, samt var svårt att få en jämn vind som gick att slinga. 

Därefter valdes det ut ljud som det antingen fanns många variationer på eller åtminstone gick 

att skapa flera variationer på.  

 

Figur 2 Skärmklipp på hur volymen styrs i FMOD Studio (2018) 

Ljuden mixades genom bland annat frekvensmanipulation samt etablering av stereonivån. Då 

arbetet utgår från spel som Batman: Arkham Knight (2015) och Middle-earth: Shadow of 

Mordor (2014) gjordes försök att få dem att efterlikna dessa spel. Ljuden implementerades 

sedan i Unity (2017) med hjälp av FMOD Studio (2018). De luftbaserade karaktärsljuden, 

exempelvis klädprassel när man faller, tilldelades en volymparameter som bestämmer hur 

mycket ljuden ska låta. Står parametern på ’0’ är volymen på -∞, på ’1’ och ’2’ är den -4 dB (se 

figur 2). Detta är även gjort för att överensstämma i artefakten, där man kan klicka på 
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knapparna ’J’, ’K’ och ’L’ för att byta mellan de olika parametervärdena. I eventet som visas i 

figur 2 skiljer det inget mellan värdena ’1’ och ’2’, vilket beror på att swoosh-ljudet ska vara 

med i båda ljudläggningarna. Det som skiljer dem åt är att det finns ett annat event som endast 

låter när parametern är satt på ’2’. Det eventet innehåller endast vindljudet som spelas när 

man springer. 

Till stadsmiljön användes råa sedan tidigare inspelade stadsljud, även dessa rengjordes samt 

frekvensmanipulerades. Ljudet av fotsteg från människor som gått för nära mikrofonen 

klipptes bort och låga frekvenser sänktes för att öka känslan av att stadsljuden sker en bit bort, 

i det här fallet nere på marken. Då ljudet slingas skapades två versioner som har olika längd, 

vilket bidrar till att det inte låter exakt likadant som tidigare, när det väl slingas. 

När man faller ned från en byggnad slår karaktären i marken och banan börjar om från början. 

Problemet här har varit att stänga av allt ljud när banan börjar om. När man föll från en 

byggnad, ner på en annan byggnad, slutade falljudet så fort man landade. När man däremot 

föll ned på marken och dog, startade spelet om men falljudet slutade ej, utan fortsatte tills hela 

ljudet hade spelats upp. Ett problem som troligen uppstod genom att Unity (2017) läste av att 

man dog av kollisionen, innan det uppdaterats att man nuddade marken vilket skulle avsluta 

ljudet. Då detta endast var ett problem vid fall från de absolut högsta byggnaderna kortades 

ljudet ned, så det slutade precis när man skulle slå i marken när man föll från den högsta 

byggnaden. Denna lösningen fungerade till en början, men när vindljudet som spelas när man 

springer introducerades, hade det samma problem. Ljudet behöver dessutom kunna slinga, 

vilket gjorde att det ej gick att lösa på samma sätt. Istället ändrades koden som körs när man 

slår i marken och dör. Tidigare laddades banan om och karaktären nollställdes till sin 

startpunkt, vilket på något sätt skapade problem med de event som kördes, då de inte hann 

avslutas. Numera nollställs endast karaktärens position, vilket troligen är en bättre lösning då 

det fixar problemet med ljud som inte hinner avslutas samt att troligen drar mindre kraft från 

datorn som slipper att ladda om hela banan. 

En full återställning av spelet sker dock när man klarar av en bana, vilken man gör genom att 

springa in i en grön cirkel på marken, som poppar upp efter 75 sekunder. Då informanten ändå 

är klar med genomspelningen här spelar det ingen roll om något ljud fortsätter eller ej då 

spelsessionen avbryts. Det finns fyra möjliga platser de gröna cirklarna kan poppa upp på. 

Vilken plats det blir väljs slumpvis med hjälp av Unitys egna slumpgenerator. En grön cylinder 

syns ovanför punkten för att underlätta för informanten som annars skulle behöva springa 

runt hela banan tittandes på marken.  

4.1 Pilotstudie 

Pilotstudien gjordes med två informanter som fick spela variationerna i olika ordning. Den 

första informanten spelade i ordningen: inga, några och till sist alla luftbaserade karaktärs-

ljud. Medan informant 2 fick spela i ordningen: alla, inga och slutligen några luftbaserade 

karaktärsljud. Båda informanterna var kvinnor, vana spelare samt uppskattade att de spelade 

ca 15 h i veckan. Helst storydrivna spel, men även en hel del actionspel.  

Informant 1 ansåg att det blev mer immersivt desto fler ljud som fanns, men att det var 

konstigt att luftljuden försvann helt när man stannade i den variation som hade luftbaserade 

karaktärsljud på allt. Hon såg dessa karaktärsljud mer som atmosfärsljud, än ljudeffekter och 

liknade det med vanlig vind. I och med detta började funderingar poppa upp kring vad 

informanten tänkte om de ljud som faktiskt är skapade som atmosfärsljud, exempelvis 
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stadsljuden. Vilket i sin tur ledde till upptäckten av att stadsljuden inte kom med när 

prototypen byggdes. 

Informant 2 beskrev springljuden som muller, men att de gav känslan av att man hade vind 

som ven i öronen. Detta gjorde att informanten ville hålla upp hastigheten och blev frustrerad 

när hon sprang in i något, då det avbröt ljudet. Informanten kände sig inte heller lika 

tillfredsställd de andra genomspelningarna, då hon saknade vinden som ven i öronen. I den 

andra genomspelningen, där det inte var några luftbaserade karaktärsljud stod informanten 

mestadels stilla och tittade efter den gröna pluppen och i den sista genomspelningen hoppade 

hon lite mer, vilket troligen berodde på att hon fick lite bättre återkoppling till det hon gjorde. 

När pilotstudien var genomförd fanns det några saker som behövde fixas. Först och främst 

behövde stadsljudet komma med när spelet byggdes, något som var snabbt åtgärdat. Det 

verkade även som om 90 sekunder, som det tidigare var innan den gröna pluppen dök upp, 

var för lång tid. Första tanken var att se till att det istället skulle poppa upp fyra pluppar, en 

var 20e sekund. Detta var svårt att genomföra programmeringsmässigt och istället behölls en 

plupp men tiden sänktes från 90 till 75 sekunder. En av informanterna ansåg även att 

hoppljuden lät nästan likadant varje gång, för att undvika detta i framtiden skapades några 

fler hoppvarianter som tillför en större variation. Det var dock ej enbart praktiska saker som 

behövde ses över, utan även intervjufrågorna. De är öppna och ger informanten chans att ge 

utförliga svar, men efter andra och tredje genomspelningen är de redan medvetna om frågorna 

och det är möjligt att de går in på de andra frågorna redan vid den första. Det kan därför vara 

bra att ha alla frågor till hands ifall det skulle behövas, men om informanten redan pratar om 

saker som är relevanta kan det vara bra att kunna gå ifrån frågorna och låta informanten 

fortsätta. Det kan även vara vissa som knappt säger något alls och då kan det vara bra att ha 

en och annan följdfråga förberedd, vilket numera också är fixat. Det blev även uppenbart att 

formulärfrågan: ”Har du någon utbildning i, eller arbetserfarenhet av, ljuddesign?” avslöjar 

att det kommer att handla om ljuddesignen i spelet. Detta anses dock ej vara ett problem då 

det endast hintar om att vad som är fokus. Dels är det just den biten som är intressant för 

studien och dels hade de förstått det oavsett efter första intervjun. Dessutom nämner inte 

frågeformuläret att det handlar om immersion, vilket känns viktigare att inte informera 

informanten om, då det kan vinkla svaren.  
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5 Utvärdering 

Undersökningen genomfördes genom att först låta informanterna svara på en kort enkät (se 

Appendix A) med administrativa frågor som handlade om bland annat ålder, kön och 

spelpreferenser med mera. Därefter fick de spela igenom prototypen tre gånger och svara på 

frågor i en kort intervju (se Appendix B) efter varje genomspelning. I och med att det skedde 

kvalitativa intervjuer var det även möjligt att anpassa frågorna samt ställa följdfrågor 

beroende på vad informanten svarade. 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Administrativa frågor 

Totalt deltog nio personer i undersökningen, fyra kvinnor och fem män, mellan åldrarna 21 

och 25. En av dessa personer svarade även att hen hade någon form av hörselskada eller 

hörselnedsättning. Då det inte fanns någon följdfråga som dök djupare i hur denna i sådana 

fall uttrycktes sig, finns det inte heller någon anledning att spekulera mer i det, men det kan 

ändå vara bra att ha i åtanke. Tre av nio informanter sade sig även ha någon form av utbildning 

i, eller arbetserfarenhet av, ljuddesign.  

Den fråga där informanternas svar skiljde sig från varandra mest, var gällande hur många 

timmar i veckan de spelade. Informant 9 som spelade minst, uppskattade att det blev ca 0–1 

timmar i veckan medan informant 5 som spelade mest uppskattade att det låg närmare 42 

timmar i veckan (se figur 3). I genomsnitt blir det 16,8333… timmar i veckan per person, 

avrundat uppåt till 17 timmar. 

 

Figur 3 Antalet timmar varje informant uppskattade sig spela per vecka 

Gällande vilka spel informanterna gillade att spela i vanliga fall fanns ett tydligt tema; sex av 

nio personer skrev att de föredrog antingen rollspel eller berättelsedrivna spel. De två 

spelexempel som kom upp var Dragon Age (2009) som är ett rollspel samt Infamous Second 

Son (2014) som är ett tredjepersons actionspel. Detta är dock ej speciellt förvånande då det i 
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informationen som ingick när informanter letades fram, togs det upp att man gärna skulle 

tycka om, samt ha spelvana av tredjepersons actionspel. 

5.1.2 Intervjufrågor 

Informanterna spelade spelet i tre olika ordningar som var slumpmässigt framtagna med hjälp 

av en slumpgenerator på talen ett till tre. Tre spelade i ordningen: inga, lite och alla 

luftbaserade karaktärsljud, tre spelade i ordningen: alla, inga och lite luftbaserade karaktärs-

ljud och de sista tre spelade i ordningen, lite, inga och alla (se tabell 1). Svaren som presenteras 

i denna underrubrik är sammanställda genom att ha lyssnat på intervjuerna samt tittat bland 

de nyckelord (se Appendix C) som sammanställts med hjälp av intervjuerna. 

Tabell 1 Visuell representation av informanternas spelordning 

 

Den första frågan i intervjun var: ”Hur upplevde du spelsekvensen i helhet?”, där två av tre 

som spelade ljudläggningen utan luftbaserade karaktärsljud först, svarade att det kändes 

ganska ofärdigt, medan den sista informanten, informant 7, mestadels kände sig förvirrad, 

vilket verkade vara ett genomgående tema för många när de spelade spelet första gången, 

oavsett vilken ljudläggning de hade. De beskrev det som att de kände sig smått förvirrade utan 

något riktigt mål. Av de sex resterande informanterna, som spelade ljudläggning 1, utan 

luftbaserade karaktärsljud, sin andra genomspelning, nämnde fyra att de under den 

genomspelningen märkte av att animationen inte riktigt synkade med fotstegsljuden. Flera av 

dessa nämnde dock inte detta förrän två frågor senare, på frågan: ”Hur upplevde du 

karaktärens rörelser?”. En fråga som ofta flöt ihop med den första frågan, speciellt andra och 

tredje intervjun, då informanterna redan hade lite koll på vad det kunde komma för frågor. 

Informant 2, som på sin första genomspelning spelade ljudläggning 3, med alla ljud, ansåg 

dessutom att den utan luftbaserade karaktärsljud inte var lika kul. Informant 9 som spelade i 

samma ordning, tyckte sig uppfatta fler stereopanorerade ljud i sin andra genomspelning. 

Informant 6 påpekade att det var lite konstigt att det inte blev något speciellt ljud när hen föll 

ned och dog.  

De som först hade ljudläggning 2, med luftbaserade karaktärsljud vid hopp och fall, hade inget 

riktigt svar på första intervjufrågan, bara att det kändes ganska mållöst eller händelselöst. De 

som däremot hade den ljudläggningen på andra genomspelningen, efter att först ha spelat 

ljudläggning 1 ansåg att man kände att det var ett nytt ljud när man hoppade. Informant 7 

ansåg att det var ”coolare”, medan informant 4 uttryckte att det ”kändes så mycket mer action 
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med hoppljud” men att det nästan var lite överdrivet. De som hade ljudläggning 2 sist ansåg 

inte att det var någon skillnad mellan den och de tidigare ljudläggningarna. Informant 2 lade 

märke till hoppljudet och tyckte att det var roligare än inget ljud, men hen sade även att hen 

hellre hade haft ”springsnabbljudet”. Värt att notera är även att denna informant ej lade märke 

till hopp- och falljuden under ljudläggningen som innehöll allt, utan hen trodde att det var en 

med springljud, en utan några luftbaserade karaktärsljud samt en med hopp- och falljud. 

Informanten påpekade även att det skulle varit kul att spela en version där alla ljud var med, 

vilket hen omedvetet hade gjort den första genomspelningen. Informant 9 tyckte sig även 

hoppa snabbare under ljudläggningen med hopp och falljud, men lade inte märke till någon 

skillnad i ljuden, från tidigare genomspelning. 

Gällande ljudläggning 3 hade många gemensamt att de beskrev skillnaderna till förra genom-

spelningarna ganska osäkert. Fyra av sex informanter uttryckte även detta och sade saker som, 

”det kanske bara var jag…” eller ”jag är osäker på om det var så här tidigare, men nu lade jag 

märke till…”. Även om de uttryckte osäkerhet hade de ofta rätt i vad de noterat, nämligen att 

det introducerats ett nytt ljud när man sprang. Två av dessa fyra informanter nämnde det här 

som en av flera skillnader de tyckte sig uppfatta. Informant 4 tyckte att karaktären lät tyngre 

när hen hoppade, medan informant 7 tyckte sig uppfatta att det var mer stereopannorering i 

den spelversionen. Inget av vilka det faktiskt är ändrat något på alls.  Även dessa svar flöt ihop 

med frågan: ”Hur upplevde du karaktärens rörelser?”. Två informanter nämnde även någon 

gång under intervjun att det luftbaserade karaktärsljudet när man sprang påminde lite om ett 

flygplan. Alla utom informant 3 verkade uppfatta det extra ljudet som positivt. Denna 

informant ansåg att då hen lade märke till och tänkte på ljudet, var det distraherande. Värt att 

notera är att denna informant sade sig ha någon form av utbildning i, eller arbetserfarenhet 

av, ljuddesign. 

Som tidigare nämnt flöt ofta nästkommande fråga: ”Hur upplevde du karaktärens rörelser?”, 

ihop med första frågan, speciellt andra och tredje intervjun. De flesta ansåg att rörelserna var 

helt okej. Det fanns inget tydligt mönster i vilka ljudläggningar som gav vilka svar. Fyra 

informanter, oberoende av ljudläggning, påpekade att rörelserna var lite jobbiga när man 

hoppade, då man tappar hastighet när man landar, medan två informanter ansåg att 

karaktärens rörelser vara någorlunda realistiska. En av dessa, informant 9, som först spelade 

versionen med alla ljud, ändrade sig dock efter andra genomspelningen, utan några 

luftbaserade karaktärsljud, till att de faktiskt inte var så realistiska, speciellt inte när man 

sprang till höger och vänster, då informanten ansåg att karaktären lutade för mycket. I intervju 

två och tre flöt svaren antingen ihop med första frågan eller så ansåg informanterna att det 

inte var någon skillnad mellan genomspelningarna gällande hur karaktärerna rörde på sig. 

Den tredje frågan var ”Hur tyckte du spelet flöt på?”. På denna fråga svarade de flesta att de 

kändes helt okej. Utöver det påpekade två informanter efter första spelgenomgången att det 

var bra att de fått tydliga instruktioner på vad de skulle göra under spelets gång, då de annars 

hade känt sig rätt förvirrade. Två informanter påpekade även att det var svårt att veta exakt 

när den gröna pluppen hade kommit fram och att de gärna hade haft ett ljud som indikerade 

när den dök upp, då det enda sättet att hitta den nu var genom att vara uppmärksam och titta 

runt på banan. Då reaktionen den andra och tredje intervjun endast bestod av ”Var det någon 

skillnad?” eller ”Typ samma”, ställdes den tillslut endast efter första genomspelningen, då den 

annars kändes överflödig. 
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Svaren på den fjärde frågan, ”Hur lång tid upplevde du att det tog innan den gröna pluppen 

poppade upp?” kunde variera ganska mycket mellan de olika svaren, trots detta blev den 

genomsnittliga tiden per ljudläggning ganska lika. En av informanterna fick ej heller denna 

fråga, då jag råkade försäga mig när hen började spela och påpekade att det skulle komma upp 

en grön plupp efter 75 sekunder. På ljudläggning 1, utan luftbaserade karaktärsljud hamnade 

den uppskattade tiden mellan ca 45 sekunder och 5 minuter, med en genomsnittlig tid på 2 

minuter och 47 sekunder. I ljudläggning 2, med luftbaserade karaktärsljud på hopp och fall 

låg svaren mellan samma tider, men den genomsnittliga tiden låg istället på 2 minuter och 50 

sekunder. I ljudläggning 3, med luftbaserade karaktärsljud på hopp, fall samt springande, 

varierade den uppskattade tiden mellan 25 sekunder och 5 minuter, med en genomsnittlig tid 

på 3 minuter och 11 sekunder. En normalfördelningskurva av hur lång tid informanterna 

uppfattade att det tog innan den gröna pluppen poppade upp skapades för att få en bättre 

visuell representation av svaren (se figur 4). För att det skulle vara möjligt att göra en 

normalfördelningskurva var alla svar tvungna att göras om till minuter, 25 sekunder har 

exempelvis avrundats till 0,42 minuter, svar som ”3-4 minuter” har gjorts om till 3,5 minuter 

och slutligen har svar som ”kortare än den förra” tolkats som 15 sekunder kortare, endast för 

att det måste vara en fast tid. Trots att informanten kanske ej menade exakt 15 sekunder 

kortare, skulle det fortfarande visa om en ljudläggnings genomsnittliga tid är kortare än en 

annans. 

 

Figur 4 Normalfördelningskurva av den uppskattade tiden det tog innan den 
gröna pluppen poppade upp 

Efter sista genomspelningen ställdes en fråga om vilken spelsession informanterna känt sig 

mest nedsjunkna i. Här svarade tre personer ljudläggning 3, en person ljudläggning 2 och två 

personer ljudläggning 1. Av de övriga tre tyckte informant 5 att det var lika på alla, informant 

1 ansåg att ljudläggning 3 var bäst först, men att den blev lite jobbig i längden då hen hela 

tiden tänkte på att springljudet försvann när spelkaraktären stannade och därför överlag 

skulle säga den andra, och informant 8 kunde inte avgöra om hen var mest nedsjunken i 

ljudläggning 1 eller 3. Då informant 1 ändå i början av intervjun väldigt entusiastiskt beskrev 

tredje ljudläggningen som bättre, räknades den som ett ”nedsjunkenhetspoäng”. De övriga två 

informanternas svar, av de som verkligen inte kunde bestämma sig, delades upp i 
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tredjedelspoäng respektive halvpoäng. Som visuell representation skapades ett stapeldiagram 

med detta som grund (se figur 5). 

 

Figur 5 Stapeldiagram som visar ”nedsjunkenhetspoäng” i de olika 
ljudläggningarna 

5.2 Analys 

Syftet med intervjuerna har varit att få en bättre uppfattning av hur en spelares upplevelse av 

sinnesbaserad immersion påverkas av ’luftbaserade’ karaktärsljud i ett tredjepersons-

actionspel, genom att ta hjälp av hur spelarna själva beskriver sina upplevelser.  

Informanter som spelade ljudläggningen utan luftbaserade karaktärsljud efter en annan 

ljudläggning var ganska snabba på att påpeka att animationerna inte stämde överens med 

fotstegsljuden. Detta är absolut ett problem som inte är direktrelaterat till luftbaserade 

karaktärsljud, men de som inte spelade spelet i denna ordning verkade ej lägga märke till 

detta. Vilket skulle kunna tyda på att de luftbaserade karaktärsljuden ökade den 

sinnesbaserade immersionen till den grad att de inte tänkte på det, men det skulle också kunna 

bero på att de luftbaserade karaktärsljuden tog över. Huruvida detta är positivt eller negativt 

är svårt att avgöra. Värt att notera är att det endast var tre informanter som spelade 

ljudläggning 1 först och att det är mycket möjligt att dessa tre inte hade märkt något oavsett 

vilken ordning de spelat i. 

Alla tre informanter som spelade ljudläggningen med luftbaserade hopp och falljud på sin 

andra genomspelning uttryckte sig positivt över att det fanns nya ljudeffekter, i alla fall när 

man hoppade. Ingen av dem kommenterade på att det numera fanns ett falljud, med det är 

möjligt att de räknade in det med hoppljudet. Det är även möjligt att de faktiskt inte fick något 

falljud, då de kan ha fallit utan att först ha hoppat, vilket inte triggar något falljud. Gällande 

hoppljuden må beskrivningar som ”coolare” och ”kändes så mycket mer action med hoppljud” 

förvisso vara positiva, men frågan är om ljuden faktiskt ökade immersionen. 

Gällande den tredje ljudläggningen, med alla luftbaserade karaktärsljud, är det intressant att 

så pass många som 4 av 6 informanter, som spelade den ljudläggningen efter att ha spelat en 

annan version, var osäkra på vad som var skillnaden i ljudbilden, men att de ändå överlag var 



 16 

relativt säkra på att det var den ljudläggningen de uppskattade mest och kände sig mest 

nedsjunkna i. Vilket i sådana fall skulle föreslå att de luftbaserade karaktärsljuden faktiskt 

ökar den sinnesbaserade immersionen. Att de dessutom var osäkra på vad som skett i 

ljudbilden skulle även kunna bero på att de inte tänkte på den speciellt mycket, vilket i sin tur 

skulle kunna bero på att de kände sig mer nedsjunkna. Något som däremot talar emot detta 

är uppskattningen av hur lång tid det tog innan den gröna pluppen dök upp, då informanterna 

överlag uppskattade att det tog längst tid på ljudläggning 3. Då det är en väldigt kort 

spelsession är det dock möjligt att tidsuppfattningen inte hinner ändras så mycket att den 

faktiskt spelar någon roll. Brown och Cairns (2004:3) beskriver dock redan under sin lägsta 

nivå av immersion att det inte är ovanligt att spelare tappar tiden. Informanterna har 

dessutom haft nästan alla förutsättningar som krävts för att nå både engagemang samt 

sinnesbaserad immersion. De flesta har sagt sig uppskatta genren, de kunde redan 

kontrollerna då det var kontroller som är vanliga att använda i den typen av spel och de hade 

en lugn avskärmad omgivning utan andra störande moment. De spelade dessutom med 

hörlurar vilket Grimshaw (2008) beskriver som det alternativ som troligen är bäst lämpat för 

situationen. Det enda som saknades om man utgår från Ermi och Mäyrä (2005:7) var en stor 

skärm. Om man däremot istället skulle utgå helt från den uppskattade tiden till den gröna 

pluppen dök upp, skulle det tyda på att det ljudläggning 3 istället var minst immersiv och att 

det inte är någon vidare skillnad mellan ljudläggning 1 och 2.  

5.3 Slutsatser 

Flera saker tyder på att det åtminstone finns förutsättningar för att luftbaserade karaktärsljud 

kan påverka en spelares upplevelse av sinnesbaserad immersion i tredjepersons-actionspel. 

Mest data, speciellt från intervjuerna där informanterna själva fick uttrycka vad de tyckte, 

pekar dessutom på att de luftbaserade karaktärsljuden har en positiv inverkan. Sinnesbaserad 

immersion bygger enligt Ermi och Mäyrä (2005:7) på starka audiovisuella intryck, vilka det 

går att argumentera för ökade när det kom in fler luftbaserade karaktärsljud i bilden. Nästan 

alla uttryckte sig positivt till ljudläggningarna med luftbaserade karaktärsljud och många 

påpekade även att de kände sig mest nedsjunkna i ljudläggning 3, som innehöll mest 

luftbaserade karaktärsljud. 

Det finns däremot även data som pekar på det motsatta, i alla fall när det blir för mycket 

luftbaserade karaktärsljud, vilket i det här fallet skulle vara när det ej endast var på hopp och 

fall, utan även när man sprang. Detta baseras på att informanterna generellt sett tyckte att det 

tog längre tid till den gröna pluppen dök upp när de spelade ljudläggning 3, än när de spelade 

de andra två. Detta kan dock återkopplas till Grimshaw (2008) som menar att det kan vara ett 

misstag att i FPS-spel att sikta på att göra så realistiska ljud som möjligt för att det ska bli 

immersivt och att det är bättre att sikta på någon sorts reducerad realism som är konstant, 

följer konventioner samt är sanningsenlig nog. Luftljudet när man springer i spelet må 

förvisso vara överdrivet men det har ändå någon form av realistisk ton, då detta ljud faktiskt 

uppstår när man springer. Vad som skulle kunna vara felet här är att det kanske inte följer 

konventioner. Det är dessutom osäkert om dessa teorier går att applicera då Grimshaw (2008) 

talar om FPS-spel och inte tredjepersons-actionspel. 

Ett genomgående tema på allt det här är att det är svårt att dra några starka slutsatser, då det 

var en väldigt liten studie på endast nio personer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Rapportens frågeställning har varit: ”Hur påverkas spelarens upplevelse av sinnesbaserad 

immersion av ’luftbaserade’ karaktärsljud i ett tredjepersons-actionspel?”. En frågeställning 

som försökts besvaras med hjälp av en undersökning där nio deltagare fått spela tre olika 

ljudläggningar av samma artefakt samt delta i korta intervjuer mellan genomspelningarna. 

Artefakten skapades i Unity (2017) och tog inspiration av tredjepersons-actionspel som 

Batman: Arkham Knight (2015) och Middle-earth: Shadow of Mordor (2014). Den hölls 

utöver det elementär på grund av resursbegränsningar, men även för att den skulle hållas 

fokuserad till området. 

En pilotstudie genomfördes och utefter den gjordes små förändringar innan den riktiga 

undersökningen påbörjades. I undersökningen fick deltagarna först svara på korta enkäter 

som tog upp frågor gällande ålder, kön samt spelpreferenser. Därefter fick de spela en av tre 

ljudläggningar för att sedan delta i en kort intervju. Genomspelningen samt intervjun 

repeterades sedan två gånger till, med skillnad i ljudläggningen samt små förändringar i 

intervjufrågorna. 

Resultatet från intervjuerna har inte kunnat användas för att dra välgrundade slutsatser, men 

visar tecken på att luftbaserade karaktärsljud skulle kunna påverka den sinnesbaserade 

immersionen både positivt och negativt.  

6.2 Diskussion 

Brown och Cairns (2004) tar upp tre olika typer av immersion: engagemang, försjunkenhet 

samt total immersion. Av dessa tre har arbetet mest varit inne på engagemang. Det är möjligt 

att argumentera för att de flesta av de punkterna blev uppfyllda av informanterna. Försjunken-

het och total immersion är däremot på andra, högre nivåer, då en spelare bland annat skulle 

behöva spendera mer tid än endast ett par minuter på spelet.  

Brown och Cairns (2004) talar även under engagemang om att spelaren kan tappa tidsupp-

fattningen, vilket nästan alla gjorde. De flesta antog dock ej att det hade tagit kortare tid än de 

spelat, utan längre tid. Speciellt på ljudläggningen med mest luftbaserade karaktärsljud. Detta 

kan bero på att spelsessionerna redan var så pass korta att de var svårt att uppskatta tid, eller 

att informanterna inte hann bli speciellt nedsjunkna överhuvudtaget. Under spelsessionerna 

hölls det dessutom ej alltid koll på hur länge informanterna spelat innan de upptäckte 

pluppen. Den dök alltid upp efter 75 sekunder, men det är möjligt att det tog lite längre tid än 

så innan deltagarna såg den. Genom att observera och hålla någorlunda koll på klockan bör 

dock ingen ha tagit längre än 2 minuter, vilket är 47 sekunder under det lägsta genomsnittet 

informanterna uppskattade på en ljudläggning. 

Arbetet hade dock större fokus på Ermi och Mäyräs (2005) sinnesbaserade immersion som 

tillsammans med utmaningsbaserad immersion samt fantasibaserad immersion utgör SCI-

modellen. En sorts immersion som ej varit speciellt lätt att mäta, men som det ändå gjorts ett 

försök av, via kvalitativa intervjuer. Det var även den typ av immersion det passade sig bäst 

att fokusera på då det gällde sinnesintryck. Vissa åtgärder togs för att skapa en bra grund för 

detta, bland annat användes hörlurar och dessutom genomfördes studierna i slutna miljöer 
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utan andra störande moment. Vad som saknades var en stor skärm, då det i denna studie 

endast användes en 13 tums skärm, vilken informanterna förvisso satt relativt nära. Studien 

jämförde dessutom de olika ljudläggningarna i relation till varandra, vilket gjorde det hela 

lättare, då det inte krävt att informanterna ska ha varit nedsjunkna till max under spelet, utan 

endast till den punkt där det är möjligt för dem att relatera det till de andra genom-

spelningarna.  

En annan omständighet som skulle kunna sänka trovärdigheten i denna studie är att tre av de 

nio deltagarna sade sig ha någon form av utbildning i eller arbetserfarenhet av ljuddesign. En 

deltagare svarade även att hen hade någon form av hörselskada eller hörselnedsättning, vilket 

i en studie om nio personer skulle kunna vara ett någorlunda stort bortfall. Denna deltagare 

svarade dock ganska likt de andra, vilket tyder på att hen ändå hörde tillräckligt bra för att 

kunna uppfatta de viktigaste delarna av ljuddesignen under de olika ljudläggningarna. Det är 

trots detta fullt möjligt att samma deltagare hade givit helt andra svar om hen haft fullt 

fungerande hörsel. 

6.2.1 Forskningsetiska aspekter hos undersökningsmetoden 

De forskningsetiska aspekter som följts under arbetets gång har till stor del varit de fyra etiska 

huvudkraven som Östbye et al. (2002) tog upp. Deltagarna blev informerade om studiens syfte 

och deras roll i studien, vilket hör ihop med Informationskravet. Genom överenskommelse 

med deltagarna fick de däremot den fulla informationen om studiens syfte först efter den sista 

intervjun genomförts, då det annars hade funnits stor risk för att deltagarnas svar hade 

vinklats. Ihop med detta följdes samtyckeskravet och deltagarna fick information om att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Även konfidentalitetskravet och nyttjandekravet 

har följts och deltagarna som spelades in fick information om att inspelningarna endast skulle 

användas till att lyssna tillbaka på intervjuerna, för att enklare presentera resultaten och 

analysera data, vilket även varit inspelningarnas syfte. 

6.2.2 Samhällelig nytta hos arbetet  

Arbetet skulle kunna ligga som grund för större, utförligare arbeten inom samma område. 

Beroende på deras resultat är det möjligt att sättet tredjepersons-actionspel ljudläggs på skulle 

kunna ändras lite samt att nya standarder skulle kunna sättas, kanske till en punkt där 

luftbaserade karaktärsljud används flitigare i spel, precis som det görs i film. Spelskapare och 

framförallt ljudläggare skulle inte behöva gissa lika mycket på huruvida spelets ljudläggning 

bidrar till ökad immersion eller ej, vilket i sin tur skulle leda till snabbare beslut och 

ljudläggningar samt mer tid till annat. 

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade fått fortsätta i ytterligare några dagar hade mer data kunnat analyserats och 

på så vis kanske andra slutsatser dragits. Om det funnits mer tid att tillgå tidigt i arbetet, hade 

den tiden kunde lagts på att förbättra artefakten, då den under studiens gång var ganska 

ofärdig, om man jämför med de tredjepersons-actionspel som finns på dagens marknad. 

Hade arbetet haft några månader extra hade det absolut varit möjligt att se till att artefakten 

var mer välutvecklad, samtidigt som det varit möjligt att inkludera flera informanter, vilket i 

sin tur hade betytt mer data att analysera. Däremot hade det troligen fortfarande inte blivit så 

pass många att det gått att dra starka slutsatser. Det hade kanske i sådana fall varit bättre att 

lägga den extra tiden på att kombinera de kvalitativa intervjuerna med andra kvantitativa 
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undersökningar för att på så sätt stärka projektets validitet genom triangulering, vilket bland 

annat Östbye et al. (2002:122) tar upp. 

Om ett stort spelföretag hade fortsatt arbetet hade de kunnat genomföra en studie i mycket 

större skala, då de troligen redan har mycket tillgångar som redan är färdiga att tillgå. De 

skulle troligen även ha lättare att få tag i relevanta deltagare till potentiella undersökningar 

som passar deras nuvarande spelarbas, då de förhoppningsvis redan har en ganska stor sådan. 

Baserat på de resultaten skulle de därefter kunna skräddarsy sin ljudläggning lite bättre, för 

att maximera sina chanser till att göra ett ordentligt sinnesimmersivt spel. 
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Appendix A -  Enkätfrågor 
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Appendix B -  Intervjufrågor 

1. Hur upplevde du spelsekvensen i helhet? 

Följdfråga efter andra och tredje genomspelningen: Upplevde du något som fick dig att 

reagera annorlunda? 

 

2. Hur upplevde du karaktärens rörelser? 

 

3. Hur tyckte du spelet flöt på? 

 

4. Hur lång tid upplevde du att det tog innan den gröna pluppen poppade upp? 

 

5. Endast efter sista genomspelningen: Vilken spelsession upplevde du att du kände dig mest 

nedsjunken i? 
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Appendix C -  Svar, nyckelord 

Genomspelning 1 

1. Hur upplevde du spelsekvensen i helhet? 

I1 – Simpelt, roligt, välarbetat 

I2 – Småförvirrande 

I3 – Mållöst, öppet  

I4 – Ofärdigt, landningsdelay 

I5 – Enkel design, trögt när man landa (landningsdelay), lätt att förstå 

I6 – Händelselöst 

I7 – Lite förvirrande, letade efter grejer (målinriktat)   

I8 – Lagom  

I9 – Inte mycket att göra 

 

2. Hur upplevde du karaktärens rörelser? 

I1 – Fel momentum i hopp animationen när man landade, utöver det helt okej 

I2 – Tänkte inte så mycket på det 

I3 – Halvdana, lite jobbiga, funkar helt okej 

I4 – Fungerade bra, inte så polerade 

I5 – Wooshljud när sprang  

I6 – Relativt smooth, följsamma 

I7 – Rätt naturligt, smooth 

I8 – Lite annorlunda med hoppet 

I9 – Realistiska  

 

3. Hur tyckte du spelet flöt på? 

I1 – Bra, hoppa är kul 

I2 – Bra när man kom igång, frustrerad när fastnade 

I3 – Helt okej 
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I4 – Helt okej, lite svårt att se mellan hus 

I5 – Svårt att veta när pluppen dök upp 

I6 – Lite småhackigt, annars rätt bra, lite lite kontroll, svårt att veta när pluppen dök upp 

I7 – Responsivt 

I8 – Bra 

I9 – Bra, svårt att se kanter ibland 

 

4. Hur lång tid upplevde du att det tog innan den gröna pluppen poppade upp? 

I1 – 3 min 

I2 – (Råkade avslöja hur lång tid det skulle ta innan, irrelevant fråga) 

I3 – 3-4 min 

I4 – 5 min 

I5 – 25 sek 

I6 – 5 min 

I7 – 5 min 

I8 – 3 min 

I9 – 3,5 min 

 

Genomspelning 2 

1. Hur upplevde du spelsekvensen i helhet? 

I1 – En till ljudeffekt märktes 

I2 – Inte lika kul, störde sig på fotstegen 

I3 – Ganska liknande 

I4 – Mer action med hoppljud 

I5 – Svårt se kanter 

I6 – Samma 

I7 – Märkte atmosfärsljud, ljud när hoppade 

I8 – Det gick snabbare 

I9 – Samma som förra 
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2. Följdfråga: Upplevde du något som fick dig att reagera annorlunda? 

I1 – Mer känsla i det man gjorde 

I2 – Vet inte, inte lika najs 

I3 – Egentligen inte 

I4 – Hoppljud  

I5 – Gröna grejen senare 

I6 – Inget ljud när ramla  

I7 – Wow, ljud när hoppade 

I8 – Osynkade animationer  

I9 – Uppfattar surround mer  

 

3. Hur upplevde du karaktärens rörelser? 

I1 – Enhetligt, cyberpunkperson 

I2 – Stiff animationer 

I3 – Lite mer feeling, då man spelat tidigare 

I4 –  

I5 – Fotsteg matchar inte animation 

I6 – Inget ljud när ramla 

I7 – Samma 

I8 – Osynkade animationer 

I9 – Animationer vinklas för mycket 

 

4. Hur tyckte du spelet flöt på? 

I1 – Samma  

I2 – Samma  

I3 – Som förut 

I4   

I5 
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I6 

I7 

I8 

I9 

 

5. Hur lång tid upplevde du att det tog innan den gröna pluppen poppade upp? 

I1 – Kortare än förra (Ljudläggning 1) 

I2 – (Råkade avslöja hur lång tid det skulle ta innan, irrelevant fråga)   

I3 – Kortare än förra (Ljudläggning 2)  

I4 – 3-4 min 

I5 – Längre än förra (Ljudläggning 3) 

I6 – 3 min 

I7 – Kortare än förra (Ljudläggning 1) 

I8 – Kortare än förra (Ljudläggning 2) 

I9 – 1,5 min 

 

Genomspelning 3 

1. Hur upplevde du spelsekvensen i helhet? 

I1 – Bra, bättre, stor skillnad 

I2 – Roligare än förra, inte roligare än första, batman 

I3 – Liknande 

I4 – Mer  

I5 – Ganska likt 

I6 – Vet inte, mer ljud? 

I7 – Kändes mer dynamiskt, mer höger och vänster 

I8 – Ingen skillnad 

I9 – Likadan  

 

2. Följdfråga: Upplevde du något som fick dig att reagera annorlunda? 
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I1 – Springljud slutade låta, kändes konstigt/fel, vinden? Bugg? 

I2 – Lät när hoppade 

I3 – Märkte vind, jobbigare, tänkte på 

I4 – Mer när sprang, mer klädljud, när hoppade 

I5 – Wooshljud när hoppa 

I6 – Nae 

I7 – Blåste när jag sprang 

I8 – Bassljud, lite då och då/när hoppade 

I9 – Nej  

 

3. Hur upplevde du karaktärens rörelser? 

I1 – (Missade) 

I2 – Samma 

I3 – Samma 

I4 – Tyngre 

I5 – Segare svänga, vända sig 

I6 – Som tidigare sessioner 

I7 – Ändrades dem? Kändes mer najs 

I8 – Typ samma 

I9 – Hoppade snabbare ibland 

 

4. Hur tyckte du spelet flöt på? 

I1 - Samma 

I2 - Samma 

I3 – Som förut 

I4 

I5 

I6 

I7 
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I8 

I9 

 

5. Hur lång tid upplevde du att det tog innan den gröna pluppen poppade upp? 

I1 – Som första (Ljudläggning 1) 

I2 – (Råkade avslöja hur lång tid det skulle ta innan, irrelevant fråga) 

I3 – 3-4 min 

I4 – 3-4 min 

I5 – Som förra (Ljudläggning 1), längre än första (Ljudläggning 3) 

I6 – 5 min 

I7 – 4 min 

I8 – 2,5 min 

I9 – 1,5 min 

 

6. Endast efter sista genomspelningen: Vilken spelsession upplevde du att du kände dig mest 

nedsjunken i? 

I1 – I början tredje, överlag andra (Ljudläggning 3, 2)  

I2 – Första (Ljudläggning 3) 

I3 – Andra (Ljudläggning 1) 

I4 – Sista (Ljudläggning 3) 

I5 – Alla lika mycket (Ljudläggning 1, 2, 3) 

I6 – Sista (Ljudläggning 3) 

I7 – Mittersta (Ljudläggning 2) 

I8 – Andra eller tredje (Ljudläggning 1, 3) 

I9 – Den andra (Ljudläggning 1) 

 


