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Sammanfattning 
Undersökningens syfte var att undersöka repetitiv ljuddesign, vilken inverkan det har på spelare och 
deras spelupplevelse. I undersökningen undersöks dessutom om repetitiv ljuddesign förändrar 
deltagarnas spelbeteende och om det är några specifika typer utav ljud som upplevs mer repetitiva 
än andra.  
 
I bakgrunden går studien igenom ett flertal olika studier, teorier och forskning inom repetitiv 
ljuddesign och andra relevanta områden. Dessa delades upp i tre olika relevanta områden för denna 
studies forskningsfråga, dessa tre områden var hur människan lyssnar, ljud kopplat till 
beteendeförändring och repetition mot immersion.  
 
Prototypen som skapades genom frågeställningen bestod utav ett spel med två olika versioner, där 
version A hade en varierande ljuddesign medan version B istället hade en repetitiv ljuddesign. 
Deltagarna fick spela både den varierande och repetitiva versionen utav spelet för att på så vis 
uppleva båda versionerna för att sedan kunna beskriva skillnaden mellan dem i en kvalitativ 
intervju. Samtidigt som deltagarna spelade spelet så analyserades även deras spelbeteende genom 
inspelningar utav spelsessionerna. Resultaten visade överlag att repetitiv ljuddesign hade en relativt 
negativ inverkan på deltagarnas spelupplevelse men hade istället mindre inverkan på deltagarnas 
spelbeteende.  
 
  Nyckelord: Repetitiv ljuddesign, Immersion, Auditory Neuroscience. 
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1   Introduktion 
Det denna studie undersöker är repetitiva ljud, hur de påverkar spelare och varför de gör det. 
Studien baserades på ett flertal olika studier, teorier och forskning som delades upp i tre olika 
relevanta områden för denna studies forskningsfråga, dessa tre områden var hur människan lyssnar, 
ljud kopplat till beteendeförändring och repetition mot immersion.  
Området hur människan lyssnar går framförallt igenom hur vi uppfattar och lyssnar på olika typer 
av ljudkällor men tar även upp teorier för olika lyssningssätt och hur människan analyserar 
ljudmiljön. Inom detta område tas studier och teorier utav bland annat Michael Chion (1994), Albert 
Bregman (1994) och Schnupp m.fl. (2012) upp.  
Området Ljud kopplat till beteendeförändring kommer att gå igenom studier om hur ljud i olika 
situationer kan påverka människans beteende. Här behandlas studier och forskning utav bland annat  
Karen Collins m.fl. (2011) och Eda Sayin m.fl (2014).  
Det sista området repetition mot immersion går igenom ljuddesignens roll för att skapa inlevelse 
och hur repetitiva ljud kan påverka immersionen, där studier från Jean-Frederic Vachon (2009) och 
Karen Collins (2008) behandlas. Tillsammans gav dessa tre olika områden utav relevanta studier, 
teorier och forskning en större förståelse för forskningsområdet.  
 
Genom en spelprototyp som skapades med två olika versioner jämför denna studie hur spelare 
upplever en repetitiv ljuddesign gentemot en varierande. En grupp på 10 individer deltog i 
undersökningen som bestod utav en spelsession, där de olika deltagarna fick uppleva de två olika 
versionerna utav spelet. Undersökningen bestod även utav en kvalitativ intervju för att få svar på 
deltagarnas upplevelser angående den repetitiva ljuddesignen gentemot den varierande, och en 
inspelning av deltagarnas spelsession som i efterhand analyserades.  
 
Prototypen till undersökningen skapades genom spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017), 
utöver Unity så användes även ljudmotorn FMOD Studio (Firelight Technologies, 2017) för att 
implementera ljudeffekterna i spelet. För att skapa alla prototypens olika ljudeffekter användes 
mjukvaran Logic Pro X (Apple inc., 2017) för inspelning och editering utav de olika ljud som sedan 
blev ljudeffekter till spelet. 
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2   Bakgrund 
 
Detta kapitel kommer framförallt att behandla relevanta studier, teorier och forskning inom tre 
huvudsakliga områden; Hur människan lyssnar, ljud kopplat till beteendeförändring och repetition 
mot immersion. 
Det första området som denna undersökning kommer att behandla är hur människan lyssnar, denna 
del kommer framförallt att ta upp studier angående hur vi uppfattar och lyssnar på olika typer av 
ljudkällor men även teorier för olika lyssningssätt och hur människan analyserar ljud i sin 
omgivning. Då denna studie involverar ljuddesign och repetitiva ljud så är det viktigt att förstå sig 
på just varför människan tycker en del ljud blir repetitiva gentemot andra. Det är även viktigt att få 
en djupare förståelse för hur hörseln fungerar, hur människan prioriterar vissa typer av ljudkällor 
och lyssnar på olika sätt. Genom att få en bättre förståelse för hörseln överlag så kommer detta även 
att leda oss ett steg närmare till ett svar på frågeställningen.  
Ljud kopplat till beteendeförändring är det andra området som kommer att behandlas och kommer 
framförallt att gå igenom studier om hur ljud i olika situationer kan påverka människans beteende. 
Då denna undersökning även kommer att undersöka om repetitiva ljud har någon inverkan på 
testpersonernas spelbeteende så är det viktigt att fastställa om ljud kan ändra människors beteende 
över huvud taget.  
Det tredje och sista området som undersökningen kommer att behandla är repetition mot immersion, 
vilket kommer involvera tidigare artiklar om repetitiva ljud och klargöra vad begreppet immersion 
innebär. Denna del av bakgrunden kommer framförallt att gå igenom ljuddesignens roll för att skapa 
inlevelse och hur repetitiva ljud kan påverka immersionen. Genom att undersöka vad ljuddesignen 
innebär för en spelares inlevelse så kommer detta också leda till en större förståelse för hur 
repetitiva ljud kan störa inlevelsen och även varför dem gör det.  
Detta kapitel kommer att delas upp i ovanstående kategorier, med de huvudsakliga texterna först i 
respektive kategori. Därefter kommer de huvudsakliga texterna att följas upp med andra relevanta 
texter inom det aktuella ämnet.  
 
2.1 Hur människan lyssnar 
Under detta område så kommer tre mindre kategorier att behandlas där dessa tillsammans utgör 
området hur människan lyssnar, dels så kommer olika sätt att lyssna tas upp genom Michael Chions 
(1994) teorier. Efter detta så tas tal och dess mening upp som framförallt består av Schnupp, Nelken 
och Kings bok Auditory Neuroscience (2012) samt studier angående hur nyfödda prioriterar tal. 
Slutligen så går området igenom kategorisering och analys av miljö där bland annat Albert 
Bregmans teorier från boken Auditory Scene Analysis (1994) tas upp.  
 
2.1.1 Olika sätt att lyssna  
I sin bok Audio-Vision (1994) så skriver Michael Chion om sina teorier angående förhållandet 
mellan bild och ljud. I boken etablerar han även termer för hur vi på olika sätt lyssnar på ljudkällor 
och går även igenom deras olika egenskaper. Enligt Chion så finns det tre olika sätt att lyssna på:  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Kausalt lyssnande är den typ av lyssning som är allra vanligast och används av oss människor för 
att kunna identifiera en viss ljudkälla. Framförallt så ger denna typ av lyssnande oss information 
angående ljudkällor runt omkring oss. Men kausalt lyssnande och dess egenskaper kan förändras 
beroende på om ljudkällan är synlig eller inte. Om ljudkällan är synlig så åstadkommer denna typ 
av lyssnande framförallt kompletterande information, men om orsaken till ljudet istället inte är 
synligt så är ljudet det som ger oss information om vad det är som orsakar ljudet (Chion, 1994, ss. 
25-28).  
 
Semantiskt lyssnande är vad vi använder oss utav för att kunna förstå betydelsen bakom ett kodat 
meddelande. Ett gott exempel på detta är språk och talade meningar. Om man i denna situation 
skulle använda sig utav kausalt lyssnande så skulle man inte förstå meningen i sig utan enbart 
uppfatta hur rösten låter (Chion, 1994, ss. 28).  
 
Reducerat lyssnande innebär att man varken lyssnar efter orsaken bakom ett ljud eller betydelsen 
som det kan innebära. Istället så används detta sätt att lyssna på för att lyssna på hur ett ljud låter. 
Man skulle även kunna kalla detta sätt att lyssna för fokuserad lyssning då man lyssnar efter ljudets 
detaljer och karaktär. Eftersom att man lyssnar efter specifika detaljer så måste även ljudet vara 
inspelat för att lyssnaren skall kunna lyssna på exakt samma ljud ett flertal gånger. Ett bra exempel 
på reducerat lyssnande är exempelvis när man lyssnar efter vilken tonhöjd ett ljud har (Chion, 1994, 
ss. 29-34). 
 
2.1.2 Tal och dess mening 
I boken Auditory Neuroscience (2012) så går Schnupp, Nelken och King igenom vikten av vårt tal 
och hur människan kategoriserar talets olika ljud. Med hjälp av vår auditiva hjärna så kan 
människan nämligen analysera talets ljud och skapa mening av alla språk och meningar som 
individen lärt sig. Trots att talets kombinationer är oändliga så lyckas vår auditiva hjärna avkoda 
ljuden och kategorisera dem (Schnupp, Nelken & King, 2012, ss. 139).  
Författarna jämför även ljudet av tal med andra ljud för att se om det är någon skillnad på hur talets 
ljud är uppbyggda gentemot övriga ljud. Schnupp m.fl. kommer nämligen fram till att människor 
väldigt sällan misstar tal för andra typer av ljud medan andra typer av ljud lättare missuppfattas för 
annat. Men då Schnupp m.fl. studerade ljudet utav människans röst, hur det skapas och vad det 
består av så var det väldigt likt alla andra typer av ljud. Talets ljud innehåller nämligen mycket 
liknande information som också kan hittas inom övriga ljud i vår omgivning, dessutom produceras 
det på liknande vis genom vibrationer och färdas liksom andra ljud genom tryckförändringar 
(Schnupp, Nelken & King, 2012, ss. 142).  
 
Trots detta så är tal och röster en kategori av ljud som utmärker sig mycket gentemot andra typer av 
ljud och detta skulle kunna bero på att vi lyssnar på dessa ljud på ett annat vis, återigen kommer 
denna studie här in på Chions teorier angående olika lyssningssätt (1994). Eftersom att tal är ett av 
få exempel där människan använder semantiskt lyssnande istället för kausalt lyssnande (Chion, 
1994, ss. 28) så är det antagligen inte ljuden av tal i sig som utmärker sig speciellt mycket som 
Schnupp m.fl. kom fram till (2012), utan snarare hur individens hjärna bearbetar ljuden för att 
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utvinna information. Och just för att människan behöver avkoda dessa ljud och bearbeta dem för att 
dem skall ge mening så är det antagligen därför som individen lägger mer vikt på talets ljud och 
prioriterar dem.  
 
Det har även gjorts forskning angående hur nyfödda barn prioriterar olika ljud att lyssna på, i sin 
artikel Three-month-olds prefer speech to other naturally occurring signals (2010) kommer Shultz 
och Vouloumanos fram till att nyfödda barn föredrar att lyssna på tal framför andra typer av ljud. 
Tre olika experiment gjordes där man involverade mänskligt tal, animaliskt tal, mänskliga icke-
kommunikativa läten, mänskliga kommunikativa läten och miljöljud.  
Experimenten gick ut på att de nyfödda fick kolla på en röd lampa och när barnen sedan började 
kolla på ljuset så började en kategori av ljud spelas upp, vid detta tillfälle började man räkna tiden 
och såg hur länge vardera kategori av ljud höll barnet uppmärksam utan att blicken gick mot något 
annat. I samtliga experiment så höll mänskligt tal barnen som mest uppmärksamma i jämförelse 
med övriga kategorier av ljud. Redan som nyfött barn föredrar man ljud av mänskligt tal som 
stimulans framför andra typer av ljud (Shultz & Vouloumanos, 2010).  
Liknande forskning och experiment har även gjorts och skrivs om i artikeln The tuning of human 
neonates’ preference for speech (Hauser m.fl. 2010). I dessa experiment har Hauser m.fl. istället 
valt att fördjupa sig ytterligare och endast jämfört mänskligt tal, animaliskt tal och syntetiska ljud. 
Resultaten visade att nyfödda framförallt föredrog mänskligt tal framför syntetiska ljud men det 
konstateras även i denna artikel att nyfödda föredrar att lyssna på tal framför andra typer av ljud, 
vilket även innebär att människor föds med en partiskhet för just tal (Hauser m.fl. 2010).  
 
2.1.3 Kategorisering och analys av miljö 
En annan term som Schnupp m.fl. går igenom i sin bok Auditory Neuroscience (2012) är termen 
Auditiv scen analys, vilket innebär hur människan kategoriserar olika ljudkällor i miljön runt 
omkring sig. För trots att individen hör alla signaler, intryck och ljud som ett enda flöde så väljer 
människan att kategorisera och urskilja ljud från varandra istället för att höra allt som en helhet. Av 
någon anledning så hör människan alla ljud separat även om dem är aktiva samtidigt och teorier 
angående detta är vad man kallar auditiv scen analys (Schnupp m.fl, 2012 ss. 223).  
Det har även gjorts experiment inom detta område där man spelar upp en ren ton samtidigt som vitt 
brus, testpersonerna anser då att ljudet innefattar två olika ljudkällor även om dem spelas upp precis 
samtidigt och tillsammans. Eftersom att en ren ton innehåller tonhöjd och vitt brus istället innehåller 
massvis med olika frekvenser så blir skillnaden mellan dessa ljud fruktansvärt stor och därför också 
lätt att skilja på (Schnupp m.fl, 2012 ss. 224). Men gruppering och uppdelning av ljudkällor runt 
omkring oss involverar mer faktorer än endast frekvensinnehåll som detta experiment utgick ifrån.  
Schnupp m.fl hävdar att auditiv scen analys även inkluderar fysiska aspekter som hörselns 
känslighet för vissa frekvenser och avståndet mellan människans öron, alltså tidsskillnaden för 
ljudkällan att nå båda öronen. Dessutom så inkluderas även andra faktorer från ljudkällan i sig så 
som rumslig position, tonhöjd och ljudvolym utöver frekvensinnehåll (Schnupp m.fl, 2012 ss. 226). 
En sista faktor som också har stor påverkan på hörselns analys av ljudmiljön är framförallt när 
ljudkällor startar, all ljudsignal som startar samtidigt anses ofta som ett ljud eller objekt och om mer 
ljudsignaler sedan tillkommer efter en tid så grupperar hörseln med stor sannolikhet dessa signaler 
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som ytterligare en ljudkälla istället för en helhet med föregående ljudsignaler (Schnupp m.fl, 2012 
ss. 234). 
Albert Bregman har även i sin bok Auditory Scene Analysis (1994) skrivit om många teorier inom 
området och var även den person som först kom upp med begreppet auditiv scen analys. Utöver 
teorierna som Schnupp m.fl. går igenom så beskriver även Bregman hur människan redan som 
nyfödd har förmågan att analysera sin miljö och gruppera signalerna som når individens hörsel. Ett  
exempel som Bregman beskriver är hur en nyfödd försöker att imitera sin moders röst men inte 
inkluderar ljudet av sin vagga. Vid en ren inspelning av vad den nyfödda hör skulle hela miljön runt 
omkring inkluderas, ändå så väljer barnet att exkludera övriga ljud och ser sin mors röst som en 
ljudkälla (Bregman, 1994 ss. 5).  
I en artikel även den vid namnet Auditory Scene Analysis (2004) så skriver Bregman om vikten av 
att ljudsignaler skall starta vid samma tidpunkt för att anses som en ljudkälla. Bregman beskriver en 
situation där en summa av ljudsignaler med olika frekvenskomponenter inkommer vid samma 
tidstillfälle, därefter tillkommer ett annat set av samma signaler men vid en senare tidpunkt. I denna 
situation menar Bregman att man som individ kommer att se dessa ljudsignaler som två separata 
ljud då det är en tidsskillnad mellan deras startpunkt (Bregman, 2004).  
 
2.2 Ljud kopplat till beteendeförändring  
Under detta område behandlas istället två mindre kategorier där dessa tillsammans utgör området 
ljud kopplat till beteendeförändring, dels så kommer spelmaskiner tas upp genom boken Game 
Sound Technology And Player Interaction (2011) där Karen Collins m.fl. medverkar. Därefter 
kommer delen offentliga platser som framförallt består av olika experiment inom ljud och 
beteendeförändring.  
 
2.2.1 Spelmaskiner 
Karen Collins m.fl. går i boken Game Sound Technology And Player Interaction (2011) genom hur 
olika typer av ljud lätt påverkar och ändrar en spelares beteende gällande spelmaskiner. När 
författarna kollat närmare på hur ljuden och miljön runt omkring en spelmaskin fungerar så har 
Collins m.fl. kommit fram till att spelmaskiner bygger på en hel del ljud som ger illusionen av vinst 
när kunden i själva verket förlorat pengar. Collins m.fl. nämner ett exempel där kunden spenderar 2 
dollar på en insättning och ‘’vinner’’ tillbaka 1,5 dollar, i själva verket så förlorar kunden 50 cent 
medan ljudeffekten från spelmaskinen säger något helt annat och antyder på att man vunnit pengar 
(Collins m.fl, 2011 ss: 5). Det är nämligen sällan några större ljudeffekter för förluster som spelas 
upp, författarna menar på att ljuddesignen är uppbyggd på att försöka maximera tiden som kunden 
sitter vid maskinen och förlusten av kundens pengar. En annan typ av beteendeförändring kan 
åstadkommas genom musiken där studier visat att det finns en koppling mellan musikens tempo och 
kundens tempo att satsa pengar. Bakgrundsmusik med snabbare tempo påverkar alltså kunden att 
även satsa sina pengar snabbare (Collins m.fl, 2011 ss: 7).  
 
2.2.2 Offentliga platser  
Andra studier har även gjorts där man istället för spelmaskiner kollat på butiker och shopping med 
bakgrundsmusik, och även dessa studier har sett att ljud i människors omgivning kan ändra deras 
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beteende. Resultatet visade att butiker med bakgrundsmusik fick kunder att lägga ner 36% mer tid 
på att vistas i butiken än om det inte hade varit någon musik i bakgrunden. Studierna visade även att 
individer som vistades i butiker med musik i bakgrunden var 17% mer benägna att handla något 
(Collins m.fl, 2011 ss: 6).  
I artikeln An experimental study on the influence of soundscapes on people’s behaviour in an open 
public space (Aletta m.fl. 2016) genomförs ett liknande experiment där Aletta m.fl. undersöker om 
olika ljudmiljöer kan ändra människors beteende. Detta experiment utfördes på en offentlig plats 
där det testades om ljud i form av musik i bakgrunden gjorde någon skillnad på människors 
beteende som befann sig vid den offentliga platsen. Det som Aletta m.fl. ville testa under 
experimentet var om det skiljde sig på om mer människor besökte och stannade upp vid den 
offentliga platsen och även om de stannade längre än om det inte var någon musik i bakgrunden. 
Resultatet som Aletta m.fl. kom fram till i sin studie var att musiken inte hade någon påverkan på 
hur många människor som stannade vid den offentliga platsen men man såg däremot en drastisk 
ökning på tiden som människorna väl spenderade där. Aletta m.fl. menar på att musiken fick miljön 
att kännas mer inbjudande som därmed ledde till en beteendeförändring bland besökarna (Aletta 
m.fl, 2016).  
Ytterligare studier inom detta område har gjorts där det utöver musik även inkluderats vardagliga 
miljöljud. Eda Sayin m.fl konstaterar i sin artikel Sound and safe: the effect of ambient sound on 
perceived safety of public spaces (2014) att människor ofta undviker offentliga platser så som 
parkeringar och spårvagnsstationer då de är ensamma. Då folk läser om all kriminalitet i tidningarna 
så menar Sayin m.fl. att människor inte känner sig trygga på dessa typer av offentliga platser och då 
gärna undviker dem. Man gjorde därför ett test där man utsatte dessa platser för ljud utav bland 
annat mänsklig röst och fågelkvitter. Teorin bakom att använda just dessa typer av ljud är för att 
både mänsklig röst och fågelkvitter skall ge en känsla av social närvaro och därmed även minska 
känslan av otrygghet. Tre olika experiment genomfördes där man testade dessa teorier på olika 
miljöer och samtliga experiment resulterade i en drastisk ökning av trygghetskänsla hos individerna 
som utsattes för experimenten (Sayin m.fl, 2014).  
 
2.3 Repetition mot immersion 
Det sista området behandlas av två mindre kategorier där dessa tillsammans utgör området 
repetition mot immersion, dels så kommer repetitiv ljuddesign tas upp genom artikeln Avoiding 
Tedium: Fighting Repetition in Game Audio (2009) skriven av Jean-Frederic Vachon. Därefter 
klargörs begreppet immersion huvudsakligen genom Karen Collins bok Game Sound: An 
introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design (2008).  
 
2.3.1 Repetitiv ljuddesign 
I sin artikel Avoiding Tedium: Fighting Repetition in Game Audio (2009) så skriver Jean-Frederic 
Vachon om repetitiv ljuddesign, dess konsekvenser och hur man skall undvika det. Vachon menar 
på att det största problemet med ljuddesign inom spel historiskt sett har varit just repetition och trots 
att minnet i dagens spelproduktioner är större så menar Vachon i sin artikel att detta fortfarande är 
ett relevant problem. Ett problem som Vachon tar upp är att många spel där repetitiv ljuddesign 
förekommer är titlar med låg budget och få spelutvecklare, vilket han menar oftast leder till snabba 
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och sparsamma lösningar. Vachon jämför även ljuddesignen från spel med ljuddesignen från film i 
artikeln och anser att en av dem stora utmaningarna är hur spel är icke-linjära. Detta innebär att man 
i spel inte kan förutspå hur många gånger vissa event kommer att ske och detta kan medföra att ljud 
ofta uppfattas repetitiva (Vachon, 2009).  
 
För att undvika detta så menar Vachon att man måste identifiera de händelser och ljudeffekter som 
förekommer väldigt mycket under spelets gång och därefter hitta en lösning som passar. Men alla 
typer av ljudeffekter blir inte lika lätt repetitiva, medan andra typer av ljud blir repetitiva så snabbt 
att man inte kan repetera ljudeffekten en enda gång under spelet. Vachon tar upp ljud utav 
spelmenyer som exempel och menar på att denna typ av ljudeffekt nästan inte alls påverkas av 
repetition. Teorin bakom detta är att vissa typer utav ljudeffekter inte har någon förväntan av 
variation då ljuden inte har någon förankring till verkligheten, tvärtom så förväntas repetition från 
dessa typer av ljud då det är vad spelare är vana vid från föregående spel.  
I artikeln så tar sedan Vachon upp ett annat exempel på fighting-spel där majoriteten av spelet består 
av samma event och händelser. Ytterligare problem tillkommer eftersom att ljudeffekterna även 
spelas upp så tätt inpå varandra i denna typ av spelgenre, så i dessa fall behöver man tvärtom lägga 
in massvis med olika slagljud för att åstadkomma en variation som känns och låter naturlig för 
spelaren. Men kategorin av ljudeffekter som enligt Vachon är känsligast för just repetition är dialog, 
han menar på att man som spelare väldigt snabbt tappar inlevelsen till spelvärlden om samma dialog 
upprepas då människor aldrig upprepar sig på exakt samma sätt två gånger. Detta problem uppstår 
oftast genom spels npc:er då man som spelare kan interagera med dem ett flertal gånger (Vachon, 
2009).  
 
Vachon nämner även att när ljuddesign görs rätt så är det få som lägger märke till den då ljuden 
känns helt naturliga till spelvärlden, men om något ljud inte passar in så uppmärksammas det istället 
direkt av spelare som uttrycker sig negativt om det.  I vissa fall går det till och med så långt att 
spelare väljer att sänka ljudnivån eller att stänga av ljudet för spelet helt. Det man slutligen kommer 
fram till i artikeln är att repetitiv ljuddesign har varit och fortfarande är ett problem som 
förekommer inom spelutveckling, där de vanligaste faktorerna som det beror på är minne, 
enformiga spel och budget men också kreativiteten från spelutvecklare och vilka verktyg som de 
använder (Vachon, 2009).  
 
2.3.2 Immersion 
Immersion är ett återkommande begrepp som dyker upp inom spelutveckling och klassas som 
positivt och något som man vill uppnå, Karen Collins skriver i sin bok Game Sound: An 
introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design (2008) om 
detta begrepp och tar även upp olika teorier för vad det innebär. Vissa anser att immersion uppnås 
genom emotionell involvering till vad som händer i spelet och en minskad distans till vad som 
upplevs i spelet och den verkliga världen. Andra menar på att begreppet innebär att man som 
spelare känner sig som en del utav den påhittade världen. Det finns även teorier som går in ännu 
djupare på begreppet och menar på att man skall dela upp immersion i flera olika nivåer av inlevelse 
(Collins, 2008 ss. 133).  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Det har även gjorts studier i form av intervjuer där man frågat spelare vad begreppet immersion 
betydde för individerna, dessa studier gjordes av Emily Brown och Paul Cairns där de i sin artikel A 
grounded investigation of game immersion (2004) undersöker begreppet immersion. Efter 
intervjuerna så konstaterade man att det fanns tre olika nivåer av immersion där varje nivå var en 
ökad inlevelse till spelvärlden. Man nämner även olika faktorer för att uppnå immersion och att det 
har med både mänskliga faktorer så som koncentration och faktorer från spelet i sig att göra. De 
olika nivåerna av begreppet immersion som Brown och Cairns kom fram till var:  
 
Engagemang, vilket stod för den första och lägsta nivån av immersion till spelet. För att uppnå 
denna nivå krävdes tid, ansträngning och uppmärksamhet från individen som spelar. För denna nivå 
krävs alltså endast mänskliga faktorer.  
För att uppnå Upptagenhet som stod för nästa nivå av immersion så krävdes även faktorer från 
spelvärlden utöver mänskliga faktorer, man menar på att upptagenhet uppstår när faktorer från 
spelvärlden lyckas påverka spelaren emotionellt.  
Den sista nivån för begreppet immersion var Total immersion och nås genom närvaro. Under detta 
sinnestillstånd menar Brown och Cairns att det känns som om individen är i spelvärlden och 
exkluderar den riktiga miljön runt omkring sig. Man konstaterar även två viktiga faktorer för att 
total immersion skall kunna uppnås och dessa var inlevelse och atmosfär (Brown & Cairns, 2004).  
 
Även om immersion är ett ganska brett begrepp så är alla teorier ändå överens om att det handlar 
om någon slags fullständig inlevelse till spelvärlden där spelaren både är helt fokuserad och 
exkluderar den verkliga världen. Collins konstaterar även att ljuddesign är en stor faktor för att 
uppnå immersion och menar på att någon typ av distraktion i ljuddesignen eller spelet lätt får 
spelaren att tappa immersionen (Collins, 2008 ss. 134). 
Det är här vi kommer in på Vachons teorier igen där han i sin artikel Avoiding Tedium: Fighting 
Repetition in Game Audio (2009) går igenom hur vissa typer utav repetitiva ljud väldigt lätt 
uppmärksammas, om man då kopplar Vachons teorier om repetitiva ljud till Collins teorier om 
immersion så skulle detta betyda att repetitiva ljud stör immersionen och gör det svårt för spelare att 
uppleva begreppet.  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3   Problemformulering 
 
Vachon tar i sin artikel Avoiding Tedium: Fighting Repetition in Game Audio (2009) upp att 
repetitiv ljuddesign är något som förekommer i nästan alla spel i viss grad men som mest i spel med 
en lägre budget. Vare sig det består av alldeles för få variationer av fotsteg, alldeles för korta loopar 
eller repliker som upprepas så är det något som spelare lätt hakar upp sig på om det 
uppmärksammas. Detta påverkar spelupplevelsen för spelare då ljud har en stor inverkan på hur 
spelvärlden uppfattas och om spelaren upplever någon inlevelse för spelvärlden eller inte, vilket tas 
upp i boken Game Sound - An introduction to the history, theory, and practice of video game music 
and sound design (2008) där Karen Collins går igenom begreppet immersion. Dessutom är det även 
en stor skillnad mellan olika typer av ljud där en del ljud lättare uppfattas mer repetitiva än andra. 
Repetitiv ljuddesign är ett relevant problem även inom dagens spelutveckling som enligt tidigare 
studier påverkar spelare och deras spelupplevelse. Denna undersökning kommer därför att 
undersöka mer specifikt hur olika spelare påverkas av en repetitiv ljuddesign gentemot en 
varierande och leder oss även till forskningsfrågan:  
 
‘’Hur påverkas spelare av en repetitiv ljuddesign gentemot en varierande?’’ 

Det undersökningen kommer att studera för att få svar på frågeställningen är framförallt deltagarnas 
upplevelser vid vardera version av spelet för att se om deltagarna upplever versionerna olika genom 
kvalitativa intervjuer. Dessutom så kommer spelsessionerna att observeras och spelas in för att 
kunna analyseras och se om en repetitiv ljuddesign förändrar deltagarnas spelbeteende. Då Eda 
Sayin m.fl. i sin artikel Sound and safe: the effect of ambient sound on perceived safety of public 
spaces (2014) kommer fram till att olika ljudmiljöer kan påverka en människas beteende så är det 
även en intressant aspekt att testa i denna undersökning. Det vill säga om repetitiva ljud påverkar en 
spelares spelbeteende eller inte gentemot en varierande ljuddesign.  
Utöver detta så kommer även åsikter angående vilka typer av ljud som anses mer repetitiva att 
analyseras för att sedan kunna kopplas till teorier och studier inom forskningsområdet. Att veta 
vilka typer av ljud som lättare uppmärksammas utav spelaren är viktig information då denna 
vetskap kan användas för att lägga mer tid och arbetskraft på de typer av ljud som lättare anses mer 
repetitiva.  
 
Målet för undersökningen var att få en större förståelse för hur repetitiva ljud påverkar spelare och 
varför de gör det. Därför görs i denna undersökning en jämförelse där olika deltagare får uppleva 
både en repetitiv och varierande ljuddesign genom spelsessioner. Genom att få en större förståelse 
för hur repetitiva ljud påverkar spelare så bidrar resultaten framförallt till spelbranschen där 
spelutvecklare kan dra nytta utav denna information och förbättra sina produkter, vilket även leder 
till bättre spelupplevelser för konsumenterna. 
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3.1 Metodbeskrivning 
Totalt så valdes 10 deltagare ut att medverka i undersökningen, urvalet var en relativt blandad grupp 
utan några hörselnedsättningar och samtliga över 18 år. Var och en utav deltagarna fick göra var sitt 
test individuellt som bestod utav en spelsession och intervju. Innan spelsessionen togs deltagarnas 
rättigheter upp och det klargjordes även att individerna fick avbryta undersökningen när de ville.  
Efter detta så fick samtliga deltagare genomgå spelsessionen där individerna fick spela två olika 
versioner av samma spel, där en av versionerna hade en repetitiv ljuddesign och den andra en 
varierande. Dock så gavs ingen information ut angående vilken version som var vilken, utan de två 
olika versionerna namngavs endast version A och B. Att inte ge ut denna information valdes 
framförallt för att denna information skulle kunna påverka deltagarnas svar. Under testen så fick 
även hälften av urvalet börja med den repetitiva versionen medan den andra hälften fick börja med 
den varierande, vilket gjordes för att uppnå ett så pass rättvist resultat som möjligt.  
 
Testet lades upp som en labbundersökning (Denscombe, 2010 ss. 69) med kontrollerad miljö där 
deltagarna genomförde spelsessionen under observation samt att deltagarnas spelsession även 
spelades in för att kunna analyseras i efterhand, med detta menas dock att endast spelet i sig 
spelades in för att skydda deltagarnas identitet. Meningen med att spela in spelsessionen är för att i 
efterhand kunna se eventuella beteendeförändringar inom deltagarnas spelbeteende när man jämför 
spelarens genomgång utav den repetitiva versionen mot den varierande. Denna information kommer 
att framställas genom faktorer så som antalet gånger deltagaren hoppa, sköt och tog upp objekt, 
samt om spelaren inte gör vissa moment i prototypen. Genom att analysera deltagarnas spelbeteende 
på detta vis kan jämförelser göras mellan deltagarnas repetitiva och varierande spelgenomgång.  
Utöver detta så utfördes spelsessionen av samtliga deltagare i en kontrollerad miljö med samma 
lokal, utrustning, monitorer och ljudnivå för att även här uppnå ett så pass rättvist resultat som 
möjligt.  
 
Undersökningen använde sig huvudsakligen utav en kvalitativ metod i form utav strukturerade 
intervjuer för att samla in datan efter spelsessionen. Denna kvalitativa metod valdes framförallt för 
att svar angående deltagarnas upplevelser skulle samlas in, vilket kräver längre och mer detaljerade 
svar från deltagarna (Denscombe, 2010 ss. 272-273). Frågorna till intervjun var förutbestämda och 
kan hittas i slutet av denna rapport (Appendix A). Utöver de huvudsakliga frågorna om hur 
deltagarna upplevde de olika versionerna av spelet så bestod intervjun även av en del där deltagarna 
skulle rangordna vilka typer av ljud som kändes mer repetitiva än andra och fick även chansen att ta 
upp något specifikt ljud om individen upplevde att något specifikt ljud på något sätt 
uppmärksammades eller störde mer än andra. Denna del av intervjun är till för att kunna studera om 
några typer av ljud lättare uppfattas repetitiva eller inte för att sedan kunna jämföras med studierna 
som arbetet baseras på.  
 
Efter att intervjun avslutats så var testet klart och deltagaren var fri att gå hem, den totala 
uppskattade tiden för hela testet var ungefär 30 minuter. 
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3.1.1 Artefakt 
En prototyp skapades för att kunna genomföra studien och denna skapades genom spelmotorn Unity 
(Unity Technologies, 2017). Prototypen bestod av ett kortare spel som även gjordes i två olika 
versioner. Det som skiljde de två olika versionerna åt var ljuddesignen där den ena versionen hade 
en repetitiv ljuddesign och den andra en varierande, utöver spelets ljuddesign så var det alltså exakt 
samma spel. Även ljuddesignen till de två olika versionerna gjordes så lika som möjligt genom att 
använda samma ljudeffekter till de båda versionerna, där den ena versionen alltså endast skalade ner 
ljuddesignen för att åstadkomma en repetitiv version gentemot den varierande. Med detta menas 
alltså att ljudeffekterna i den repetitiva versionen både hade mindre variationer av alla ljudeffekter 
och betydligt kortare loopar än i den varierande. Ett exempel på mindre variationer är ljudeffekten 
för fotsteg som i den varierande ljuddesignen hade 8 variationer av ljud, där endast 2 av dessa 
variationer av ljud för fotsteg behölls i den repetitiva. Med loopar menas ljudeffekter som kan pågå 
under en obestämd tid och som kan repeteras utan tydlig start och slutpunkt. Ett exempel på en loop 
är ljudet för regn som repeteras under spelets gång, där en uppspelning av loopen är 30 sekunder 
lång under den varierande versionen och endast 3 sekunder lång under den repetitiva.  
 
Spelet gick ut på att deltagarna skulle ta sig igenom en bana från början till slut och därmed även 
uppleva spelvärldens ljuddesign, deltagarna skulle även ta sig igenom båda versionerna av spelet för 
att då både få uppleva den varierande och repetitiva ljuddesignen. Spelet inkluderade spelmoment 
så som att gå, springa och hoppa med sin karaktär, samt att skjuta med hjälp av muspekaren och ta 
upp objekt under spelets gång. Utöver detta så dök även objekt upp som jagade deltagaren som då 
med hjälp av muspekaren skulle skjuta objektet.  
 
Ljudeffekterna som inkluderades i prototypen delades upp mellan 5 olika huvudgrupper som ansågs 
relevanta att jämföra i undersökningen, dessa 5 huvudgrupper utav ljud var: Ambiens, karaktär, 
voice acting, objekt och event. 
Ambiens kallas alla ljud som involverar spelvärldens miljö, alltså ljud som inte är kopplade till 
något specifikt objekt i spelvärlden. I denna prototyp så består ambiensen utav regn, åska och 
viskningar. Ljuden för gruppen karaktär är alla ljud som involverar deltagarens karaktär, det vill 
säga alla funktioner som deltagaren står för. I detta fall innebär det ljuden för karaktärens rörelse 
samt när deltagaren skjuter. Gruppen voice acting involverar alla ljud av röster och repliker, som i 
denna prototyp består av repliker som spelas upp under spelets gång då deltagaren tar sig igenom 
banan. Ljudeffekterna för objekt involverar ljud för specifika objekt i spelvärlden och i denna 
prototyps fall så innebär det ljud för kuber som deltagaren plockar upp i spelvärlden. Den sista 
gruppen av ljud som prototypen involverar är event och detta involverar ljud för olika händelser, 
vilket i prototypen innebär ljuden för att dörrar öppnas, att karaktären dör eller tar sig i mål.  

3.1.2 Urval 
Det enda kravet som ställdes på eventuella deltagare till undersökningen var att individerna inte 
skulle ha någon hörselnedsättning. Detta kravet ställdes pågrund av att undersökningen helt baseras 
på deltagarnas förmåga att lyssna och därmed kunna uppleva den repetitiva ljuddesignen gentemot 
den varierande, att blanda in deltagare med hörselnedsättning hade endast bidragit med en faktor 
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som gjort resultatet av undersökningen otydligare. Urvalet baserades även på deltagare över 18 år 
av den anledningen att deltagarna skulle vara myndiga och därmed kunna ta sitt egna beslut 
angående medverkan. Utöver detta så ställdes inga mer krav utav urvalet utan snarare önskemål, ett 
önskemål av urvalet till denna undersökning var att få en så bred variation av deltagare som möjligt. 
Med detta menas alltså att deltagarna inte endast skall bestå av ett kön, en viss ålder, eller en viss 
förkunskap angående forskningsområdet. Detta var dock endast ett önskemål utav urvalet och inget 
krav då inga av de studier som arbetet baseras på nämner skillnader på typ av individ och resultat. 
Undersökningen ser dock fördel med att ha en blandad grupp av deltagare för att inte kunna styra 
eller påverka resultatet på något vis.  

3.1.3 Etik  
Gällande etik så har denna undersökning utgått ifrån de fyra krav som skall följas under forskning 
som involverar människor, det vill säga informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. Utöver detta så informerades även samtliga individer om deras rättigheter och om 
vilka villkor som ställdes innan deras medverkan i undersökningen.  
Det informationskravet innebär är att samtliga individer i undersökningen skall få information om 
forskningens syfte och vilken roll de har i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att ett 
samtycke måste finnas mellan deltagaren och forskaren angående hur forskningen skall gå till. Det 
som konfidentialitetskravet innebär är att individernas personliga integritet skall skyddas, vilket 
betyder att all den information som lämnas under undersökningen alltså inte skall kunna kopplas till 
deltagaren. Nyttjandekravet involverar hur den insamlade informationen får användas, 
nyttjandekravet innebär även att informationen endast får användas i forskningssyfte och inte i 
kommersiellt syfte (Østbye, Knapskog, Heland & Larsen 2004, ss. 125-126). Om någon av dem 
deltagande individerna anser att samtliga eller något utav kraven inte uppfylls, eller av någon 
anledning skulle vilja avbryta undersökningen så har individen rätt till detta. 

 
3.1.4 Metoddiskussion 
Denna del kommer framförallt att gå igenom för- och nackdelar med den valda metoden till 
undersökningen, men kommer också inkludera en diskussion kring varför de olika momenten valts.  
De huvudsakliga momenten och metoderna som använts under undersökningen är kvalitativa 
intervjuer, observation och inspelning av spelsession. Utöver dessa olika metoder så kommer även 
användandet av en kontrollerad miljö att diskuteras.  
Fördelarna med att välja en kvalitativ metod som intervju var att det gav deltagarna en chans att 
uttrycka sig ordentligt och detaljerat, vilket eftersträvades i denna undersökning. Då resultaten av 
denna undersökning framförallt bygger på deltagarnas upplevelser så kräver det mer invecklade och 
detaljerade svar gentemot svaren man exempelvis hade fått genom en enklare enkät. En annan 
fördel med kvalitativa intervjuer är att man undkommer bortfall och ogiltiga svar (Østbye, 
Knapskog, Heland & Larsen, 2004 ss. 151). Nackdelen med denna typ av metod är dock att testen 
tar längre tid då man personligen behöver närvara på plats, och då testen även tar längre tid så är det 
också svårare att hitta villiga deltagare som tar sig tiden att närvara. Detta leder till att gruppen av 
medverkande deltagare blir mindre och att varje individs svar har en större påverkan på 
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undersökningens resultat.  
 
Gällande observation och att vara närvarande så valdes detta endast för att se till så att alla 
deltagares test gjordes på rätt sätt enligt undersökningen och att samtliga deltagare spelade igenom 
båda versionerna av spelet från början till slut. Nackdelen med en observation är att jag som 
närvarande under testet skulle kunna påverka deltagaren och på så vis även störa resultatet, för att 
undvika detta så mycket som möjligt så förekom ingen kommunikation med deltagaren när väl 
spelsessionen startat. Under spelsessionen så gjordes även en inspelning utav deltagarens skärm, där 
både den repetitiva och varierande versionen av spelet spelades in. Detta gjordes för att sedan i 
efterhand kunna analysera och jämföra individens spelbeteende mellan de två olika versionerna av 
spelet, alternativet till detta hade varit att analysera spelsessionen under tiden som observationen. 
Men det ansågs vara för många faktorer som spelade roll i deltagarnas spelbeteende för att kunna 
analysera och hinna anteckna allt under tiden som observationen pågick. Fördelen med en 
inspelning är framförallt att den lätt kan analyseras i efterhand och att den kan spelas upp ett flertal 
gånger. Det som kan tala emot en inspelning är om deltagaren på något vis påverkas av det, men då 
inspelningen under denna undersökning exkluderade information om vem inspelningen tillhörde så 
undveks detta problem.  
 
Testet gjordes även under en kontrollerad miljö med samma lokal, utrustning, monitorer och 
ljudnivå. Detta gjordes för att åstadkomma så pass rättvisa resultat till undersökningen som möjligt 
där framförallt val av monitorer och ljudnivå kan ha en stor inverkan på den auditiva upplevelsen. 
Genom att alla deltagare hade samma förutsättningar så ledde detta till ett rättvisare resultat utav 
testet vilket är en fördel med en kontrollerad miljö. Nackdelen är även här att deltagarna behöver ta 
sig tid att träffas på bestämd plats för att kunna medverka i undersökningen vilket leder till en 
mindre men kvalitativ grupp av deltagare.   
 
3.1.5 Pilotundersökning 
Inför undersökningen genomfördes en pilotundersökning för att bekräfta att prototypen och 
undersökningen fungerade. Pilotundersökning bestod utav tre olika deltagare som samtliga fick 
testa prototypen med vetskap om vad undersökningen skulle handla om. Då pilotundersökningens 
huvudsakliga uppgift endast var att testa så att prototypen fungerade väl samt att deltagarna förstod 
vad undersökningen gick ut på så gjordes inga intervjuer eller observationer som den riktiga 
undersökningen innehåller.  
Samtliga deltagare i pilotundersökningen hörde skillnad på de två olika versionerna utav spelet då 
de både fick testa den varierande och repetitiva versionen. Samtliga deltagare förstod även syftet 
med undersökningen.  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4   Projektbeskrivning 
 
Prototypen till undersökningen skapades genom spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017), 
utöver Unity så användes även ljudmotorn FMOD Studio (Firelight Technologies, 2017) för att 
implementera ljudeffekterna i spelet. Både Unity och FMOD Studio är gratis att använda sig utav 
för icke-kommersiellt och personligt bruk, därför användes dessa program under projektet för att 
skapa prototypen. För att skapa alla prototypens olika ljudeffekter användes mjukvaran Logic Pro X 
(Apple inc., 2017) för inspelning och editering utav de olika ljud som sedan blev ljudeffekter till 
spelet.  
 
Prototypen består utav två versioner av en spelsekvens där den ena versionen (Version A) har en 
varierande ljuddesign och den andra (Version B) en repetitiv ljuddesign. Utöver ljuddesignen så är 
alltså de två olika versionerna helt identiska, vilket är avgörande då det endast är ljuddesignen och 
hur den påverkar spelaren som skall studeras i undersökningen. Olika typer av ljudeffekter valdes 
till spelet baserat på de studier och forskning som detta arbete tar upp i tidigare kapitel. 
Ljudeffekterna som inkluderades i prototypen delades även upp mellan fem olika huvudgrupper 
som ansågs relevanta att jämföra i undersökningen, dessa fem huvudgrupper utav ljud var: Ambiens, 
karaktär, voice acting, objekt och event.  
 
Spelet i sig består utav en mindre bana som deltagarna tog sig igenom med hjälp utav att springa, 
hoppa och skjuta. Under spelets gång så utsattes deltagarna för olika hinder som skapats för att 
tvinga deltagarna till vissa handlingar och därmed även tvinga deltagarna att trigga igång olika ljud. 
Dessutom så gjordes spelet även linjärt så att deltagarna endast kunde ta en väg till spelets mål, 
vilket gjorde att de olika deltagarna utsattes för väldigt lika spelsekvenser med få valmöjligheter. På 
bilden nedan kan du som läsare få en överblick över hur prototypen såg ut för de individer som 
medverkade i undersökningen (Se Figur 1).  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Figur 1    En överblick på prototypen och spelvärlden som undersökningens deltagare tog 
sig igenom.  

4.1 Val utav ljudeffekter  
Inför skapandet utav prototypen så bestämdes vilka typer av ljud som spelet skulle inkludera för att 
både ge spelaren en ljuddesign som kan gå från varierande till repetitiv, samt på optimalt vis kunna 
jämföra de olika ljudeffekterna. Dessutom var det viktigt att inkludera ljudeffekter som hade olika 
egenskaper och roller i spelsessionen för att undersökningen skulle kunna få svar på vilka typer av 
ljud som lättare uppfattas repetitiva än andra. Med ett ljuds egenskap menas exempelvis dess 
frekvensinnehåll och en roll i spelsessionen skulle exempelvis kunna vara att alltingen ljudet spelas 
upp konstant i bakgrunden eller att det endast spelas upp under tiden som deltagaren rör på sin 
karaktär. Valet utav olika typer av ljud baserades därför huvudsakligen på de studier som detta 
arbete baseras på men också på spelsessionens innehåll.  
 
Ljudeffekterna som inkluderades i prototypen delades därför upp mellan 5 olika huvudgrupper som 
ansågs relevanta att jämföra i undersökningen där vardera grupp av ljudeffekter har en specifik roll 
gentemot de andra, dessa 5 huvudgrupper utav ljud var: Ambiens, karaktär, voice acting, objekt och 
event. 
Ambiens kallas alla ljud som involverar spelvärldens miljö, alltså ljud som inte är kopplade till 
något specifikt objekt i spelvärlden. I denna prototyp så består ambiensen utav regn, åska och 
viskningar. Eftersom att Schnupp m.fl. i boken Auditory Neuroscience (2012) kom fram till att 
ljudkällors startpunkt var en faktor som hade stor påverkan på hörselns analys utav ljudmiljön, så är 
Ambiens en relevant grupp utav ljud att jämföra i undersökningen (Schnupp m.fl, 2012 ss. 234). 
Ljuden utav Ambiens har nämligen väldigt få startpunkter gentemot de andra grupperna utav ljud då 
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dessa ljud repeteras om och om igen under spelsessionen utan någon tydlig start eller slutpunkt.  
  
Ljuden för gruppen karaktär är alla ljud som involverar deltagarens karaktär, det vill säga alla 
funktioner som deltagaren står för. I detta fall innebär det ljuden för karaktärens rörelse samt när 
deltagaren skjuter. Det som urskiljer denna grupp utav ljud ifrån de andra grupperna är att 
deltagaren själv styr när dessa ljud spelas upp genom sina handlingar och därmed även kan spela 
upp ljuden så mycket eller lite som spelaren själv vill. Dessutom så tar Vachon i sin artikel Avoiding 
Tedium: Fighting Repetition in Game Audio (2009) upp problem med ljudeffekter som spelas upp 
väldigt tätt inpå varandra och att det krävs väldigt många variationer utav dessa typer av 
ljudeffekter för att de skall kännas naturliga för individen som spelar. Karaktärens ljud utav fotsteg, 
hopp och skott är alla goda exempel på ljud som spelas upp väldigt tätt inpå varandra och gör 
gruppen karaktär relevant att jämföra i undersökningen.  
 
Gruppen voice acting involverar alla ljud av röster och repliker, som i denna prototyp består utav 
repliker som spelas upp under spelets gång då deltagaren tar sig igenom banan. Just voice acting är 
en grupp som utav många anledningar är relevant att involvera i denna undersökning då dessa ljud 
urskiljer sig mycket ifrån de andra grupperna som inkluderas i spelsessionen. Enligt Michael Chions 
(1994) teorier angående olika sätt att lyssna så är voice acting ett av få tillfällen då individen i 
denna undersökning kommer att lyssna semantiskt istället för kausalt. Även Schnupp m.fl tar upp 
vikten utav tal i boken Auditory Neuroscience (2012) samt att både studien från Shultz & 
Vouloumanos (2010) och Hauser m.fl. (2010) kommer fram till att människan redan som nyfödd 
prioriterar att lyssna på röster och tal framför andra typer utav ljudkällor.  
 
Ljudeffekterna för objekt involverar ljud för fysiska objekt i spelvärlden som deltagaren kan 
interagera med, i denna prototyps fall så innebär det ljud för kuber som deltagaren kan plocka upp 
under spelets gång. Det som utmärker denna grupp från de andra grupperna är att deltagaren kan 
undvika att interagera med dessa objekt och därmed även undvika ljudeffekten helt. Dessa 
ljudeffekter och objekt inkluderades huvudsakligen i spelsessionen för undersökningens 
observation. Detta är en faktor där man i undersökningen tydligt kan se en eventuell 
beteendeförändring från deltagarna då de eventuellt väljer att plocka upp objekten i den ena 
versionen utav spelet men inte i den andra. Karen Collins m.fl konstaterar i boken Game Sound 
Technology And Player Interaction (2011) att ljud kan påverka ens spelbeteende, då de sett en 
beteendeförändring bland människor som spelar på spelmaskiner i samband med ljud. Därför är det 
även relevant att se om repetitiv ljuddesign gentemot en varierande kan ha en viss påverkan på 
deltagarnas spelbeteende.  
 
Den sista gruppen av ljud som prototypen involverar är event och detta involverar ljud för olika 
händelser, vilket i prototypen innebär ljuden för att karaktären dör, tar sig i mål eller att dörrar 
öppnas. Det som urskiljer gruppen event från de andra grupperna är att dessa ljud gentemot gruppen 
karaktär istället spelas upp väldigt sällan under spelsessionen då olika event inte förekommer lika 
ofta under spelets gång trots att majoriteten utav ljuden inte går att undvika. Även detta val bygger 
på Vachons artikel Avoiding Tedium: Fighting Repetition in Game Audio (2009) där han menar på 
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att ljudeffekter som spelas upp väldigt tätt inpå varandra lätt känns repetitiva och onaturliga. Därför 
inkluderas även ljudeffekter som inte spelas upp tätt inpå varandra i spelsessionen för att se om 
teorin stämmer och för att se om deltagarna inte uppfattar ljudeffekterna för event repetitiva trots att 
de är skapade väldigt repetitiva.  
 
4.1.1 Skapande av ljudeffekter 
Samtliga ljudeffekter skapades genom programvaran Logic Pro X (Apple inc., 2017), då majoriteten 
utav ljudeffekterna är vardagliga ljud så som fotsteg mot olika material, röster och ljud utav 
knarrande dörrar med mera så spelades de flesta ljuden in med hjälp utav olika mikrofoner medan 
jag interagera med dessa vardagliga ljudkällor. Ett fåtal ljudeffekter skapades även helt digitalt 
återigen med hjälp utav Logic Pro X och dess virtuella synthar som medföljer.  
Efter inspelningen utav ljudkällorna så editerades de olika ljuden i Logic Pro X och olika effekter så 
som equalizer, reverb och delay användes för att framställa de slutgiltiga ljudeffekterna till spelet.  
 
Vid skapandet utav de olika ljudeffekterna var det dock viktigt att se till att varje ljudeffekt både 
kunde uppfattas som varierande och repetitiv vilket var avgörande för undersökningen och 
spelsessionen som de olika deltagarna skulle få uppleva. För att åstadkomma detta så sattes en 
standard upp för samtliga ljud där en viss mängd utav variationer och längd på ljuden stod för den 
varierande versionen, och en annan mängd utav variationer och längd på de olika ljudeffekterna 
stod för den repetitiva versionen utav spelet.  
 
Det som jag kom fram till under skapandet utav ljudeffekterna var att 8 olika variationer utav 
samma ljudkälla i majoriteten av fallen lät och kändes naturligt, samt varierande. Ett exempel skulle 
kunna vara fotstegen från karaktären där just ljudeffekten för fotsteg hade 8 olika varianter, även på 
vardera underlag. Gällande loopar (ljud som repeteras om och om igen utan stopp så som ambiens) 
så är det inte olika variationer som man utgår ifrån utan istället längden på loopen som det sattes en 
standard för i prototypen. Samtliga loopar gjordes 30 sekunder långa vilket var nog för att inte 
uppfattas repetitiva utav deltagarna. På detta vis skapades ljudeffekterna för den varierande 
versionen utav spelet.  
 
Gällande den repetitiva versionen utav spelet så utgick den helt och hållet från den varierande 
versionen då den endast är en kopia med begränsad variation och längd på ljudeffekterna. För att 
göra samtliga ljudeffekter repetitiva i denna version så begränsades istället variationen utav varje 
ljudeffekt till 1 eller 2 variationer (beroende på vilken ljudeffekt det gällde) medan längden på de 
olika looparna gick från 30 sekunder till 3 sekunder under den repetitiva versionen utav spelet. 
Detta kan ses som rätt extrema åtgärder för att göra samtliga ljudeffekter i spelet repetitiva, detta 
gjordes dock för att skapa en så pass stor skillnad som möjligt mellan den varierande och repetitiva 
versionen vilket i slutändan kommer leda till ett bättre och tydligare svar på undersökningen (Se 
Figur 2). 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Figur 2    Ett exempel som visar på hur mycket samtliga ljudeffekter begränsades under den 
repetitiva versionen gentemot den varierande.  
 
4.2 Speldesign & Implementation 
För att skapa prototypen så användes spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017), utöver Unity så 
användes även ljudmotorn FMOD Studio (Firelight Technologies, 2017) för att implementera 
ljudeffekterna i spelet. Spelet som skapades är en mindre bana uppbyggd utav enkla plattformar och 
kuber i olika storlekar vilket även lett till att spelet blivit väldigt grafikfattigt. Den enkla 
speldesignen valdes framförallt eftersom att det inte är banan i sig som deltagarna skall uppleva 
utan dess ljuddesign, därav krävs inte en speciellt avancerad speldesign och grafik. Tvärtom så är 
det möjligt att den grafikfattiga och enkla speldesignen eventuellt kan förenkla det för deltagarna att 
uppleva de två olika ljuddesigner som undersökningen bygger på utan att lägga uppmärksamhet på 
annat gällande spelet, exempelvis det visuella.  
 
Utöver det visuella så är speldesignen gällande svårighetsgrad och hinder också enkel, spelet går ut 
på att man med sin karaktär springer, hoppar och skjuter. Med hjälp utav dessa handlingar tar man 
sig även igenom hela banan från början till slut. Att sätta en enkel svårighetsgrad gynnar 
undersökningen eftersom att undersökningen strävar efter att alla deltagare skall lyckas ta sig 
igenom hela banan, huvudsakligen för att individerna skall uppleva och utsättas för alla ljudeffekter 
som implementerats i spelet. Då deltagarna även skall spela om samma spel två gånger för att både 
uppleva den varierande och repetitiva ljuddesignen så vore det problematiskt om deltagarna 
fastnade på något hinder och om banan tog allt för lång tid att ta sig igenom för deltagarna.  
 
Dessutom så byggdes spelet även väldigt linjärt så att deltagarna endast kunde ta en väg till spelets 
mål, detta gjorde att de olika deltagarna utsattes för väldigt lika spelsekvenser med få 
valmöjligheter vilket är fördelaktigt för undersökningens svar. Då varje deltagare får uppleva 
väldigt liknande spelsekvenser så får dem även samma utgångspunkt vilket stärker resultatet och 
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svaren som de ger.  
Efter att banan var uppbyggd i Unity (Unity Technologies, 2017) så implementerades alla 
ljudeffekter genom  FMOD Studio (Firelight Technologies, 2017). Ljudeffekterna kopplades alltså 
till de olika objekt, karaktär, miljö och händelser med mera som spelet vid detta tillfälle innehöll. 
Slutligen så editerades även ljudeffekterna i FMOD Studio genom att använda olika verktyg för att 
slumpmässigt spela upp olika variationer utav ljudeffekterna i spelet, samt att göra olika lösningar 
för att alla ljudeffekter skulle spelas upp på rätt vis under spelets gång. Efter att den varierande 
versionen var klar så kopierades hela projektet och ljudeffekterna i FMOD Studio begränsades för 
att göra den repetitiva versionen.  
 
4.2.1 Implementationsval 
En del implementationsval gjordes under banans gång för att på olika sätt styra vad deltagaren 
skulle höra och uppleva, vissa val gjordes exempelvis för att kunna kontrollera hur mycket en viss 
ljudeffekt skulle spelas upp. Under spelets gång så utsattes deltagarna för olika hinder som skapats 
för att tvinga deltagarna till vissa handlingar och därmed även tvinga deltagarna att trigga igång 
olika ljud.  
 
Ett gott exempel på detta är olika platåer som implementerades i banan för att tvinga deltagaren till 
att hoppa många gånger och därmed även spela upp ljudeffekten för att karaktären hoppar många 
gånger tätt inpå varandra. Genom att tvinga deltagaren till att lyssna på ljuden många gånger så är 
det möjligt att det uppfattas repetitivt, och just handlingen utav att hoppa var tidigare inte 
nödvändigt i banan för att ta sig igenom den. Valet gjordes för att de olika deltagarna inte skulle 
kunna missa denna ljudeffekt under spelets gång (Se Figur 3).  

Figur 3    Implementationsval för att tvinga deltagarna till att hoppa och därmed uppleva 
ljudeffekten som innan kunde skippas.  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En liknande lösning gjordes för ljudeffekterna av repliker och dörrar, här valdes istället att 
implementera osynliga boxar i spelet vid bestämda platser som spelaren inte kunde gå runt och 
dessa osynliga boxar spelar då upp ljudeffekten när deltagaren går in i den. Även detta val gjordes 
för att kontrollera och förutbestämma  hur många gånger deltagarna skall utsättas för ljudeffekterna.  
Spelsekvensen kommer exempelvis under banans gång att utsätta deltagarna för repliker vid 4 olika 
tillfällen och för ljudet utav dörrar vid 3 olika tillfällen.  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5   Utvärdering 
 
5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen genomfördes i slutet utav april 2018, där totalt 10 individer deltog i 
undersökningen. Samtliga individer genomförde undersökningen var för sig i en kontrollerad miljö  
som bestod utav ett enskilt rum med samma förutsättningar. Detta innebar att samtliga individer 
som deltog i undersökningen nyttjade samma lokal, utrustning och ljudnivå. Utöver detta så 
genomförde även samtliga individer precis samma spelsession, följt av en kvalitativ intervju med 
förutbestämda frågor (Appendix A).  
 
Vid början av undersökningen så gavs information ut till samtliga deltagare angående deras 
rättigheter och det klargjordes även att individerna fick avbryta undersökningen när de ville. Annan 
viktig information så som hur undersökningen skulle gå till, anvisningar angående spelet och att 
individernas spelsession spelades in gavs också ut vid detta tillfälle.  
Efter detta så fick samtliga deltagare genomgå spelsessionen där individerna fick spela två olika 
versioner utav samma spel, där en av versionerna hade en repetitiv ljuddesign och den andra en 
varierande. Dock så gavs ingen information ut angående vilken version som var vilken, utan de två 
olika versionerna namngavs endast version A och B. Under testen så fick även hälften av urvalet 
börja med den repetitiva versionen medan den andra hälften fick börja med den varierande, vilket 
gjordes för att uppnå ett så pass rättvist resultat som möjligt.  
 
Under tiden som undersökningarna pågick så spelades deltagarnas spelsessioner in för att kunna 
analyseras i efterhand, detta innebar dock att endast spelet i sig spelades in för att skydda 
deltagarnas identitet. Meningen med att spela in spelsessionen var för att i efterhand kunna se 
eventuella beteendeförändringar inom deltagarnas spelbeteende när man jämför individernas 
genomgång utav den repetitiva versionen mot den varierande. Mjukvaran som användes för att 
spela in deltagarnas spelsessioner för analys var ScreenFlow (Telestream, 2017).  
 
Efter att deltagarna var klara med att spela igenom både den varierande och repetitiva versionen 
utav spelet så gjordes slutligen en kvalitativ intervju med förutbestämda frågor för att få svar på hur 
deltagarna upplevde de olika versionerna utav spelet. Genom den kvalitativa intervjun togs även 
information ut angående om deltagarna hörde någon skillnad mellan versionerna och i detta fall hur 
dem tyckte att repetitiv ljuddesign påverkade deras spelupplevelse. Deltagarna fick även svara på 
ifall det var någon speciell typ av ljud som upplevdes mer repetitivt än andra och fick därefter 
rangordna olika typer utav ljudgrupper i hur repetitiva dem upplevdes.  
 
Då observationen och inspelningen utav spelsessionerna gav svar på om repetitiv ljuddesign på 
någon vis förändrade deltagarnas spelbeteende och undermedvetna agerande så fokuserade den 
kvalitativa intervjun istället på individernas spelupplevelse som endast individerna själva kan 
uttrycka, och på detta vis kompletterar metoderna varandra för att till sist få ett resultat.  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5.2 Resultat: Intervju 
I början utav den kvalitativa intervjun fick deltagarna svara på om de hade några 
hörselnedsättningar eller inte, vilket samtliga deltagare uppgav att de inte hade. Dessutom så 
uppfattade samtliga 10 deltagare att de hörde skillnad på de två olika versionerna utav spelet. För en 
del av deltagarna var det dock en uppenbar skillnad mellan den repetitiva och varierande versionen 
medan andra upplevde att de hörde en mindre skillnad mellan versionerna (se Figur 4).  

Figur 4    Hörselnedsättning och ifall deltagarna hörde någon skillnad.  
 
Därefter så fick deltagarna beskriva hur pass stor skillnad de hörde på den repetitiva och varierande 
versionen där de fick utgå från en skala från 1 till 5. I detta fall innebar 1 en liten skillnad och 5 en 
stor skillnad (se Figur 5). Ett medelvärde togs även ut genom att addera samtliga deltagares värden 
och dividera med antal deltagare. Medelvärdet för hur pass stor skillnad samtliga deltagare hörde 
mellan den varierande och repetitiva versionen hamnade på 2,8.  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Figur 5    Värden på hur stor skillnad deltagarna upplevde mellan versionerna.  
 
Efter detta så fick deltagarna svara på vilken av version A och B som de ansåg vara repetitiv, samt 
vilken av versionerna som de föredrog att lyssna på. På denna fråga så svarade samtliga deltagare 
att version B var den repetitiva vilket den också var. Dessutom så föredrog nästan alla deltagare att 
lyssna på den varierande versionen, endast en utav tio personer avvek från resten och föredrog den 
repetitiva versionen utav spelet (se Figur 6).  

Figur 6    Vilken version som ansågs repetitiv och vilken som föredrogs.  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Då intervjun fokuserade på hur deltagarna upplevde de olika versionerna utav spelet så fick 
deltagarna också beskriva hur de upplevde version A och B med egna ord. Därför valdes det att 
inkludera utvalda beskrivningar utav version A och B som sammanfattade beskrivningarna som 
helhet, deltagarnas citat löd såsom:  
 
                  Version A (varierande ljuddesign)  
 ‘’Jag upplevde att det var lite läskigare, samt att jag upplevde en större immersion’’  
 ‘’Det kändes mer realistiskt och naturligt’’  
 ‘’Det lät som det borde göra’’  
 ‘’Jag kände mig mer investerad och fokuserad i spelvärlden’'  
 ‘’Denna version kändes mer naturlig att lyssna på’’  
 ‘’Jag kände en större inlevelse, jag tyckte om ljuden och spelet blev läskigare’'  
 ‘’Jag tänkte inte på ljuden lika mycket under denna version’'  
 
           Version B (repetitiv ljuddesign)  
 ‘’Version B var endast en sämre version men det gick att spela ändå’’  
 ‘’Det var mindre obehagligt, inte lika läskigt men mer irriterande’’  
 ‘’Jag upplevde en mindre inlevelse och störde mig på en del ljud’’  
 ‘’Jag började tänka på en del ljud och fokuserade på dem istället för spelet’’  
 ‘’Det kändes repetitivt och tråkigare’’  
 ‘’Ljuden och spelet blev mer förutsägbart’’  
 ‘’Det blev väldigt repetitivt med replikerna’’  
 ‘’Jag upplevde att ljuden kom mer konstant’’  
 ‘’Jag tänkte på ljuden gentemot version A, det blev nästan lite komiskt istället’'  
 
 
Deltagarna fick vid detta tillfälle även beskriva om den repetitiva versionen på något vis påverkat 
deras spelupplevelse negativt. Precis som i en tidigare fråga fick deltagarna nu återigen utgå ifrån en 
skala från 1 till 5. I detta fall innebar 1 lite negativt och 5 mycket negativt (se Figur 7). Ett 
medelvärde togs även ut genom att addera samtliga deltagares värden och dividera med antal 
deltagare. Medelvärdet för hur pass negativt samtliga deltagare ansåg att den repetitiva versionen 
påverkat spelupplevelsen hamnade på 2,3.  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Figur 7    Värden på hur negativt den repetitiva ljuddesignen upplevdes.  
 
Då det även var intressant för undersökningen att se vilka specifika typer utav ljud som upplevdes 
repetitiva under den repetitiva spelsessionen så fick deltagarna specifikt beskriva enskilda ljud som 
de upplevde blev repetitiva under tiden de spelade version B. Repliker och ljuden för fotsteg 
uppgavs av majoriteten utav deltagarna men även ljudet för dörrar ansågs repetitiva för många 
deltagare (se Figur 8).  

Figur 8    Specifika ljud som upplevdes repetitiva.  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I slutet utav den kvalitativa intervjun så fick deltagarna även rangordna de 5 olika huvudgrupper 
utav ljud som undersökningen utgått ifrån, det vill säga ambiens, karaktär, voice acting, objekt och 
event. Deltagarna fick vid detta tillfälle rangordna huvudgrupperna i hur pass repetitiva de ansågs 
gentemot varandra. Eftersom att ljuddesignen bygger på 5 olika huvudgrupper så fick deltagarna 
rangordna dem från 1 till 5. I detta fall innebar 1 den grupp som upplevdes mest repetitiv och 5 den 
grupp som istället upplevdes minst repetitiv. Grupperna voice acting och karaktär var definitivt de 
grupper som upplevdes mest repetitiva då dem rangordnades 1 och 2 utav nästan alla deltagare. 
Gruppen event upplevdes relativt repetitiv då gruppen placerades på tredje plats av väldigt många 
deltagare. Grupperna ambiens och objekt var de två grupper som placerades i botten av majoriteten 
utav deltagarna och som inte upplevdes repetitiva (se Figur 9).  

Figur 9    Rangordning utav de 5 huvudgrupperna.  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5.3 Resultat: Observation 
Observationen bestod utav inspelningar från samtliga deltagares spelsessioner som i efterhand 
analyserades för att kunna jämföra deltagarnas två olika spelsessioner. Detta gjordes för att kunna se  
om en repetitiv ljuddesign gentemot en varierande uppmanade till ett förändrat spelbeteende hos 
deltagarna. I analysen utav spelsessionerna så räknades därför hur många objekt deltagaren tog upp, 
hur många gånger deltagaren hoppade med sin karaktär, samt hur många gånger deltagaren 
avfyrade sitt vapen. Värt att nämna är också att deltagare 1 till 10 har samma nummerordning i 
samtliga figurer (se Figur 10 & 11).  
 

Figur 10    Analys av spelsession: Version A (Varierande)  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Figur 11    Analys av spelsession: Version B (Repetitiv)  
 
En sista faktor som analyserades var även tiden det tog spelaren att ta sig från början till slut på 
vardera version utav spelet. Värt att nämna är att deltagare 1 till 5 började att spela version A, 
medan deltagare 6 till 10 istället började med att spela version B utav spelet (se Figur 12).  

Figur 12    Analys av spelsession: Tid.  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5.4 Analys & Slutsatser 
Då samtliga individer i undersökningen inte bara hörde skillnad utan även en relativt stor skillnad 
med ett medelvärde på 2,8 (se Figur 4 & 5) mellan den varierande och repetitiva ljuddesignen så 
kan det konstateras att repetitiv ljuddesign och dess inverkan på spelare är relevant att undersöka. 
Då dessutom samtliga 10 deltagare hörde vilken av versionerna som var den repetitiva och 9 utav 
10 även föredrog att spela den varierande versionen av spelet så visar resultatet på att repetitiva ljud 
både är lätta att uppmärksamma och att de har en negativ inverkan på spelaren och dess 
spelupplevelse (se Figur 6).  
 
När sedan deltagarna fick beskriva hur de upplevt version A och B med egna ord så framgick det 
tydligt att version B (den repetitiva versionen) haft en negativ inverkan på deltagarnas 
spelupplevelse. Medan version A (den varierande versionen) lät naturlig och var inlevelserik så 
beskrev deltagarna istället den repetitiva versionen som förutsägbar, irriterande, komisk, onaturlig 
och att de fokuserade på en del ljud mer än spelet i sig, vilket gav en sämre inlevelse till 
spelvärlden. Trots den relativt hårda kritiken mot den repetitiva versionen så gav deltagarna sedan 
ett medelvärde på 2,3 när de skulle sätta ett värde på hur pass negativt den repetitiva ljuddesignen 
påverkade deras spelupplevelse, vilket varken är speciellt lågt eller högt (se Figur 7).  
Slutsatsen man kan dra utav detta resultat är att repetitiva ljud definitivt hade en negativ inverkan på 
deltagarnas spelupplevelse, som även beskrevs tydligt med deras egna ord, men inte så pass negativt 
att det förstörde spelet helt.  
 
Några av de specifika ljud som upplevdes väldigt repetitiva under version B var framförallt repliker, 
fotsteg och dörrar. Dessa ljud var de ljud som majoriteten utav deltagarna ständigt uppgav som 
repetitiva, onaturliga och ibland även irriterande (se Figur 8).  
Dessa tre olika typer av ljud tillhör även tre utav de olika huvudgrupperna som ljuddesignen är 
uppdelad i, nämligen voice acting, karaktär och event. Inga ljud ur huvudgrupperna ambiens och 
objekt ansågs repetitiva i version B. Slutsatsen utav detta resultat visar på att det endast är vissa ljud 
som uppfattas repetitiva trots att varenda ljud i den repetitiva ljuddesignen är gjord väldigt repetitiv.  
Med detta resultat kan det konstateras att vissa typer utav ljud både är enklare att uppleva repetitiva, 
samt uppmärksamma i mängden. Både huvudgruppen ambiens och objekt undkom helt deltagarnas 
uppmärksamhet men även andra specifika ljud inom resterande huvudgrupper uppgavs inte som 
repetitiva utav deltagarna.  
När deltagarna även fick rangordna de olika huvudgrupperna istället för specifika ljud så gav detta 
samma resultat, där framförallt voice acting och karaktär rangordnades som grupperna som 
upplevdes mest repetitiva gentemot de andra grupperna utav ljud. Även event rangordnades relativt 
högt medan grupperna ambiens och objekt rangordnades sist (se Figur 9).  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När deltagarnas inspelningar sedan analyserades för att se om en repetitiv ljuddesign hade en 
inverkan på deltagarnas spelbeteende så kunde man inte se några specifika mönster som styrkte 
detta, när man kollar på deltagarnas resultat och jämförde vardera deltagares spelsessioner så skiljer 
det sig relativt lite. Då det dessutom är väldigt många faktorer som spelar in i hur många gånger en 
spelare hoppar och skjuter så är det helt naturligt att dessa resultat skiljer sig åt till viss del. 
Gällande objekten som deltagarna tog upp under spelets gång så var skillnaden här mellan version A 
och B relativt liten (se Figur 10 & 11).  
För att kunna konstatera att den repetitiva ljuddesignen hade en inverkan på deltagarnas 
spelbeteende så hade resultatet istället behövt visa en markant skillnad. Tiden det tog för deltagarna 
att ta sig igenom spelet testades också för att se om deltagarna eventuellt kände sig mer stressade 
utav någon av versionerna eller liknande anledning. Men även detta resultat gav ingen statistik om 
att repetitiv ljuddesign påverkade speltiden för deltagarna. Det visade dock att deltagarna var 
snabbare under sin andra spelomgång då 9 utav 10 hade en snabbare tid, vilket är naturligt eftersom 
att deltagarna under första spelomgången lärde sig spelet (se Figur 12).  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6   Avslutande diskussion 
 
6.1 Sammanfattning 
Undersökningens syfte var att undersöka repetitiv ljuddesign, vilken inverkan det har på spelare och 
deras spelupplevelse. I undersökningen undersöks dessutom om repetitiv ljuddesign förändrar 
deltagarnas spelbeteende och om det är några specifika typer utav ljud som upplevs mer repetitiva 
än andra.  
 
I bakgrunden går studien igenom ett flertal olika studier, teorier och forskning inom repetitiv 
ljuddesign och andra relevanta områden. Dessa delades upp i tre olika relevanta områden för denna 
studies forskningsfråga, dessa tre områden var hur människan lyssnar, ljud kopplat till 
beteendeförändring och repetition mot immersion.  
 
Prototypen som skapades genom frågeställningen bestod utav ett spel med två olika versioner, där 
version A hade en varierande ljuddesign medan version B istället hade en repetitiv ljuddesign. 
Deltagarna fick spela både den varierande och repetitiva versionen utav spelet för att på så vis 
uppleva båda versionerna för att sedan kunna beskriva skillnaden mellan dem i en kvalitativ 
intervju. Samtidigt som deltagarna spelade spelet så analyserades även deras spelbeteende genom 
inspelningar utav spelsessionerna. Resultaten visade överlag att repetitiv ljuddesign hade en relativt 
negativ inverkan på deltagarnas spelupplevelse men hade istället mindre inverkan på deltagarnas 
spelbeteende.  
 
6.2 Diskussion 
Om man jämför resultatet från denna undersökning med de studier, forskning och olika teorier som 
arbetet bygger på så stämde stor del utav resultatet överens med den tidigare forskningen. Karen 
Collins (2008) och Vachon (2009) beskrev termen immersion och hur en spelares upplevelse kan 
påverkas negativt utav repetitiva ljud, vilket resultatet också visade på att repetitiva ljud gjorde då 
deltagarna fick beskriva hur de upplevde de olika versionerna utav spelet. För den korta tid som 
deltagarna under denna undersökning faktiskt utsattes för de repetitiva ljuden var de negativa 
effekterna även relativt stora. En hypotes som är relativt sannolik är att deltagarna hade uttryckt sig 
ännu mer negativt angående den repetitiva ljuddesignen ifall spelsessionen pågått längre. Det som 
dessutom var intressant med deltagarnas beskrivningar utav de olika versionerna av spelet var att de 
hade väldigt mycket att säga angående den repetitiva versionen men mindre angående den 
varierande. Min teori angående detta är att deltagarna inte tänker på ljuden under tiden de spelar om 
ljuden låter naturliga, samtidigt så hamnar ett fokus på de ljudeffekter som upplevs repetitiva och 
man börjar då som spelare tänka på ljuden man hör, vilket också vissa utav deltagarna kom fram till. 
När en ljuddesign är varierande tänker man alltså knappt på den då den känns helt naturlig i den 
spelvärld som man befinner sig i.  
 
Gällande de specifika ljud som upplevdes repetitiva utav deltagarna under version B så stämde även 
detta resultat relativt bra överens med de tidigare studier som gjorts. Den typ av ljud som 
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majoriteten utav deltagarna upplevde repetitiv var replikerna som spelades upp under spelets gång. 
Trots att samma replik under spelets gång endast upprepades 4 gånger, vilket är lite upprepningar 
gentemot exempelvis ljudet utav skott som förekom mellan ca 20-50 gånger per spelomgång. Ändå 
så uppfattades repliken fruktansvärt repetitiv snabbt. Detta är dock inte så konstigt eftersom vi i 
vardagen vanligtvis aldrig upprepar vad vi säger till varandra två gånger. Dessutom är vi människor 
väldigt duktiga på att fokusera vår hörsel på just röster och är även tränade att urskilja och lyssna på 
röster redan från födsel, vilket Chion (1994) och Bregman (1994) m.f. tar upp i sina studier och 
teorier. Den andra typen utav ljud som ofta upplevdes väldigt repetitiva var fotsteg, Vachon (2009) 
tar i sin artikel upp ett exempel med fightingspel där det måste förekomma väldigt många varianter 
utav slagljud för att ljudeffekten inte skall bli repetitiv, då denna typ av ljudeffekt konstant upprepas 
i denna typ av spel så krävs det en väldigt stor variation. Fotstegen är ett liknande exempel då de 
spelas upp konstant så fort att man rör sig under spelets gång och kräver därför stor variation, en 
teori är också att det kan ha en viss påverkan att man själv kontrollerar när ljudeffekten spelas upp. 
Alltså att man får ljudet som feedback när man själv trycker på knappen för att röra sin karaktär, 
vilket jag själv har en hypotes om att det kan påverka huruvida man uppmärksammar ljudet eller 
inte då det är ett medvetet val man gör som spelare. I detta fall borde dock ljudet för skott också 
nämnts som repetitivt utav deltagarna då man som spelare även kontrollerar detta ljud men vissa 
ljudeffekter tål att vara mer repetitiva som Vachon (2009) också går in på.  
En annan aspekt som är intressant var att många utav de deltagare som uppgav fotsteg som 
repetitiva framförallt tyckte att ett visst underlag var mer repetitivt. Fotstegen i spelet hade fyra 
underlag som var, grus, sten, trä, och våt mark. Av dessa så var det samtliga gånger den våta marken 
som uppgavs som speciellt repetitiv, en teori om varför just detta underlag upplevdes mer repetitivt 
kan vara att det var ett väldigt högfrekvent ljud gentemot de andra underlagen utav fotsteg. En 
annan teori skulle kunna vara att de två olika variationerna utav den våta marken var väldigt olika 
varandra vilket resulterar i att det lättare uppmärksammas att det är två olika ljud som upprepas om 
och om igen.  
 
Något mer som var väldigt intressant var att ingen utav deltagarna lade märke till att ambiensen var 
repetitiv, trots att det ljudet spelades upp från början till slut utav spelet konstant. Skillnaden mellan 
ambiensen som loopar och andra ljud är dock att ljudet inte har någon tydlig start och slutpunkt 
vilket Schnupp m.fl. (2012) går in på i sin bok. För att ett ljud lätt skall uppmärksammas behöver 
det nämligen en tydlig startpunkt och då ljudet inte har någon slutpunkt så lägger man snabbt fokus 
på andra ljud och ambiensen glöms bort i mängden. Så att ambiensen inte skulle uppmärksammas 
var också relativt väntat men att dock ingen utav deltagarna påpekade det var för mig 
häpnadsväckande.  
 
Gällande observationen och analysen utav inspelningarna så sågs dock inga tydliga mönster på 
någon beteendeförändring. Att ljud kan påverka beteendet i det vardagliga livet konstaterar Karen 
Collins m.fl (2011) och Sayin m.fl. (2014) genom olika sociala experiment. Men detta syntes inte 
genom deltagarnas spelsessioner och under denna undersökning, så i detta arbete kan inte teorin om 
att repetitiva ljud kan förändra spelares spelbeteende stärkas. Det är dock värt att nämna att 
spelsessionen som deltagarna medverkade i var väldigt kort tidsmässigt och att just denna 
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undersöknings resultat angående beteendeförändring inte är slutgiltigt. I teorin så borde det vara 
fullt möjligt att repetitiv ljuddesign kan ha en viss påverkan på spelares spelbeteende som Karen 
Collins m.fl (2011) studier stärker.  
 
Skillnaden mellan detta arbete och tidigare forskning inom samma område är framförallt att det inte 
är någon vad jag vet som jämfört en repetitiv ljuddesign med en varierande på detta vis i en digital 
spelvärld. Detta arbete är därför givande för både spelutvecklare, deras produkter och 
konsumenterna. Genom att få en bättre förståelse för repetitiv ljuddesign så kommer även 
ljuddesignen överlag att kunna förbättras inom spelutvecklingen, vilket leder till nöjdare 
konsumenter då arbetet konstaterar att repetitiv ljuddesign har en negativ inverkan på 
spelupplevelsen bland annat. Då repliker och röster är så pass lätt att urskilja för människans hörsel 
så är detta framförallt ett område som spelutvecklare borde lägga mer tid och arbete på gentemot 
exempelvis ambiens som samtliga deltagare inte uppfattade repetitivt.  
 
6.3 Framtida arbete  
Om mer tid hade funnits skulle detta arbete kunnat utökas ytterligare, både i antal deltagare och 
undersökningen i sig. Då antalet deltagare som medverkade i denna undersökning landade på 10 
personer totalt så skulle fler deltagare ge ett tydligare svar och eventuellt även ett utökat svar 
angående hur repetitiv ljuddesign påverkade deras spelupplevelse. Dessutom så skulle arbetet kunna 
undersöka om deltagarna upplevde ljuden från version B repetitiva ifall man i efterhand istället hade 
spelat upp ljuden för dem enskilt. Då deltagarna endast uppfattade att vissa av de repetitiva ljuden 
blev repetitiva i mängden så hade det varit intressant om arbetet även testade att spela upp ljuden 
enskilt för deltagarna. Jag hade även gärna sett att deltagarna hade en mycket längre spelsession då 
deltagarna under denna undersökning endast spelade den repetitiva versionen under ca 2-3 minuter, 
vilket var tiden det tog att klara spelet. Om deltagarna utsattes för den repetitiva ljuddesignen under 
en längre tid hade svaret antagligen blivit ännu tydligare. Då spelare vanligtvis sitter flera timmar 
under en spelsession så hade det även gett undersökningen ett mer rättvist resultat.  
 
Långsiktigt så skulle detta arbete även kunna användas utav andra studier och undersökningar för 
att fortsätta forskningen av repetitiva ljud och dess inverkan på spelare, en större undersökning där 
man exempelvis inkluderar mycket mer olika typer av ljud och inkluderar andra typer utav spel. 
Detta arbete skulle till och med kunna användas till större undersökningar inom repetitiva ljud 
överlag, det behöver inte begränsas till just spel.  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Appendix A - Intervjuformulär 
•     Har du några hörselnedsättningar? 

 o    Ja  
 o    Nej 

•     Hörde du någon skillnad mellan de två olika versionerna? 

 o    Ja  
 o    Nej 

•    I detta fall, hur stor skillnad upplevde du i ljuddesignen mellan de två olika versionerna? 

 Liten skillnad  o o o o o  Stor skillnad 

•     Vilken version av spelet ansåg du vara mer repetitiv inom ljuddesignen? 

 o    Version: A 
 o    Version: B 

•    Vilken version av spelet föredrog du att lyssna på, version A eller B? 

 o    Version: A 
 o    Version: B 

•     Beskriv hur du upplevde version A: 

 o    Svar: 

•    Beskriv hur du upplevde version B: 

 o    Svar: 

•     Tyckte du att den repetitiva versionen påverkade din spelupplevelse negativt? 

 Lite negativt  o o o o o  Mycket negativt 

•   Var det några specifika typer av ljud som upplevdes mer repetitiva än andra? 

 o    Svar: 

•   Rangordna dessa olika typer av ljud från 1 till 5, där 1 upplevdes som mest repetitivt. 

 ___    Ambiens (regn, åska och viskningar)  
 ___    Karaktär (rörelse, skjuta, andning och hjärtslag)  
 ___    Event (karaktären dör, tar sig till mål, dörrar öppnas)  
 ___    Voice Acting (röster och repliker) 
 ___    Objekt (objekt som plockas upp)
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