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Sammanfattning 
 

Denna studie ämnar besvara frågan hur spelare upplever skillnader i vapenljuds intensitet i 

relation till skada, d.v.s om ett vapenljud med högre ljudintensitet uppfattas göra mer skada 

än ett ljud med lägre intensitet. Bakgrunden diskuterar ljudperception, immersion och 

upplevelser, ljuddesign i spel samt ljuds påverkan på uppfattning, där bl.a intensitet 

definieras och audiella termer fastställs. Vidare diskuteras utvecklingen av artefakten, ett 

FPS-spel med högt tempo där vapenljudens intensitet ändras över spelets gång, vars mål var 

att besvara frågeställningen och samtidigt vara engagerande. På grund av att förändringarna 

i intensitet inte medvetet uppmärksammades visade inte resultatet på ett konkret och 

omfattande svar. En faktor i detta tolkades vara det engagemang i spelmekaniken som är 

nödvändigt i ett FPS-spel med högt tempo. Det som datan antyder är att förändringar i ljud 

som uppfattas undermedvetet inte leder till en medveten förändring i uppfattningen av 

spelmekaniken. 

 

Nyckelord: ljudintensitet, ljuddesign, psykoakustik, datorspel, FPS-spel, perception   
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1 Introduktion 

“First-person shooters” (FPS) har sedan två årtionden tillbaka varit en av de mest populära 

genrerna på den globala spelmarknaden. Allestädes närvarande i dessa spel är både olika 

sorters vapen och deras ljud. Traditionellt är ett vapenljuds upplevda styrka, eller intensitet, 

till någon grad kopplad till hur mycket skada vapnet gör på karaktärer och objekt i spelvärlden; 

se ”Super Shotgun” från DOOM (id Software 2016) för ett exempel på ett kraftigt vapen, och 

pistolen från samma spel för exempel på ett svagt. Denna studie kretsar runt hur spelare 

upplever diskrepanser mellan intensiteten av ett vapens ljud och dess skada. 

 

Bakgrundskapitlet inleds med audiell terminologi samt hur dessa termer, som i första hand är 

skapade för film, kan appliceras inom spel, ibland i modifierad form. Vidare redovisas 

immersion och upplevelser samt hur de två områdena är applicerbara i arbetet mot en bättre 

förståelse för hur dessa uppstår och kan analyseras. Då studien kretsar kring ljuddesign i spel 

definieras även ämnesspecifik terminologi inom detta område. Kärnan av forskningsfrågan är 

huruvida ljud kan påverka uppfattning av det faktiska, något som tidigare forskning inom 

detta område visar på. 

 

Forskningen använde en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, med ett 

övervägande fokus på den kvalitativa metoden. Den kvantitativa datan kompletterar den 

kvalititativa och bidrar med en mer varierad samling datapunkter. Undersökningen tog  

formen av testtillfällen där testpersoner fick spela den artefakt som skapades under arbetets 

gång—ett FPS-spel satt i en arena—och sedan genomgå en semi-strukturerad muntlig intervju. 

Vapenljudens intensitet varieras automatiskt under spelet gång beroende på spelmekaniska 

parametrar. 

 

Undersökningens artefakt var ett sci-fi FPS-spel skapat i spelmotorn Unity (Unity  

Technologies 2018) och med ljudmotorn FMOD (Firelight Technologies 2018), och som 

inspirerades av spel som DOOM (id Software 2016) i spel- och ljuddesign och filmer som John 

Carter (2012) i koncept och omgivning. Spelet designades för att vara lika engagerande som 

ett kommersiellt spel—åtminstone över den korta tid som varje test tog—genom konstant 

rörelse och en eskalerande svårighetsgrad. Artefakten gick från en väldigt enkel grafisk stil och 

bandesign till mer komplicerade motsvarigheter för att uppnå detta mål. Ljudläggningen 

innehåller flera variationer i intensitet på spelets två vapnens ljud som designades och 

mixades för att vara så prominenta i spelets ljudbild som möjligt. Samtliga element justerades 

och utvecklades efter olika testtillfällen, inklusive två förstudier. 
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2 Bakgrund 

 Ljudperception 

2.1.1 De tre lyssningslägena 

Enligt Chion, en kompositör inom konkret musik och teoretiker inom filmljud, så finns det tre 

sätt att lyssna på ljud; dessa tre lyssningslägen benämns semantiskt, reducerat och kausalt 

lyssnande (1994, s. 25). Kausalt lyssnande, det vanligaste lyssningsläget, beskrivs som 

lyssnandet av ett specifikt ljud för att erhålla tillräcklig information för att identifiera ljudets 

orsak och/eller källa (Chion 1994, s. 25). Det kan tillföra kompletterande information om 

lyssnaren även kan beskåda ljudets källa, men är potentiellt det mest vilseledande då man 

endast jämför information från ljudet med befintlig vetskap och den nuvarande kontexten 

(Chion 1994, s. 25-26). Kausalt lyssnande är intressant för studien då ljudets källa och 

uppkomst kan paras ihop med spelmekanik och dess information. 

 

Reducerat lyssnande är när lyssnaren granskar ljudets egenskaper, något som är oberoende 

av ljudets uppkomst eller mening (Chion 1994, s. 29). Chion anser att reducerat lyssnande har 

en stor fördel när det kommer till att träna sin lyssningsförmåga då man som lyssnare skall 

analysera ljudets kvalité för att sedan definiera detta utan att använda sig utav källan (1994 s. 

31). Eftersom att ljudkvalitén är i fokus så är detta lyssningsläge intressant för studien då 

ljudets kvalité och egenskaper kan vara kopplat till intensitet. Dock så bör det tilläggas att 

detta lyssningsläge utgår från analysering av ljudets egenskaper oberoende av dess källa, något 

som försvåras i spel då spelarens input kan vara direkt kopplade till specifika ljud. En viss nivå 

av reducerat lyssnande behövs dock för att skilja på olika ljud från samma källa, t.ex. de olika 

variationer i vapenljudens intensitet. 

 

Semantisk lyssning är när man tolkar ljudets innebörd, såsom språk och kod (Chion 1994, s. 

28). Då forskningsfrågan handlar om ljuds intensitet, inte innebörd, så är detta lyssningsläge 

inte intressant för studien. 

2.1.2 Percipierad intensitet av ljud 

I och med att forskningsfrågan kretsar kring intensitet av ljud är det lämpligt att redovisa vilka 

faktorer som faktiskt påverkar den percipierade intensiteten av ett ljud. Med “intensitet” 

menas alltså i denna översikt inte enbart amplitud eller akustisk intensitet, utan flera 

egenskaper som tillsammans skapar intrycket av intensitet hos lyssnaren. Eftersom en 

översikt av alla potentiellt relevanta soniska egenskaper ej är möjlig inom tidsramen för denna 

studie har endast tre valts: “loudness”, skärpa och grovhet. Boken Psychoacoustics: Facts and 

Models (Fastl & Zwicker, 2007) ger en detaljerad inblick i samtliga egenskaper och är den 

primära källan för denna del av litteraturöversikten, dock saknas en tydlig genomgång av var 

datan i boken härstammar ifrån, vilket kan ses som ett problem. 

Loudness 

Ett ljuds styrka eller högljuddhet kan mätas på en mängd olika sätt, bl.a. enligt ljudtrycksnivå 

mätt i decibel (White & Louie 2005, s. 361) eller “loudness level” mätt i phon eller sone, 

härefter kallat bara “loudness” (Fastl & Zwicker 2007, s. 203). Ljudtrycksnivå är den 

utsträckningen till vilken en ljudvåg höjer och sänker lufttrycket i relation till det ambienta 
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lufttrycket, alltså styrkan av det fysiska fenomenet som är ljud (White & Louie 2005, s. 361). 

Loudness handlar mindre om det rent fysiska och mer om dess relation till hörseln. 

Människans öron har nämligen olika känslighet till olika frekvenser, illustrerat i figur 1 (Fastl 

& Zwicker 2007, s. 204). Här syns en dalande trend med toppar vid båda ändar av det hörbara 

frekvensomfånget (ca 20-20000 Hz), med en ytterligare sänkning runt 2-5 kHz. En ton i det 

känsligaste omfånget behöver alltså en mycket lägre ljudtrycksnivå för att upplevas låta lika 

högt som toner på t.ex. 50 Hz eller 16 kHz. 

 

Figur 1 Illustration av örats känslighet vid olika frekvenser 

Moore et al. presenterar en mer utvecklad modell som också inkluderar tid och “binaural 

inhibition”, alltså hur signaler som når ena örat kan påverka hur signaler i andra örat låter 

(2016). Modellen visar tydligt att upplevd loudness ökar något i samband med IMPD 

(Interaural Modulation Phase Difference), utifrån tester gjorda med en 1000 Hz sinusvåg i 

vardera öra (Moore et. al 2016, ss. 11-13). Med andra ord kan skillnader i signal mellan öronen 

påverka summerad loudness. Eftersom artefaktens ljud centrala till forskningsfrågan 

designats för att vara väldigt lika gällande stereosignal är denna faktor inte allt för avgörande, 

men bör ändå tas hänsyn till. 

 

Tid som en faktor innefattar, enligt Glasberg och Moore, två relevanta variabler: “short-term 

loudness” och “long-term loudness” (2002). Short-term loudness mäter “the loudness 

perceived at any instant” medan long-term loudness beräknas utifrån short-term loudness och 

mäter det mer långvariga intrycket av ett ljud (Glasberg & Moore 2002, s. 334). Variablerna 

kan kopplas till en studie av Susini och McAdams som visar att ljud som över tid stiger i 

ljudtryck minns som högre i deras helhet än ljud som sänks i ljudtryck (2007, s. 629). Detta 

kan ses som en bedömning av long-term loudness. Mäts perceptionen kontinuerligt under 

ljudets gång, alltså short-term loudness, ökar slutlig loudness hos stigande ljud med dess 

duration medan slutlig loudness hos sänkande ljud är konstant över olika durationer (2007, s. 

628). 

 

Dessa två modeller utgår ifrån något annorlunda metoder för att räkna ut hur högt ljudtryck 

ett ljud måste ha för att låta lika högt vid olika frekvenser, jämfört med Fastl och Zwicker. En 

jämförelse mellan Zwicker-metoden och Moore/Glasberg-metoden visar att den senare 

tenderar att ha högre värden (upp till 5 dB) vid samma punkter gällande bredbandsljud 

(Scheuren 2014, s. 4). 
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Skärpa 

Skärpa är, enligt Fastl och Zwicker, en sensation separat från loudness, grovhet, tonalitet, osv., 

och det är möjligt att jämföra just skärpan mellan olika ljud (2007, s. 239). De avgörande 

parametrarna, menar de, är det spektrala innehållet samt den centrala frekvensen av “narrow-

band sounds” (smalbandsljud), ljud med en relativt smal bandbredd sett till frekvens (2007, 

s. 239). Flera slutsatser dras. Den första är att skärpa (mätt i acum) ökar i samband med 

frekvensen av brus med en fast bandbredd, med en faktor av 50 från 200 Hz till runt 10 kHz 

(Fastl & Zwicker 2007, s. 240). Den andra är att, vid en statisk lägre “cut-off” (frekvens efter 

vilket ljud filtreras bort), ökar skärpan i samband med höjningen av den högre “cut-off”-

punkten (Fastl & Zwicker 2007, s. 241). Slutligen kan skärpan sänkas genom att istället 

använda en statisk högre “cut-off” och sänka den lägre “cut-off”-punkten (Fastl & Zwicker 

2007, s. 241). 

Grovhet 

Grovhet kan, precis som skärpa, mätas (här i asper) som en separat sensation, och uppstår 

enligt Fastl och Zwicker vid modulation på 15-300 Hz av antingen amplitud eller frekvens, 

med en maxpunkt runt 70 Hz (2007, s. 257). Detta gäller både sinustoner och brus, dock har 

band av brus med lägre centrala frekvenser redan en medfödd slumpmässig 

amplitudmodulation vilket får dem att låta “grova” (Fastl & Zwicker 2007, s. 259). De två 

metoder som producerar de grövsta resultaten, nära 6 asper, är en ton frekvensmodulerad 

över nästan det hela hörbara frekvensomfånget och amplitudmodulerat (AM) bredbandsbrus 

(Fastl & Zwicker 2007, s. 261). 

 

En framlagd modell för beräkning av grovhet antyder att ändringar i volym över tid måste 

inkluderas för att tillåta beräkningar av mer komplexa ljud (Kohlrausch et al. 2005). Enligt 

tester gjorda i skapandet av modellen upplevs ljud med minskande volym, som grövre än ljud 

med ökande volym (Kohlrausch et al. 2005, s. 1720). Testerna visar också på att grovhet ökar 

med djupet av amplitudmodulering. Dessa ljud presenterades med olika centrala frekvenser i 

en sekund var och, för varje centrala frekvens, i alla möjliga kombinationer av datapunkterna 

(ökande/minskande, AM-djup) (Kohlrausch et al. 2005, s. 1720). 

 Immersion och upplevelse 

2.2.1 Immersion i spel 

Immersion i spel är ett brett ämne som innefattar flertalet faktorer som bör definieras. 

 

It is used to refer to experiential states as diverse as general engagement, 

perception of realism, addiction, suspension of disbelief, identification with 

game characters, and more. This plethora of meanings is understandable 

when it comes to industrial or popular uses of the term, but it is also common 

within academic game studies. 

 

(Cajella 2011, s. 25) 

 

Enligt Cajella är “the willing suspension of disbelief” ett återkommande sätt att beskriva 

immersion på. Dock hävdar han att detta fenomen möjligtvis inte är fullt lika applicerbar inom 
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spel som andra medier då detta är mer aktuellt när vårt engagemang är limiterat till tolkning, 

såsom i text, till skillnad från spel där övertygelsen skapas genom handling, rörelse, navigation, 

kommunikation och andra former av interaktion (Cajella 2011, s. 181). I datorspel så skapas 

förmågan att agera inom en spelmiljö, något som leder vidare till att spelaren kan relatera till 

sin karaktär och spelets omgivningar. Detta i sin tur upplevs som en påtaglig närvaro i spelets 

värld (Cajella 2011, s. 182). 

 

Cajella menar att det finns två typer av immersion: immersion som absorption och immersion 

som transportering. (2011, s. 26-27). Immersion som absorption omfattar sensation att vara 

uppslukad i en aktivitet, ett tillstånd eller någon annan märkvärdighet, och är inte unikt till 

varken spel eller konst generellt (2011, s. 26). Immersion som transportering omfattar 

sensationen när en spelare upplever att de är på en annan plats (Cajella 2011, s. 27). 

 

[...] a game like Half-Life 2 presents the player not just with an engaging 

activity, but also with a world to be navigated. A player who assimilates this 

game world into their gameplay as a metaphorically habitable environment 

can be thought of as being transported to that world.  

 

(Cajella 2011, s. 27) 

 

I tidigare forskning av Salen & Zimmerman förklarar de att immersion kan uppnås i spel som 

Tetris (Pajitnov 1984) då sensationen inte är bunden till en sensorisk replikation av verklighet 

(2003, s. 170). På så sätt kan man uppnå samma nivå av immersion (genom absorption) i 

Tetris som i Half-Life 2 (Valve Software 2004), då realism inte behövs för att uppnå immersion. 

2.2.2 Mätning av upplevelser i spel 

Då forskningsfrågan innefattar hur spelare upplever förändringar i ljudintensitet kan det vara 

fördelaktigt att studera tidigare forskning inom närliggande ämnen. Ett av dessa ämnen är 

upplevelser i virtuella verkligheter och hur olika aspekter av upplevelsen skulle kunna mätas, 

något som Takatalo utreder i sin studie (2011). Studiens mål är att presentera ett teoretisk 

tillvägasätt i psykologibaserade och innehållsorienterade upplevelser (Takatalo 2011, s. 75). 

Då detta arbete inte innefattar en omfattande mätning av spelarnas upplevelser så är själva 

studien inte av allt för stor betydelse. Däremot innehåller texten en teoretisk mall för vad en 

upplevelse är samt hur dessa skapas. 

2.2.3 Medvetande 

Studien använder sig utav tidigare forskning, varav en av dessa är gjord av Mihaly & Isabella 

Csikszentmihalyi där de argumenterar för att medvetande kan delas in i tre kategorier: 

uppmärksamhet, medvetenhet och minne (1988). Figur 2 visar en generisk psykologisk bas 

för vad en upplevelse är (Takatalo 2011, s.15). Denna bas påverkar de grundläggande 

psykologiska egenskaperna som en upplevelse består av (Takatalo 2011, s.15). Konceptuellt är 

detta av relevans för forskningsfrågan då detta ökar förståelsen för vad medvetande består av 

och hur detta leder vidare till en upplevelse. 
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Figur 2 Illustration av de tre kategorierna av upplevelse 

2.2.4 Upplevelse 

I studien så definierar Takatalo (2011, s. 13) en upplevelse som de mentala och fysiska tillstånd 

som uppstår när man deltar eller observerar miljöbetingade händelser eller objekt, det vill 

säga att upplevelser uppstår när vi är med om händelser och interagerar med objekt och 

människor. Vidare kategoriseras upplevelser i två steg: externa och medvetna upplevelser. De 

externa upplevelserna är baserade på vår iakttagelseförmåga samt våra interaktioner mellan 

människor och miljö, medan de medvetna upplevelserna är den information vi får till oss samt 

väljer att fokusera på och tolka, information vi sedan kan använda oss av när vi utför 

handlingar i framtiden (Takatalo 2011, s. 13). Detta ämne är intressant för studien då 

observationer kan göras på hur spelarna reagerar på ljudbaserad information och 

spelmekanisk information, både kort- och långsiktigt. 

 Ljuddesign i spel 

2.3.1 Diegesis 

Termen diegesis (från grekiska ordet för “berättande”) har använts inom fältet av litteratur 

och teater sedan åtminstone Aristoteles Om Diktkonsten (översatt 2013, III), men dess 

definition inom dessa områden är föga relevant till termens användning inom film, som i sin 

tur modifierats något för att fungera i teoretisering om ljud i dataspel. 

 

Inom film beskriver Bordwell och Thompson diegesis som den totala världen av en berättelses 

aktion, alltså det som händer i världen som filmen visar (2010, s. 81). Icke-diegetiska element 

är därmed element som visas för tittaren men inte existerar i filmens värld, exempelvis text 

som dyker upp för att informera om plats och tid. Begreppen “diegetisk” och “icke-diegetisk” 

(ibland “extradiegetisk”) har dessutom länge använts i kontexten av ljud inom film, bl.a. av 

Chion som kallar ljud befintliga i filmvärlden diegetiska (t.ex. synkad dialog) och ljud 
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obefintliga i filmvärlden icke-diegetiska (t.ex. bakgrundsmusik) (1994, s. 67). Det här skiljer 

sig från akusmatiskt ljud—”sounds one hears without seeing their originating cause" 

(Schaeffer 1966 se Chion 1994, s. 71)—eftersom ett ljud kan låta utanför bildens ramar men 

fortfarande existera i filmvärlden (Chion 1994, s. 73). 

 

Termerna håller i princip samma mening även i spelsammanhang—ersätt bara ordet 

“filmvärld” med “spelvärld”—men introduktionen av interaktivitet kan påstås begära en mer 

utförlig och specialiserad beskrivning. Jørgensen menar att spelarens närvaro existerar delvis 

utanför spelvärlden men, genom deras påverkan på spelvärlden, även inuti den  (2007, s. 74). 

Det finns en ömsesidig influens mellan ett spels ljud och spelaren, vare sig ljuden kategoriseras 

som diegetiska eller extradiegetiska enligt definitionen lånad från film. Till exempel kan 

extradiegetisk musik kopplas till spelets mekaniker och således informera spelaren att påverka 

diegesen på ett visst sätt. Enligt Jørgensen betyder detta att den filmteoretiska definitionen av 

diegesis ej kan direkt appliceras i spelteori, samt att ljud som ej kan klart definieras som 

antingen diegetiska eller extradiegetiska p.g.a. denna ömsesidiga influens skall definieras som 

transdiegetiska (2007, s. 76). 

 

Konceptet av diegesis har diskuterats i åratal inom flera fält och har kommit att bli en del av 

fundamentet för analys av ljud i både film och spel. Dess definition inom spelteori är något 

suddigare än i äldre, mer etablerade fält, men konkreta argument har förts för dess 

ämnesspecifika skillnader. Därmed är ämnet relevant inte bara för detta arbete, utan alla 

utförliga arbeten som berör ljudläggning i spel. 

2.3.2 Synchresis och kongruens 

Synchresis är en sammansättning av två ord; synchronism och synthesis (Chion 1994, s. 63), 

det vill säga synkronisering av ljud och bild samt dess sammanställning. Synchresis står för 

sammanlänkningen, eller relationen, som uppstår mellan samtidiga ljud och visuella 

händelser. Genom synchresis skapas en tillhörighet mellan ljud och bild vilket får åskådaren 

att tro på att det som sker visuellt hör ihop med det som sker audiellt. Chion skriver om tal att 

“[t]he sound of the spoken voice, at least when it is diegetic and synched with the image, has 

the power to inscribe the image in a real and linearized time that no longer has elasticity” (1994, 

s. 18). Om ljudet och det visuella inte synkroniserar, det vill säga att båda inte uppstår vid 

samma tillfälle, så skapas ingen synchresis och åskådaren tappar känslan av att ljud och bild 

är sammanhängande. Detta hör indirekt ihop med forskningsfrågan då en liknande känsla bör 

uppstå när ljudintensiteten inte stämmer överens med spelmekaniken. Skillnaden är dock att 

synchresis syftar specifikt och exklusivt på den audiovisuella samhörigheten medan studien 

inom detta arbete kretsar kring ljud och spelmekanik; fokus ligger alltså inte på det visuella. 

 

Collins diskuterar “kinesonic synchresis” (härefter kinesonisk synchresis), som är en variation 

på Chions definition av synchresis som det manifesteras i film (2013). Synchresis handlar om 

relation mellan ljud och bild medan kinesonisk synchresis avser relationen mellan ljud och en 

spelares handling (Collins 2013, s 32). Fenomenet uppstår först när spelaren initierar en 

handling och ett tillhörande ljud spelas, men det kan sedan brytas om ett ljud annorlunda nog 

för att identifieras som separat spelas för samma handling vid annat tillfälle (Collins 2013, s 

32. Detta koncept är av stor vikt för forskningsfrågan då spelarens input skall ge en omedelbar 

audiell utmatning i samband med mekanisk påverkan, t.ex. att ett skott skjuts ur ett vapen. 

Ytterligare relevans ses i att ändringar i intensitet av ett ljud initierat av spelaren kan ha en 

effekt på synchresis. 
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Collins diskuterar vidare ett fenomen specifikt till spel, “kinesonic congruence” (härefter 

kinesonisk kongruens), och jämför skillnaden mellan ljud i film och i datorspel. 

 

Sound in film can be congruent, incongruent, or neutral in relation to the 

image. In games, however, there is the added modality of the player’s events, 

meaning that sound may be congruent with the image or may be congruent 

with the action of the player. 

 

(Collins 2013, s. 35) 

 

Då spel är ickelinjära, till den mån att spelaren driver medlet framåt, så finns det fler faktorer 

att ta hänsyn till. I ett spel så kan ljud vara kongruent, inkongruent och neutralt i relation till 

både bild och verkan (Collins 2013, s 35). Spelaren har inverkan på objekt och miljö genom 

gest, eller input; gestens relation till ljudet är vad Collins benämner kinesonisk kongruens. 

Begreppet omfattar den utsträckning till vilket ett ljud initierat av spelarens handling 

överensstämmer med spelarens gest och även spelets visuella representation (Collins 2013, s 

35). Young presenterar ett exempel av låg kongruens i Heavy Rain (Quantic Dream 2010), där 

spelaren fritt kan manipulera en dörr från stängt till öppet tillstånd med kontrollens analoga 

spakar, men endast ett förbestämt ljud ackompanjerar gesten (Collins 2013, s. 35). Detta ljud 

startar när spelaren påbörjar handlingen men är annars inte bundet till bild eller spelarens 

gest. 

2.3.3 IEZA-modellen 

IEZA (Interface-Effect-Zone-Affect) är ett ramverk skapat för att möjliggöra definitionen och 

kategoriseringen av ljud inom spel, med förhoppningen att bidra till en bättre dialog mellan 

ljudläggare och andra discipliner inom spelutveckling (van Tol & Huiberts 2008). Flera andra 

ramverk har konceptualiserats och använts i diskussion kring ljudläggning, i spel men även 

mer utförligt i andra fält, framför allt film. Ett exempel är Murchs indelning av ljud i 

“background”, mid-ground” och “foreground” som beskriver hur mycket uppmärksamhet 

varje ljud är avsett att hålla enligt ljudläggaren (Weis & Belton 1985, s. 357). Ett annat exempel, 

detta specifikt till spelfältet, kategoriserar ljud enligt deras plats i spelkoden—avatarljud, 

objektljud, karaktärsljud, ornamentala ljud och instruktioner (Friberg & Gärdenfors 2004, s. 

151). Medan dessa ramverk kan användas för att förmedla viss användbar information om ett 

spels ljudläggning—möjligen skulle t.o.m. en kombination kunna implementeras—kan ingen 

av dem ge en tydlig bild av ljudläggningens struktur eller de individuella ljudens roller från ett 

designperspektiv. IEZA-modellen utvecklades för att fylla denna funktion. 
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Figur 3 IEZA-modellen 

Figur 3 (van Tol & Huiberts 2008) visar hur de fyra kategorierna existerar på ett 

tvådimensionellt plan, där x-axeln går från “setting” (atmosfär) till “activity” (aktivitet) och y-

axeln från “diegetic” (diegetisk) till “non-diegetic” (icke-diegetisk). Konceptet av diegesis i 

spels ljuddesign har redovisats tidigare i texten, dock har termerna atmosfär och aktivitet en 

specifik definition i modellen. Ljud på sidan av atmosfär förmedlar information om 

spelvärlden och är ej direkt orsakade av spelarens handlingar; ljud på sidan av aktivitet 

förmedlar information om aktiviteten i ett spel, alltså det som händer, och kan vara direkt 

orsakade av spelaren (van Tol & Huiberts 2008). 

 

Effect omfattar diegetiska aktivitetsljud, t.ex. fotsteg, dialog, vapen och kollisioner mellan 

föremål (van Tol & Huiberts 2008). Dessa ljud är alltid kopplade till ett eller flera objekt i 

spelvärlden, alltså har de en viss fysisk närvaro. Trots detta behöver ljuden inte nödvändigtvis 

förhålla sig till någon realism eller förväntan framkallad av källans utseende; en ton skapad 

med en synt kan ersätta fotsteg utan att förlora kopplingen mellan ljudet och källan. 

 

Zone omfattar diegetiska atmosfärsljud, t.ex. väder eller en stadsmiljö, och kallas ofta 

“ambiensljud” (van Tol & Huiberts 2008). Till skillnad från effect-ljud är zone-ljud 

huvudsakligen samlade i ett kognitivt lager, inte enskilda fysiska ljudkällor inom spelvärlden. 

 

Interface omfattar icke-diegetiska aktivitetsljud, t.ex. ljud kopplade till en meny eller HUD 

(Heads-up Display) som inte existerar inuti spelvärlden (van Tol & Huiberts 2008). Likt 

effect-ljud är faktiska innehållet av ljudet mestadels irrelevant till dess kategorisering; det är 

vad ljudet är kopplat till som spelar roll. 

 

Affect omfattar icke-diegetiska atmosfärsljud, t.ex. ett spels soundtrack eller stämningsfulla 

ljudeffekter i ett skräckspel (van Tol & Huiberts 2008). Det som separerar affect-ljud från 

interface-ljud är att de inte förmedlar någon mekanisk information, utan förstärker spelets 

“setting” eller atmosfär. 

 

IEZA-modellen är inte perfekt och vissa typer av ljud kan vara väldigt svårdefinierade i dess 

ramar, exempelvis ljudet från ett ventilationsgaller. Ljudet uppfyller kraven av ett zone-ljud 
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men kan ha en fysisk källa i spelvärlden, likt ett effektljud—vad bör ljudet klassificeras som? 

Viktigt att poängtera är också att ramverket inte har några konkreta rötter i vetenskapen. Det 

skapades enbart genom generella observationer av spel och dess trender, inte kliniska tester 

eller uttömmande bedömelser av spelljuds mest fundamentala natur, och kan därmed inte ses 

som det definitiva sättet att kategorisera spelljud. Däremot har ramverket enligt skaparnas 

erfarenheter hjälpt studenter att bättre förstå strukturen av ett spels ljuddesign (van Tol & 

Huiberts 2008). 

2.3.4 Informativ ljuddesign i spel 

Från det mest grundläggande av perspektiv är meningen med ljuddesign att förmedla 

information, något som är extra viktigt i spel eftersom den informationen i många fall kommer 

övervägas av spelaren på vägen till ett beslut. Ng och Nesbitt presenterar i deras artikel en 

överblick av diverse metoder som utvecklare av spel inom genrerna “First-Person Shooter” 

(FPS) och “Real Time Strategy” (RTS) har använt i skapandet av deras ljuddesign (2013). 

Eftersom prototypen som byggts inför framtida arbete är ett FPS-spel är just den aspekten av 

särskild betydelse. De konkluderar att det finns två fundamentala tillvägagångssätt som 

utvecklare kan förhålla sig till vid designen av ljudeffekter; utvecklaren kan försöka a) direkt 

öka nöjet, tillfredsställelsen eller inlevelsen hos spelaren med hjälp av bl.a. musik, eller b) 

assistera spelaren genom feedback av spelets mekaniska tillstånd, t.ex. om deras hälsa är 

farligt låg (Ng & Nesbitt 2013, s. 8). Jørgensen identifierar två typer av funktioner i dessa typer 

av ljud: “atmospheric functions” (atmosfäriska funktioner) respektive “usability functions” 

(användbarhetsfunktioner) (2007, s. 178). 

 

Angående ljud med användbarhetsfunktion tar Ng och Nesbitt upp Call of Duty: Modern 

Warfare 3 (Infinity Ward 2011) som exempel för ett spel som använder tydliga “audio cues” 

för att indikera att spelaren är nära döden, i detta fall i form av tunga hjärtslag och 

andningsljud (2013, s. 8). Robb, Garner, Collins & Nacke genomför utifrån två studier en mer 

djupgående analys inom just området av ljud relaterade till hälsomätare i spel (2017). I en av 

studierna affirmerar de effektiviteten av att implementera audiella indikatorer för kritiskt låg 

hälsa. Utifrån data samlad från 24 testpersoner som fick spela två versioner av ett 

egenutvecklat FPS-spel, en med indikator och en utan, syntes en ökning på 0,63 poäng (5-

poängsskala) i medvetenhet av hälsonivån (Robb et al. 2017, s. 411). Denna siffra, tillsammans 

med relativt jämna fördelningar på ytterligare frågor om ljudets påverkan, är inte särskilt 

övertygande. Däremot var samtliga deltagare i den kvalitativa datan—intervjuer efter 

testningen—enade om att ljudbaserad feedback är en viktig del av kritisk 

informationsförmedling (Robb et al. 2017, s. 412). I den andra studien jämförs realistiska 

ljudeffekter med abstrakta vilket inte är särskilt betydelsefullt för just detta arbete. 

 

Ljud med atmosfärisk funktion har, enligt Jørgensen, i många fall även någon typ 

användbarhetsfunktion, dvs. att de gör den virtuella världen mer levande och samtidigt 

förmedlar mekanisk information (2007, s. 178). Exempelvis kan musik reagera på spelets 

tillstånd och på så sätt både sätta stämningen och informera spelaren av vad som händer. 

Slutligen identifierar Jørgensen “orienting functions” (orienteringsfunktioner) och 

“identifying functions” (identifieringsfunktioner), båda kopplade till 

användbarhetsfunktioner (2007, s. 179). Orienteringsfunktioner hjälper spelaren att orientera 

sig i spelvärlden genom att dra deras uppmärksamhet till specifika objekt eller händelser; 

identifieringsfunktioner hjälper dem att identifiera objekt samt objektets värden, t.ex. om det 

är en vän eller fiende (Jørgensen 2007, s. 179). 
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 Ljuds påverkan på uppfattning 

2.4.1 Audiovisuell interaktion 

Då forskningsfrågan handlar om hur spelare upplever spelljud i relation till spelmekanik så 

kan det vara fördelaktigt att fördjupa sig i tidigare, liknande studier. I en av dessa 

vetenskapliga studier, vid namn Catching Audiovisual Interactions With a First-Person 

Fisherman Video Game (Sun et al. 2017) testades spelares förmåga att uppfatta storleken på 

ett spelobjekt där ljudet förstärker eller försvagar oscillationen i objektets storlek. 

 

Notwithstanding encouragement to judge only on the basis of a fish’s visual 

characteristics, performance was clearly affected by the presence of auditory 

signals. Subjects were consistently more accurate and faster to respond when 

the frequency of an accompanying amplitude modulated sound matched the 

frequency with which a fish oscillated in size.  

 

(Sun, Hickey, Shinn-Cunningham & Sekuler 2017, s. 825) 

 

I denna studie så ser forskarna ett samband mellan ljudet och det visuella samt att spelarna 

får undermedveten information som är bundet till spelobjektet och då även spelmekaniken. 

De har, med relativt enkla medel, skapat en relation mellan ljud, bild och spelmekanik där 

ljudet kan assistera till en korrekt uppfattning av det faktiska. 

 

When Sound Affects Vision: effects of auditory grouping on visual motion perception (2001) 

försöker besvara frågan om det går att påverka åskådares uppfattning av vad som sker visuellt 

med hjälp av ljud (Watanabe & Shinsuke 2001). I studien så använde forskarna två cirklar som 

rör sig mot och igenom varandra på en skärm, och mätte sedan testpersonernas uppfattning 

av dessa rörelser med olika tillhörande ljud vid cirklarnas kollision, eller inget ljud alls 

(Watanabe & Shinsuke 2001). Testerna visade att testpersonernas uppfattning av det visuella 

ändrades beroende på ljuddesignen. För att inducera känslan av att cirklarna studsar mot 

varandra var det mest effektivt att endast spela ett tydligt ljud precis när vid överlappningen 

(Watanabe & Shinsuke, s. 115). Forskarna menar att studien “demonstrated the influence of 

auditory context on visual motion perception and the dissociation between perceptual 

properties of sound and its saliency” (Watanabe & Shimojo 2001, s. 116). Viktigt att poängtera 

är att testgruppen endast innehöll sju personer, och även innefattade en av forskarna. Mer 

forskning bör därmed utföras inom ämnet innan något definitiv slutsats kan dras, men studien 

är, tillsammans med den tidigare, en märkvärd indikator. 

 

På den neurovetenskapliga sidan har en studie gjorts som visar att olika delar av hjärnan 

aktiveras och avaktiveras beroende på förväntningar om modaliteten av en signal, alltså 

förberedande koncentration (Mozolic et al. 2008). I studien får 15 deltagare titta på ett vitt 

kors i mitten av en svart skärm för att sedan få upplysningar om vilken modalitet de ska 

försöka uppmärksamma, antingen ljud, bild eller båda två (Mozolic et al. 2008, s. 3). 

Signalerna som användes var en ton på 500 Hz respektive en ändring i ljustyrka på 

bakgrunden, båda på 50 ms och i varierande nivåer. Efter 1000-1500 ms visades/spelades 

sedan en, båda eller ingen signal och deltagaren fick därefter svara om de uppfattade signalen 

eller ej. Under testerna mättes deltagarnas hjärnaktivitet och resultatet visar att när 

deltagarna blivit manade att uppmärksamma en modalitet så reduceras aktiviteten i den del 
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av hjärnan som ansvarar för den ignorerade modaliteten (Mozolic et al. 2008, s. 10). Med 

andra ord innebär koncentration på en av dessa två modaliteter en hämmad förmåga att 

uppfatta signaler i den andra. Hidaka och Ide presenterar data som stödjer detta resultat i 

deras studie om huruvida ljud kan hämma visuell perception (2015). I denna studie visades 

det att vitt brus spelat i vänster eller höger hörlur har en påverkan på uppfattning om ett 

visuellt objekt, visat samtidigt som bruset spelas, är lutat åt  vänster eller höger (Hidaka & Ide 

2015, ss 2-5). 

 

Shinn-Cunningham beskriver detta fenomen som en följd av ”objektbaserad uppmärksamhet”, 

och hur människan, i en scen fylld med flera auditiva och/eller visuella objekt, tenderar att 

uppmärksamma ett objekt i taget (2008, s. 183), speciellt om detta objekt är auditivt. Objekt i 

en komplex scen kan tävla om en persons uppmärksamhet genom energetiskt maskering eller 

informativ maskering av övriga objekt, alltså genom att rendera andra objekt omärkliga eller 

genom övriga sätt, t.ex. att objekten har liknande egenskaper eller att ett objekt ses som 

viktigare än de andra (Shinn-Cunningham 2008, ss 183-185). 

2.4.2 Ljud och information 

En annan studie som handlar om ljuds påverkan på uppfattning är Using Sound to Unmask 

Losses Disguised as Wins in Multiline Slot Machines (Dixon et al. 2013) där forskarna har 

försökt maskerat förluster som vinster (härefter LDWs: ”Losses Disguised as Wins”) med hjälp 

av ljud för att se om detta har någon påverkan på spelarnas uppfattning huruvida de vann eller 

ej. Genom att dela upp testpersonerna i tre grupper som i sin tur får får olika visuella och 

audiella intryck. En standardgrupp där LDW:s och förluster maskerats med ljud och visuella 

medel som förknippas med vinster, en grupp där LDW:s och förluster parats ihop med tystnad 

och en tredje grupp där LDW:s och förluster parats ihop med negativa ljud (Dixon et al.  2013, 

s. 186). 

 

Figur 4 Procent av deltagare med olika konfigurationer som identifierade 
LDW:s  

I figur 4 är procentantalet av testpersonerna som korrekt kunde avgöra att en LDW:s var en 

förlust (Dixon et al. s. 192). Detta visar hur testpersonerna i standardgruppen, där både vinster 

och förluster maskerats som vinster med hjälp av ljud och visuella medel, har en sämre 

uppfattning av en förlust än den grupp som fått höra och se negativa ljud och bilder. 
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Figur 5 Vinstuppskattningar av deltagare med olika konfigurationer 

Vidare kan det vara intressant att ta upp testpersonernas uppfattning över hur många gånger 

de, av 300 spelomgångar, vann mer än vad de satsade. Figur 5 visar procentantalet av alla tre 

gruppernas uppfattning av just detta, där man tydligt kan se att det är standardgruppen som 

upplevde att de vann mer pengar än vad de satsade i jämförelse med de andra grupperna 

(Dixon et al. 2013, s. 193). Detta tolkas som att ljudet inte endast lurar deltagarna för stunden 

och de individuella spelmomenten utan även under hela spelets gång; ljudet förändrar 

testpersonernas helhetsupplevelse och intryck. Gruppen skriver att de “showed that by adding 

negative sounds to both LDWs and losses, players were better able to correctly categorize 

LDWs as losing outcomes and were also able to give more high-fidelity win estimates when 

reflecting back on a slots playing session” (Dixon et al. 2013, s. 193). Studien visar alltså  att 

det finns en koppling mellan maskering av ljud och testpersonernas uppfattning och att det är 

genomförbart att påverka människors uppfattning av det faktiska med hjälp av ljud och bild. 

 Summering 

Detta bakgrundskapitel har diskuterat ljudperception och grundläggande audiella termer, av 

vilka flera har rötter i musik och ljud inom film men som sedan har vidareutvecklats för 

användning inom området spel. För att förtydliga forskningsfrågan har även konceptet av 

“ljudintensitet” studerats samt försökts definieras genom en bestämning av dess 

beståndsdelar. 

 

Då forskningsfrågan kretsar kring hur en spelares upplevelse kan ändras genom alteration av 

ljudintensitet så krävs en förståelse av upplevelser och immersion samt hur dessa kan mätas 

och analyseras. Två sorters immersion har lagts fram: immersion som absorption och 

immersion som transportering. Båda typer är intressanta för studien då ett av målen är att 

skapa en artefakt som får testpersonerna att uppleva båda eller en av dem, och dessa kan 

potentiellt brytas genom ljudintensitetens förändring. Vidare definieras medvetande och 

upplevelse samt hur dessa uppstår och hur ämnena är intressanta för studien. 

 

Artefaktens form (ett spel) och problemområdet i sig begär en övergång av terminologi 

specifik till ljuddesign i spel. Därför har audiell terminologi vidareutvecklad från film 

redovisats och de informativa möjligheterna i ett spels ljuddesign har också diskuterats. För 
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att bättre kunna klassificera artefaktens ljuddesign har dessutom ett funktionellt ramverk 

lagts fram, IEZA-modellen. 
 

Avslutningsvis diskuterar kapitlet huruvida ljud kan påverka uppfattningen av vad som sker, 

detta genom tre studier. Dessa studier indikerar att det är möjligt att förstärka det faktiska 

med hjälp av ljud, men att det även är möjligt att påverka människors uppfattning av det 

visuella och faktiska, d.v.s. att ljud kan maskera det faktiska med felaktig information och på 

så sätt övertyga åskådaren eller deltagaren att tro något annat. Sammanfattningsvis är dessa 

studier relevanta för forskningsfrågan då de analyserar ljuds förmåga att påverka betraktaren, 

samma fenomen som detta arbete granskar. 
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3 Problemformulering 

Kan ett ljud med hög intensitet kopplat till avfyrandet av ett vapen övertyga spelaren att 

vapnet i fråga gör mer skada på fiender än det faktiskt gör? Kan en känsla av dissonans uppstå 

mellan det audiella och det faktiska? De centrala ämnena som detta forskningsområde berör 

är ljuddesign i spel, alltså ljud kopplat till både bild och verkan/händelse, och psykoakustik, 

alltså hur människan uppfattar ljud. Ett ytterligare område som är närliggande, men inte 

riktigt centralt, till frågeställningen är immersion i spel—känslan av närvaro i virtuella världar 

eller absorption i ett spels mekaniker—samt upplevelse i digitala miljöer rent generellt, och 

hur dessa sensationer kan mätas. 

 

Frågeställning: “Hur upplever spelare skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada?” 

 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen valdes en mestadels kvalitativ metod, där majoriteten av 

datan samlades genom semistrukturerade muntliga intervjuer som utfördes efter ett kort test. 

Den kvalitativa arbetsmetoden valdes eftersom den passar studier där problemområdet 

saknar omfattande tidigare forskning (Creswell 2009, s. 18), något som gäller området av 

ljudperception i spel. Kvalitativa studier är även lämpliga när det som undersöks är baserat på 

mänskliga problem som tillskrivs mening av individer; när frågan är öppen och svaret måste 

nås genom induktion (Creswell 2009, s. 4). En mestadels, eller enbart, kvantitativ metod 

passade ej arbetet då denna metod utgår från metodprövning av förutbestämda hypoteser som 

bevisas eller motbevisas med statistisk data (Creswell 2009, s. 16). 

 

En kvalitativ metod med intervjuer kan vara problematisk då minnets opålitlighet gör att man 

inte med säkerhet kan veta huruvida testpersonernas svar reflekterar deras faktiska 

upplevelser under testtillfället. Utöver detta så är det även svårt att avgöra om deras svar är 

sanningsenliga eller ej, men eftersom undersökningen inte rörde vid känslig information hade 

deltagarna inte någon uppenbar anledning att inte tala sanning. 

3.1.1 Förstudie 

För att evaluera kvalitén samt effektiviteten av artefakten så genomfördes två förstudier. 

Ändamålet var att skapa ett spel som upplevdes som engagerande, likt ett kommersiellt spel, 

och dessa förberedande tester var menade att avslöja vägar för att uppnå detta. En annan 

punkt som behövde evalueras var vapenljuden och hur den definition av ljudintensitet som 

lagts fram i denna text fungerar i praktiken. Det andra testet var menat att verifiera ändringar 

gjorda efter det första testet, men ledde även till ytterligare revideringar inför den slutgiltiga 

studien. 

3.1.2 Urval 

Utgångspunkten var till en början att ett minimum av åtta testpersoner skulle användas för 

att ge en tillräcklig omfattande samling data, men kom att ändras till fyra testpersoner. Då 

forskningsfrågan innefattar spelare var det av vikt att testpersonerna hade erfarenhet av spel, 

fördelaktigen med FPS-spel. Valet gjordes att dessa testpersoner skulle vara över 15 år då 

samtycke från förälder/vårdnadshavare krävs om testpersonen är under 15 år enligt 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å.), och att personens förmåga till reflektion generellt 
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håller en lägre nivå ju yngre de är. Utöver detta krav var ålder inte betydelsefullt för studien 

eftersom erfarenhet med spel värderas först, något som inte nödvändigtvis är bundet till ålder. 

Av samma anledning är inte heller kön en betydande faktor så vitt forskarna kan se. Just ålder 

kan dock ha en effekt på lyssnande, främst i en persons övre gräns i deras hörbarhetsområde 

(frekvensomfång de kan höra), men detta kan även bero på en mängd andra faktorer som inte 

realistiskt kan tas i åtanke i urvalet. Eftersom det finns ett väldigt specifikt och tydligt mål i 

spelet—att neutralisera fienden och överleva—har spelaren ytterst lite rum att uttrycka sig på 

varierande sätt inom spelet. Detta innebär att olika spelartyper med olika motivationer och 

tendenser (Nacke et al. 2014) tvingas spela på snarlika sätt. Möjligen upplever olika 

spelartyper vapenljud på mer eller mindre annorlunda vis, men detta är en nyanserad fråga 

som skulle kräva en separat, troligen större studie för att få svar på. Ljud- och musikstudenter, 

samt de som är verksamma i dessa områden, var uteslutna då dessa, med största sannolikhet, 

uppmärksammar ljud mycket mer än den gemene spelaren och därmed inte representerar 

forskningens målgrupp. 

3.1.3 Lokal och utrustning 

Listan för utrustning som planeras att användas i undersökningen lyder: 

 

• Dator (för spelande) 

• Surfplatta (för läsning av frågor) 

• Tangentbord & mus 

• Xbox One-kontroller 

• Hörlurar med hög ljudkvalité (1 st. Beyerdynamic DT 770 Pro 250) 

• DAC /” headphone amp”  (för att driva Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm) 

• Mikrofon (inspelning av intervju) 

 

Att varje testperson hade valet mellan tangentbord och mus eller en traditionell spelkontroller 

försäkrade att ingen kände sig obekväm med inmatningsenheten. Hörlurar användes för att 

blockera externa ljud och ge testpersonerna bästa möjlighet att höra på spelets ljud. Med hög 

ljudkvalité menas hörlurar med en jämn frekvensgång, alltså att de ger en neutral 

representation av ljuden. 

 

Samtliga tillfällen utfördes i högskolans surroundstudio eftersom denna plats är central och 

neutral. Rummet är inrett med mörka färger, mjuka fåtöljer, konst och har relativt dämpad 

belysning vilket bör minska känslan hos testpersonen att de genomför ett kliniskt test i en 

kontrollerad miljö. Dessutom är rummet i en lugn och tyst omgivning vilket är väsentligt för 

en undersökning som kretsar kring specifika ljudobjekt, samt minimerar stress hos 

testpersonen. 

3.1.4 Undersökningstillfällen 

Varje undersökningstillfälle började med en kort introduktion av arbetet och dess syfte (om 

deltagaren inte redan har denna vetskap), dock utan några detaljer som avslöjar forskningens 

centrala område, alltså ljudintensitet och dess koppling till spelmekanik. Denna 

försiktighetsåtgärd togs för att inte rikta testpersonens uppmärksamhet mot något specifikt 

håll under deras tid med artefakten. Efter en beskrivning av tillfällets upplägg fick 

testpersonenerna sedan spela spelet med antingen tangentbord och mus eller en Xbox One-

kontroller beroende på preferens, och med hörlurar med bra ljudkvalité för bästa 

representation av ljuden och dess intensitet. Av schemamässiga skäl sattes det en maximal 
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tidsgräns på 20 minuter för varje testpersons speltid, mer än tillräckligt för att klara spelet 

även med flera förluster. Under deras spelande ändrades ljudintensiteten av varje vapen 

automatiskt beroende på vilken våg de är på. Konstant observation av testpersonen och deras 

spelande kommer dessutom bidra till anteckningar av spelsessionen. När varje spelsession var 

färdig, antingen p.g.a. tidsgränsen eller att testpersonen klarat hela spelet, följde en muntlig 

intervju (se appendix A) som även spelas in med mikrofon efter verbalt medgivande från 

deltagaren. Intervjuerna var semistrukturerade, d.v.s. att de hade en viss form och vissa 

förberedda frågor, men kunde modifieras beroende på intervjuobjektets svar. 
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4 Projektarbete 

Artefakten som skapats för att användas i studien har formen av ett FPS-spel (First-person 

Shooter) där spelaren jagas av fiender i en arena. Vill spelaren undvika förlust måste de både 

undvika samt neutralisera dessa fienden med hjälp av spelets två vapen: ett projektilvapen och 

ett “hitscan”-vapen, d.v.s. ett vapen som är utan projektil och omedelbart träffar där spelaren 

siktar. Spelets progression är uppdelad i vågor av fiender och vapenljudens intensitet ändras 

beroende på vågen. Spelet skapades i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2018) eftersom 

detta verktyg har använts av författarna tidigare och tillåter snabb utveckling av mindre 

projekt såsom detta. All implementation av ljud genomfördes med ljudmotorn FMOD 

(Firelight Technologies 2018), dels p.g.a. författarnas tidigare erfarenhet med mjukvaran och 

dels för att programmet enkelt kan kopplas till Unity. 

 Inspiration 

Två inspirationskällor inom speldesign och till viss del ljuddesign var DOOM (id Software 

2016) och Wolfenstein II: The New Colossus (MachineGames 2017). Inspirationen från 

DOOM var till stor del tematisk, då både artefakten och DOOM är FPS-spel i sci-fi miljö. I 

DOOM har spelarkaraktären hög mobilitet och kan snabbt och smidigt röra sig omkring 

spelvärlden. Tillsammans med andra mekaniker—exempelvis hur fiender släpper hälsa och 

ammunition vid deras död—uppmuntrar spelet konstant rörelse från spelaren, och skapar 

således en spännande och dynamisk upplevelse. Spelets vapen är en blandning av mer 

traditionella kulvapen och högteknologiska energivapen, varav de sistnämnda sträcker sig 

från ljud med relativt låg intensitet (pistolen) till de med väldigt hög intensitet (“BFG 9000”). 

Wolfenstein II har en spelmekanik där spelaren börjar med 100 HP (“hit points”), det vill säga 

livspoäng, men kan överskrida detta och nå upp till 200 HP. När spelare införskaffar mer än 

100 HP så försvinner HP successivt tills mätaren är tillbaka på 100 HP igen. Till skillnad från 

DOOM har Wolfenstein II en “sprint”-mekanik, d.v.s. att spelarkaraktären kan springa 

snabbare med hjälp av ett knapptryck. I DOOM har spelarkaraktären istället en konstant hög 

hastighet. En karaktäristik hos ljuddesignen i Wolfenstein II är att spelarens vapenljud är 

markant högre än de flesta andra ljud, framförallt fotsteg som har en sådan låg volym att de 

knappt är hörbara. Detta har effekten av att vapenljuden oftast är de som tar upp mest plats i 

ljudmixen och därmed hörs tydligare. 

I tematisk och visuell anda så fanns det, utöver DOOM, två inspirationskällor: John Carter 

(2012) och Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002). Båda filmerna innehåller 

scener i arenor som utspelar sig på utomjordiska, röda planeter där huvudkaraktärerna strider 

mot varelser medans de blir beskådade av publik, ett scenario som nästan direkt lånades till 

denna artefakt. 

 Teststudie 

Innan den slutgitliga undersökningen genomfördes två teststudier med avsikten att hitta 

brister i artefakten, frågeställningen och studiens upplägg. Under första teststudien testades 

artefakten av tre testpersoner. Gemensamma nämnare för dessa testpersoner var att alla var 

studerande på Högskolan i Skövde samt att dessa visste om att studien utfördes av 

ljudstudenter. Utav dessa tre var en ljudstudent. Varje testomgång utfördes i samma lokal: en 

studio i Skövdes högskola med låg ambient ljudnivå. Testomgångarna började med att 
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testpersonen fick spela spelet tills denne överlevt alla tre vågor. Därefter fick de besvara frågor 

om spelet och deras upplevelse i en semistrukturerad intervju. Efter två av tre testomgångar 

gjordes valet att implementera en ny ljudmix med en högre relativ ljudnivå på vapenljuden. 

Detta valet gjordes eftersom forskarna upplevde att vapenljuden inte var tillräckligt 

prominenta för att uppnå önskad effekt då en av testpersonerna inte uppfattade någon 

skillnad mellan vapenljudens intensiteter. 

Den första teststudien gav värdefull information för vidareutveckling av spelmekaniken, 

ljuddesignen samt intervjufrågorna. Ändringarna som denna information gav upphov till 

nödvändiggjorde en ytterligare teststudie. Upplägget förblev identiskt men antalet 

testpersoner ökades till fyra, varav samtliga var musikstudenter på högskolan. Endast en 

deltagare klarade alla tre vågor och samtliga anmärkte att spelet var svårt och stressfullt. 

Dessutom lade ingen av dem märke till ändringarna i vapenljuden, troligtvis p.g.a. 

koncentrationen som krävdes för att inte förlora. 

Den andra teststudien utfördes av fyra deltagare varav alla studerar musik på Högskolan i 

Skövde. Testet utfördes på samma sätt som det första testet. Fokuset var att studera kvalitén 

av de ändringar som utfördes på prototypen samt om dessa ändringar var tillräckliga för att få 

deltagarna att uppfatta skillnaderna på vapenljudens intensiteter. Av dessa fyra deltagare var 

det endast en som klarade av alla vågor och alla deltagare nämnde att spelet var svårt. 

Dessutom så var det ingen av deltagarna som upplevde någon skillnad på ljuden i prototypen, 

något som kan vara kopplat till prototypens svårighetsgrad. Detta ledde till ytterligare 

förändringar i prototypen för att det inte skulle upplevas som lika svårt eller stressande, samt 

en ny mix av ljuddesignen. 

 Ljuddesign och implementation 

Varje vapen har ett ljud med tre olika variationer med olika intensitet. Utgångspunkterna i 

skapandet av varje ljud och dess variationer var vapenljud från spel i samma genre, i 

synnerlighet DOOM (id Software 2016); definitionen av intensitet som redovisats i denna text; 

och även författarnas egna erfarenheter av vapenljud i spel rent generellt. En genomgående 

faktor i variationernas uppbyggnad är hur de innehåller fler lager av ljud desto högre 

intensiteten är menad att vara, se figur 6 jämfört med figur 7. Dessa lager innehåller ofta höga 

till medelhöga frekvenser och ljudar ut under en längre period jämfört med det kortare 

grundljudet, egenskaper som även kan ses i de mer kraftfulla vapnen i DOOM jämfört med 

spelets svagare vapen. Den önskade effekten av dessa lager är att ljuden upplevs som större, 

grövre och skarpare, och således mer intensiva enligt författarnas definition av intensitet i 

ljud. 
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Figur 6 Projektilvapnets ljud i FMOD (lägsta intensitet) 

 

Figur 7 Projektilvapnets ljud i FMOD (högsta intensitet) 

Samtliga ljud är i stereo men för att minimera den effekt som skillnader i IMPD kan ha på 

upplevd loudness (Moore et. al 2016, ss. 11-13) skapades just vapenljuden med nästan 

identiskt innehåll i båda kanaler. För att öka ljudens grovhet, och även hålla ljuden någorlunda 

närliggande till mer bekanta vapenljud, börjar alla vapenljud starkt och minskar sedan i 

volym, i överensstämmelse med studien av Kohlrausch et al. (2005, s. 1720).  Eftersom 

undersökningen inte omfattar kontinuerlig mätning av loudness är long-term loudness mer 

relevant än short-term loudness. Susini och Adams visade att ljud som ökar i volym minns 

som högljuddare än de med minskande volym (2007, s. 629), men eftersom denna typ av ljud 

inte är lämplig för varken vapen eller spelar-input som kräver omedelbar feedback valdes den 

bort. För övrigt designades alla vapnens ljud till att innehålla mycket diskant (2+ kHz), 

åtminstone vid varje ljuds starkaste punkt (början), och bör därmed upplevas att ha relativt 

hög loudness och skärpa enligt definitionerna i bakgrunden. Skillnaderna mellan 

variationerna i intensitet ligger främst i grovhet och loudness över tid, alltså hur de högre 

intensiteterna håller en hög loudness längre. 

4.3.1 Hitscan-vapnet 

Idéen bakom hitscan-vapnets ljud var ett futuristiskt energivapen i stil med DOOM:s “Gauss 

Cannon” (id Software 2016) vid högre intensitet och “Plasma Pistol” från Halo: Combat 

Evolved (Bungie 2001) vid lägre intensitet. Eftersom denna typ av vapen varken existerar eller 

har en ungefärlig sonisk motsvarighet i det verkliga livet användes syntar och högst 
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bearbetade inspelningar för att producera dess ljud, istället för de mer naturliga 

inspelningarna som ett modernt skjutvapen begär. 

Alla variationerna använder i grunden ett kort och skarpt ljud med en snabbt fallande ton. 

Detta ljud, samt de flesta övriga syntljud hos vapnet, skapades med wavetable-synten Serum 

(Xfer Records 2016) som tillåter manipulering av upp till två wavetables i realtid. Resultatet 

är i detta fall ljud som oscilleras med olika styrka och takt för att producera mer eller mindre 

grovhet och strävhet. Genom att sänka eller förstärka vissa frekvenser kan dessa ljud sedan 

kombineras för att bild ett komplext och dynamiskt ljud som inte är för grumligt. För att fylla 

ut diskanten samt ge ljuden en mindre kompakt och mer luftig profil omvandlades 

inspelningar av trianglar till mindre tonala, mjukare ljud med hjälp av “chorus”-effekter, 

“vocoders” som tillförde brus, och “frequency shifters” som antingen sänkte eller höjde ljudets 

bandbredd. För den mittersta och högsta intensiteten används en låg sinuston (<80 Hz) med 

kort respektive lång längd för att förstärka ljudet. Små ändringar på ljudets volym över tid och 

frekvensinnehåll gjordes sedan efter båda teststudierna för att öka skillnaderna mellan de tre 

variationerna. 

 

Figur 8 Spektrogram och waveform av hitscan-vapnets ljud (högsta och lägsta 
intensiteterna) 

4.3.2 Projektilvapnet 

Då vapnet skjuter en projektil, som visuellt representeras av en guldfärgad sfär, lades en hög 

vikt i att skapa ett trovärdigt ljud med länkar till moderna vapen. Grundidén var att skapa ett 

modernt vapenljud och sedan successivt tillägga mer futuristiska element, något som även 

särskiljer projektilvapnet från hitscan-vapnet. En stor inspiration till detta var “laser musket” 

från Fallout 4 (Bethesda Softworks 2015). Detta är ett vapen som kan uppfattas som en 

ihopsnickrad kombination av ett prickskyttegevär och ett lasergevär och låter således som en 

förening av dessa ljud. 
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Skapandet av vapnets ljud påbörjades med en metalldörr där dörren slogs igen olika hårt och 

spelades in. Genom processering och duplicering skapades en kort och hög smäll. Vidare 

användes ekot av denna smäll för att skapa en svans, d.v.s ett avslut på ett ljud som ljudar ut 

över tid. För att skapa en känsla av framtida ljud så användes en slinky och tre olika syntljud. 

Slinkyn hängdes upp och slogs på för att framkalla ljud likt de som kan höras i Star Wars: 

Episode II (2002) och dess laservapen eller “blasters”. Syntarna användes för att skapa en 

utfyllnad som även den kan upplevas som futuristisk. För att skapa en audiell likhet mellan 

artefaktens vapen så användes även ett av ljuden från hitscan-vapnet. Då inspirationen kom 

från “laser musket” så skapades även ett ljud för avtryckare och ett för en karbinhake, men 

dessa två ljud togs bort efter intern testning då de inte var prominenta nog för att återspegla 

grundidén. Alla ljuden bearbetas ytterligare i FMOD (Firelight Technologies 2018) med 

chorus-effekt, “pitch shifters”, reverb och equalizers, dels för att de individuella ljuden skall 

komplettera varandra bättre men även för att filtrera bort låga frekvenser i de lägre 

intensiteterna. 

Under första teststudien upptäcktes problem med projektilvapnet där den högsta intensiteten 

tillsammans med alla andra ljud i spelet skapade distortion och även fick artefakten att 

prestera dåligt. Grundat på detta gjordes ett flertal ändringar för att förbättra både 

ljudkvalitén men även artefaktens prestanda. Valet gjordes att lägga till en låg sinuston, som 

även är en del av hitscan-vapnet, för att skapa ett mer kraftigt ljud. Då en av testpersonerna 

inte uppfattade någon audiell förändring i vapnens intensitet togs dupliceringar av syntljuden 

bort och ytterligare en smäll lades till för att skapa en större variation mellan de olika 

intensiteterna. 

 

Figur 9 Spektrogram och waveform av projektilvapnets ljud (högsta och lägsta 
intensiteterna) 

4.3.3 Kontroll av intensitet 

Det tidigaste systemet för att bestämma ljudens intensitet styrdes manuellt genom 

tangentbordet eller en andra inkopplad kontroller. Ett problem med detta var att stor vikt 
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lades på forskarna att ge upplevelser som var konsekventa genom samtliga testtillfällen. För 

att undvika detta automatiserades istället systemet genom att koppla det till den aktuella 

vågen, med andra ord kan exempelvis projektilvapnets ljud ha sin högsta intensitet på våg ett 

och sin lägsta intensitet på våg tre. Ordningen på intensiteterna ändrades under utvecklingens 

gång, från stigande ordning till fallande ordning. Anledningen till denna ändring var att ljuden 

med lägst intensitet inte fångade spelares uppmärksamhet tidigt under teststudien, vilket 

gjorde graduella ändringar mindre framträdande. Med en hög inledande intensitet är det 

troligare att vapenljuden uppmärksammas innan några ändringar görs, och därmed blir 

ändringarna mer märkbara. 

4.3.4 Mixning 

Gällande ljudmixen prioriterades, som i Wolfenstein II: The New Colossus (MachineGames 

2017), vapenljuden över alla andra ljud. Motivationen bakom detta val var vapenljudens 

centrala roll i studien; mer än något annat ljud måste dessa höras klart och tydligt. Är 

ändringar i ljudens intensitet inte redigt urskiljbara för spelaren kan datan som artefakten 

producerar inte heller anses vara relevant för frågeställningen. Främst åstadkoms detta genom 

att helt enkelt sätta övriga ljud på en lägre volym men dessutom genom lätt “sidechaining” på 

ambiens- och karaktärsljud, d.v.s. att dessa ljud sänks när ett vapenljud spelas. Under första 

teststudien så uppfattade en av testpersonerna ingen förändring av vapenljudens intensitet, 

vilket fick forskarna bakom studien att mixa om ljudläggningen i spelet för att få vapenljuden 

att bli mer prominenta. Detta gjordes genom att sänka ner volymen på ambiens, fotsteg och 

fiendens ljud för att få vapenljuden att ha markant högre volym än resterande ljud i artefakten. 

Den tredje testpersonen fick således testa artefakten med en annan ljudbild än de två 

föregående testpersonerna och kan ses som ett separat men närliggande test. 

Efter resultatet av andra teststudien, att ingen uppfattade ändringar i vapenljuden, sänktes till 

en början alla andra ljud ytterligare, både genom volymändringar och mer aggressiv 

sidechaining. När vapenljuden justerats ansåg forskarna däremot att ljudbilden överlag blev 

obalanserad till en distraherande och troligtvis onödig nivå, vilket ledde till att mixen 

jämnades ut något igen. 

 Spelmekanik 

4.4.1 Spelprogression 

Ursprungligen så uppstod fienderna utan något stopp med några sekunders mellanrum. 

Spelet gick därför endast ut på att överleva så länge som möjligt, något som forskarna själva 

upplevde som ointressant och som inte stämde väl överens med ett av undersökningens mål, 

d.v.s att spelet till högsta möjliga grad skall kunna upplevas som ett riktigt, engagerande spel 

och inte endast en artefakt byggd för en forskningsstudie. Lösningen till detta var att fienderna 

uppstår i eskalerande vågor, vilket även tillförde en lösning till hur vapnens ljudintensitet skall 

varieras. På så sätt blir spelet svårare, då fler fiender uppstår efter varje våg, ljudintensiteten 

ändras på ett kontrollerat sätt som är identisk mellan varje testperson och att spelmekaniken 

blir mer engagerande. “Engagerande”, i detta fall, avser immersion som absorption, alltså 

sensationen att vara uppslukad i en aktivitet (Cajella 2011, s. 26), mer än immersion som 

transportering. 

Spelet delades upp i tre omgångar där fiender uppstår periodiskt (i vågor) för att sedan börja 

jaga spelaren. I den första versionen av vågsystemet uppstod ett satt antal fiender gradvis 
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genom varje våg, och vågen avslutades när alla fiender eliminerats. Efter att ha observerat hur 

DOOM (id Software 2016) uppmuntrar konstant rörelse ansåg författarna att detta upplägg 

för lätt kunde skapa situationer där spelaren endast rör sig fram och tillbaka i ett litet område 

på banan där de känner sig mest säker. Därför introducerades ett objekt som uppstår med en 

garanterad minsta distans från spelaren i början av varje våg, och som spelaren måste nå 

innan fiender slutar uppstå. På detta sätt tvingas de att röra sig till olika delar av arenan och 

spelet blir potentiellt mindre enformigt som resultat. Dessutom implementerades “health 

packs” som slumpmässigt släpps när en fiende dör, likt systemet i DOOM, för att ge ytterligare 

incitament för spelaren att röra sig. Inga större revideringar gjordes på spelets progression 

efter implementationen av detta system, endast ändringar i balans (max antal fiender, osv.). 

4.4.2 Spelarens rörelse 

Till en början användes en “sprint”-mekanik—en populär mekanik som kan ses i Wolfenstein 

II: The New Colossus (MachineGames 2017) samt många andra FPS-spel—där ett knapptryck 

får karaktären att springa snabbare. Detta ger spelaren ökad hastighet men endast när de vill 

ha det, något som potentiellt gör spelarkaraktären enklare att kontrollera, speciellt i trängre 

utrymmen eller runt komplex geometri.  

Efter den första teststudien observerades det att en deltagare sällan använde mekaniken och 

hade p.g.a detta svårigheter att effektivt nå destinationer samt undvika fiender. Eftersom 

arenan är relativt öppen förenklades spelarens rörelse genom att ta bort “sprint”-mekaniken 

och istället höja både deras och fiendens grundhastighet. Detta är samma metod som används 

till god effekt i DOOM för att uppnå det gemensamma målet av att uppmuntra spelaren till 

konstant rörelse. För att förhindra situationer där spelaren springer baklänges över långa 

sträckor samtidigt som de skjuter jagande fiender är spelarens hastighet reducerad när de rör 

sig baklänges. 

För att sänka svårighetsgraden, och även ge spelaren fler valmöjligheter, introducerades ett 

dubbelhopp, d.v.s. att spelaren kan hoppa en ytterligare gång när de är i luften. Med detta kan 

spelaren undvika fiender inte bara genom att springa ifrån dem, men dessutom genom att 

hoppa över hinder eller t.o.m. fienderna själva. 

4.4.3 Vapen 

Valet att inkludera flera vapen motiverades av önskan att utöka datapunkterna i studien. Med 

data gällande endast ett vapen och dess ljud minskas det vetenskapliga värdet av slutsatser 

som dras kring vapenljud i spel generellt. Dessutom bidrar varje vapen till det mekaniska 

djupet av spelet. För att eliminera potentiella distraherande associationer har båda 

skjutvapnen minimal visuell representation för att undvika att spelarens upplevelse av 

ljudintensiteten eller vapnets skada påverkas av medel som är utanför problemområdet. 

Efter båda teststudierna genomförts hade det både påpekats och observerats att det snabbt 

blev tröttsamt att konstant behöva klicka på musen för att skjuta, speciellt med hitscan-vapnet 

som skjuter snabbare. Till den slutliga studien ändrades mekaniken för att tillåta automatisk 

skjutning när spelaren håller ner knappen. Eftersom detta effektivt ökade den högsta möjliga 

frekvensen av skott började vapenljuden i deras mest intensiva, och också längsta, variationer 

överlappa varandra. Ett alternativ för att lösa detta problem var att förkorta dessa ljud, med 

konsekvensen att de tre variationerna då blivit svårare att urskilja, och att vapnens ljudprofiler 

i helhet skulle ändrats. Istället gjordes valet att sänka båda vapnens “fire rate” för att ge varje 

skotts ljud mer plats. 
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4.4.4 Hälsa 

Wolfenstein II:s mekanik där spelarens HP kan överskrida 100 HP inspirerade en liknande 

mekanik i denna artefakt; skillnaden är att spelaren endast blir av med HP om denne tar skada 

istället för att en konstant gradvis sänkning. Mekaniken gör att spelaren oftare har en 

motivation att ta upp “health packs” jämfört med om de endast kunde nå 100 HP. Dessutom 

hjälper det spelaren att bygga upp en buffert inför de senare vågorna, vilket kan minska 

frustrerande misslyckanden sent i spelet. Efter deltagarnas svårigheter i andra teststudien 

bestämdes det att spelarens hälsa ska, vid början av varje våg, fyllas upp till 100 HP om de inte 

redan har minst 100 HP. På detta sätt har spelaren alltid en bra chans att klara av varje våg. 

 Bandesign 

Designen av denna arena har genomgått ett flertal iterationer. Den första skissen bestod av ett 

ytterst enkelt upplägg med endast ett rum med fyra ingångar i ett annars helt öppet utrymme, 

se figur 10. Redan i de tidigaste stadierna av utvecklingen blev det uppenbart att denna 

simplicitet, och känslan av kalhet som den medförde, gick emot målet av att skapa ett 

engagerande spel. 

 

Figur 10 Första skissen på arenan 

Inför den första iterationen av arenan tillades ett flertal hinder i form av väggar i utrymmets 

fyra hörn samt det inre rummets hörn, se figur 11. Detta gav spelaren fler valmöjligheter i deras 

hantering av fienderna men banan upplevdes fortfarande som kal och relativt ointressant att 

navigera. 
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Figur 11 Första iterationen av arenan i Unity 

Designen som användes i teststudierna innehöll många fler väggar och även ramper, se figur 

12. Dessutom höjdes vertikaliteten med en nivå ovanpå rummet och närliggande svävande 

plattformar. Med dessa ändringar ökades spelarens valmöjligheter ytterligare och det hade 

även effekten av att göra fiendernas rörelser mer dynamiska och oförutsägbara. 

 

Figur 12 Andra iterationen av arenan i Unity 

I den slutgiltiga designen flyttades läktarna utanför arenans väggar eftersom detta både 

kändes mer passande tematiskt och även gav mer plats för andra objekt på spelfältet. I deras 

plats sattes istället små upphöjningar. Antalet svävande plattformar ökades markant, och på 

de nya plattformarna sattes även potentiella platser som det vågavslutande objektet kan 

hamna på. 
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Figur 13 Slutgiltiga bandesignen i Unity 

 Grafik 

Till en början skapades spelets visuella element med enkla, enfärgade former då författarna 

saknar kompetens i området grafik. Arenan konstruerades med rätblock och plan utan 

texturer eller unika material och fienderna var gröna cylindrar. Atmosfären av en utomjordisk 

planet levererades helt och hållet genom himlens textur samt en röd dimma , se figur 14. 

 

Figur 14 Första iterationen av spelets grafik 

Tidigt under utvecklingens gång så gjordes valet att använda sig av externa källors grafiska 

material. Motivationen bakom detta var att den simplistiska grafiken inte var fördelaktig i 

strävan att uppnå författarnas mål av att skapa ett engagerande spel för att få data så 

representativ av riktiga spel som möjligt. Med redan färdiga texturer och modeller kunde 

artefakten få en grafisk identitet som tydligare representerade konceptet, se figur 15. 
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Figur 15 Slutgiltiga iterationen av spelets grafik 

Denna grafiska förändring kan även underlätta spelarens förmåga att uppnå immersion, något 

som är fördelaktigt inom denna studie. Med hög hastighet och ett stort antal fiender skapar 

artefakten immersion som absorption (Cajella 2011, s. 26) då denne aktivt måste röra på sig 

samt sikta på fiender. Immersion som transportering (Cajella 2011, s. 27) är inte lika relevant 

som absorption för denna artefakt, men bör inte uteslutas helt då det finns en möjlighet att 

testare kan uppnå denna nivå av immersion. Dessutom kan för simplistisk eller opassande 

grafik, som artefaktens första iteration, vara distraherande för spelaren och på så sätt hindra 

all sorts immersion eller engagemang. 
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5 Utvärdering 

 Presentation av undersökning 

Undersökningen bestod av ett testtillfälle som tog plats i surroundstudion (D101) i Högskolan 

i Skövdes lokaler. I testtillfället deltog fyra DSU-studenter på högskolan, alla män mellan 20-

35 år som hade vetskap om forskarnas disciplin men ej det exakta forskningsområdet. 

Samtliga deltagare var även bekanta med minst en av forskarna sedan tidigare och hade alla 

erfarenhet med FPS-spel. Undersökningen delades upp i fyra sessioner, en för varje deltagare, 

och varje session omfattade tre delar som sammanlagt tog mellan 10-15 minuter. Den första 

delen innehöll en introduktion av spelets mål, mekaniker och kontroller för att deltagaren 

skulle ha en förståelse av vad de skulle göra i spelet och hur de skulle göra det. I den andra 

delen fick deltagarna spela artefakten antingen tills de klarat av alla tre vågor eller att 

tidsgränsen på 20 minuter nåtts. Som inmatningsenheter fanns mus och tangentbord samt en 

Xbox One-kontroller. Under spelandet närvarade båda forskarna för att observera både 

spelaren och deras handlingar i spelet, men gav annars ingen feedback för att inte störa 

spelaren. Viss relevant data från spelsessionen (skott skjutna/träffade per vapen, fiender 

neutraliserade, o.s.v.) sparades till en textfil, se appendix B. Den tredje och sista delen tog 

formen av en semistrukturerad intervju med frågor om spelet generellt, vapenljuden och 

potentiella upplevda förändringar i vapenljud och mekanik, se appendix A. Intervjun är 

utformad på ett sådant sätt att deltagarna har en möjlighet att själva berätta att de upplevde 

en förändring av prototypens vapen. Om deltagarna själva inte nämner detta så leder 

intervjufrågorna till mer ljudbaserade frågor för att rikta dem mot rätt håll. Efter verbalt 

samtycke att deltagarens röst får spelas in och användas för syftet att slutföra undersökningen 

spelades dessa intervjuer in, se bilaga 1. 

5.1.1 Kvantitativ data 

Först och främst bör det nämnas att samtliga deltagare valde mus och tangentbord som 

inmatningsenheter och att de alla klarade spelet utan förlust på deras första försök. Figur 16 

visar alltså deltagarnas totala tid med spelet från att spelet startats till att de neutraliserat sista 

fienden på sista vågen. 
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Figur 16 Diagram av deltagarnas tider 

Deltagare A klarade spelet på 155 sekunder, Deltagare B på 167 sekunder och Deltagare C på 

173 sekunder. Dessa tre tider ligger inom 18 sekunder av varandra, alltså en väldigt jämn 

fördelning. Deltagare D:s tid är en uteliggare på 117 sekunder, hela 38 sekunder snabbare än 

den näst kortaste tiden. Från forskarnas observation av dennes spelande kan det konstateras 

att skillnaden beror på en kombination av relativt snabbt och sunt beslutstagande samt god 

lycka med var det vågavslutande objektet hamnade. Tiderna visar att samtliga deltagare hade 

mellan ca 2-3 minuter att lyssna på ljuden och potentiellt uppleva skillnader i både ljud och 

mekanik. Den genomsnittliga tiden är 153 sekunder. Ingen data gällande tid spenderad på 

varje våg sparades, men från forskarnas observation kan det konstateras att ingen våg tog 

markant längre än någon annan i en genomspelning. 
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Figur 17 Diagram av antal skott per vapen 

Figur 17 redovisar antalet skott som avfyrades med vardera vapen över spelets gång, och 

uppenbarar en större avvikelse mellan deltagarna. Viktigt att nämna är att varje spelare 

började med projektilvapnet i hand och var tvungna att manuellt byta till hitscan-vapnet för 

att kunna använda det. Deltagare A avfyrade inga skott med hitscan-vapnet och 133 skott med 

projektilvapnet, alltså bytte de aldrig vapen. Deltagare B avfyrade 113 skott med hitscan-

vapnet och 65 skott med projektilvapnet för totalt 178 skott. Likt Deltagare A bytte aldrig 

Deltagare C vapen och avfyrade 95 skott med projektilvapnet: Deltagare D avfyrade 114 skott 

med hitscan-vapnet och 47 skott med projektilvapnet för totalt 161 skott. Som minst avfyrade 

alltså deltagarna nära 100 skott med ett genomsnitt på 142 skott, eller 0,93 skott i sekunden 

jämfört med den genomsnittliga tiden. Det kan även observeras att de som bytte till hitscan-

vapnet sällan, eller aldrig, bytte tillbaka till projektilvapnet. Distributionen av skott över de tre 

vågorna sparades inte men eftersom antalet fiender ökar kan det antas, med en relativt jämn 

tidsfördelning, att antalet nödvändiga skott också ökar något med varje våg, eller åtminstone 

inte sänks. 

5.1.2 Kvalitativ data 

När deltagarna i början av intervjun fick chansen att prata om deras upplevelse med spelet 

generellt säger Deltagare A att det kändes “fartfyllt” och “man kan inte stå stilla” medan 

Deltagare C och D att det var “kul” och “ganska kul”. Deltagare B nämner hur spelet kändes 

“väldigt retro” och liknar det med klassiska FPS-spel som han växte upp med och hur detta 

gav honom “fuzzy feelings”. Gällande svårighetsgraden lutar deltagarna mot att var på den 

lättare sidan, dock beskriver Deltagare B spelet som “lite knivigt” i början. 

Ingen av de fyra deltagarna nämnde förändringar i vapenljuden innan eller under fråga 6 (se 

bilaga A), åtminstone inte direkt, vilket ledde till att de fick frågan om de inte upplevde någon 

förändring i vapenljuden under spelets gång. De svarade såhär: 
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Deltagare A: ”Var det en förändring? Nej det märkte jag inte om det var.” 

Deltagare B: ”Nej, inget jag kan säga på rak hand.” 

Deltagare C: ”Nej. Det är något sånt ni testar? Nej, inte vad jag märkte.” 

Deltagare D: ”Förändringar? Nej. Om det var tanken så gjorde jag inte det. Tänkte inte på 

någon ljudförändring tror jag, mellan vågorna. Nej. Inget jag plockade upp. Det borde jag 

kanske gjort? Men jag tror jag fokuserade mer på målet.” 

Deltagare A visade däremot tecken på att han uppfattade en skillnad i hans svar till fråga 6, 

där han säger att “det var rätt högt i början när jag inte var van med det”. Därefter fick varje 

deltagare frågan huruvida de upplevde någon annan förändring i spelets mekanik under 

spelets gång, varav de alla gav liknande svar: 

Deltagare A: “Nej, inte vad jag tänkte på. Nej, det gjorde jag inte. Skulle det hända något 

eller? “ 

Deltagare B: “Nej, jag tror faktiskt inte jag märkte någonting. Det kanske var fler... nej, vänta 

nu, jag var ganska snabb att plocka på mig dem. Jag tror inte jag märkte någon större 

svårighetsändring på “wavesen” faktiskt. Så fort jag lärde mig ta en så lärde jag mig ta de andra 

på samma sätt.” 

Deltagare C: “Nej, var det förändring i spelets mekanik också? Nej, det gjorde jag inte.” 

Deltagare D: “Vad hemskt. Nej. Borde jag kanske ha gjort? Nu börjar jag tvivla på mig själv 

här. Nej, jag tänkte inte på det. Jag sprang och hämtade kuben, sen när jag hade gjort det var 

det det här backandet runt arenan medans jag pepprade ner dem som var kvar. Det var det jag 

plockade upp.” 

Gällande antal skott nödvändiga för att neutralisera fiender lyckades samtliga deltagare 

identifiera att det tog mellan 2-4 skott för “de små” fienderna beroende på vapen. Ingen 

nämnde någon upplevd förändring på detta omfång över spelets gång. 

 Analys 

Huvudstudien visar på att deltagarna inte uppmärksammade förändringarna i vapenljudens 

intensitet på ett medvetet plan. Eftersom de dessutom blev förvånade över att frågan ställdes 

är det tvivelaktigt att de undermedvetet registrerade förändringarna och sedan glömde bort 

dem. Detta trots att de i snitt avfyrade 142 skott över i snitt 153 sekunder eller 0,93 skott i 

sekunden—en extremt frekvent uppspelning av vapenljuden—med en relativt jämn fördelning 

över vågorna och de olika intensiteterna. Att två av deltagarna endast använde projektilvapnet 

bör inte haft någon märkbar påverkan på deras chanser att uppfatta dessa förändringar i och 

med att båda vapnen designats för att ha ungefär lika stora skillnader i intensitet mellan 

variationerna. Om något kan detta ha höjt deras chanser eftersom de bara behövde hålla ett 

vapens ljud i minne. 

Deltagarna upplevde dessutom ingen förändring i spelets mekanik, vilket kan tolkas som att 

ljudintensitetens förändring ej påverkade deltagarnas uppfattning av spelmekaniken på ett 

medvetet, och potentiellt även undermedvetet plan. Den relevanta intervjufrågan (#14), som 
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kan ses som delvis ledande, påverkade inte deltagarnas svar utan skapade förvirring då dessa 

antog att det då skedde en eller flera förändringar i spelets mekanik under dess gång, men att 

de missat detta. Återigen antyder deltagarnas förvåning över frågan en avsaknad av 

undermedveten uppfattning; frågan framkallade inte några minnen. 

Den första samt andra pilotstudien, som hade tre respektive fyra deltagare, gav samma 

resultat, d.v.s att alla deltagare, förutom en, inte uppmärksammade någon förändring i 

vapenljudet. Den deltagare som uppmärksammade detta upplevde ingen koppling mellan 

ljudets förändring och spelets mekanik och beskrev det som en “volymbugg”, alltså inte 

distinkta ljud. 

Innan huvudstudien har forskarnas teori om varför deltagarna inte uppfattar skillnaderna 

varit att spelet är tillräckligt engagerande för att maskera förändringar i ljud, till stor del p.g.a. 

av spelets då relativt höga svårighetsgrad. Huvudstudiens deltagare hade däremot näst intill 

inga problem att klara av spelet och beskrev det t.o.m. som relativt lätt. Att majoriteten också 

beskrev spelet som kul eller fartfyllt visar fortfarande på ett visst engagemang, men med tanke 

på att vapenljudens variationer vid detta stadie differentierats ytterligare är möjligtvis 

tröskeln för när förändringar av denna grad maskeras lägre än forskarna först trott. Utan en 

vetenskapligt metod för att mäta engagemang och immersion kan dock denna teori inte prövas 

på ett tillfredsställande sätt. 

 Slutsatser 

Trots uppdateringar på prototypen som drastiskt sänkte svårighetsgraden, bl.a. genom höjd 

mobilitet, och även förändringar i mixen och ljuddesignen vilket gjorde vapenljuden mycket 

mer prominenta än samtliga andra ljud, lyckades prototypen inte ge ett definitivt svar på 

undersökningens frågeställning. Eftersom skillnaderna i vapenljudens intensitet inte 

uppfattades går det inte att här besvara frågan “hur upplever spelare skillnader i vapenljuds 

intensitet i relation till skada?”, åtminstone inte om det förutsätts att de måste uppfattas 

medvetet. Om detta krav elimineras går det däremot att konstatera att undersökningen visar 

på att förändringar som sker utan spelarens medvetna iakttagelse inte har någon effekt på 

deras uppfattning av varken vapnets skada eller annan spelmekanik. Detta påstående stöds av 

att ingen deltagare har uppfattat några mekaniska skillnader över spelets gång utöver 

vågornas eskalerande svårighetsgrad. Eftersom vapenljudens variationer, när lyssnaren är 

medveten om deras existens, är väldigt särskiljbara, både i isolerad miljö och i spelet, kan det 

heller inte påstås att deltagarnas oförmåga att identifiera skillnaderna beror på att ljuden helt 

enkelt inte kan särskiljas. På någon nivå hör alltså spelaren det nya ljudet, även om de inte 

märker att det är nytt. Detta stöds av att Deltagare A visade tydliga tecken på att han 

uppfattade skillnaderna, men attribuerade det till att hans eget lyssnande ändrades istället för 

ljuden eftersom detta kändes mer logiskt för honom. 

Om pilotstudierna inkluderas uppmärksammade endast två av sammanlagt 11 deltagare i 

samtliga tester någon typ av skillnad i vapnens intensitet över spelets gång, och då med helt 

olika tolkningar. De tre studierna genomfördes med tre olika versioner där den första 

versionens ljudmix och ljuddesign minst framhävde vapenljuden samt hade minst skillnad 

mellan variationerna i intensitet och den tredje versionen gjorde dessa aspekter mycket mer 

tydliga. Trots detta var det med den första versionen och den tredje versionen som någon 

skillnad uppfattades. Detta tolkas som att ljuden, i detta fall, inte är den avgörande 

anledningen till varför deltagarna inte uppfattade förändringen i intensiteten, utan att 
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spelmekaniken och engagemanget och/eller immersionen som uppstår i ett FPS-spel med 

högt tempo maskerar skillnaderna. Just denna genre kräver spelaren att konstant fokusera på 

flera mekaniker, som att röra sig, sikta och skjuta på effektiva sätt, aspekter som bara förstärks 

när det dessutom är spelarens första tillfälle med spelet. 

Utifrån forskarnas observation av deltagarnas spelande hade förändringarna i intensitet ingen 

påverkan på deras prestation eller beteende i spelet; inlärning och vapenbyte är mer troliga 

påverkande faktorer. Den kvantitativa datan är inte uppdelat på ett sådant sätt att en temporal 

progression kan ses, så denna data är ej relevant här. Möjligheten finns att en eller flera av 

deltagarna upplevde skillnader både i ljud och mekanik på ett omedvetet plan och helt enkelt 

inte kom ihåg detta under intervjuerna, men inget i datan stödjer detta påstående, vilket leder 

forskarna till att se detta som högst osannolikt. 

Förövrigt är den enda slutsatsen som kan dras att ytterligare forskning behöver göras, och då 

på ett annat sätt, för att ge ett omfattande och mer konkret svar på frågeställningen. Just nu 

kan påståenden enbart göras om det undermedvetna, vilket endast täcker en del av 

forskningsområdet. Eftersom undersökningen inte var upplagd för att just det preciserade 

området går det heller inte att komma till många konklusioner utan mycket spekulation.   
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6 Avslutande Diskussion 

 Sammanfattning 
De centrala ämnena som detta forskningsområde berör är ljuddesign i spel och psykoakustik. 

Studien ämnade besvara huruvida ett ljud med hög intensitet, kopplat till avfyrandet av ett 

vapen, kan övertyga spelaren att vapnet i fråga åstadkommer mer eller mindre skada på 

fiender än det faktiskt gör. Insamlingen av data skedde till mestadels på ett kvalitativt sätt 

genom semistrukturerade intervjuer och observation, men viss kvantitativ data från 

deltagarnas interaktion med artefakten sparades och användes som komplement till den 

kvalitativa datan. Två pilotstudier genomfördes för att verifiera ljudläggningen och designval, 

varav båda ledde till avsevärda ändringar i spelmekaniken och större differentiering mellan 

vapenljudens variationer. Som krav för urvalet av testpersoner var minst 15 års ålder, att ha 

tidigare erfarenhet med spel och ett avstånd från arbete eller studier inom ljud. 

För att besvara frågeställningen skapades en artefakt, ett FPS-spel med högt tempo, där 

spelaren jagas av fiender i en arena. För att undvika förlust måste de både undvika samt 

neutralisera dessa fienden med hjälp av spelets två vapen: ett projektilvapen och ett “hitscan”-

vapen. Spelets progression är uppdelad i vågor av fiender och vapenljudens intensitet ändras 

beroende på vågen. Spelet skapades i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2018) och all 

implementation av ljud, samt en del av ljuddesignen, gjordes med FMOD (Firelight 

Technologies 2018). 

I slutändan lyckades forskarna bakom denna studie inte komma till en konkret slutsats om 

hur spelare upplever skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada. Anledningen till 

detta är att ingen deltagare medvetet uppmärksammade förändringar i varken vapenljudens 

intensitet eller spelmekanik när de spelade, trots att förändringarna i vapenljuden är redigt 

hörbara under spelet gång. Från dessa resultat dras slutsatsen att datan antyder att 

förändringar i ett vapenljuds intensitet uppfattade på en undermedveten nivå inte påverkar 

en spelares uppfattning av varken vapnets skada eller annan spelmekanik. I och med att ingen 

oväntad förändring i spelarnas beteende och prestation i spelet observerades anser forskarna 

även att det sannolikt inte heller sker förändringar i uppfattningen av spelmekaniken på en 

undermedveten nivå i samband med förändringar i vapenljudens intensitet. För att ge ett mer 

omfattande och konkret svar på frågeställningen behövs ytterligare undersökning göras med 

en annorlunda artefakt. 

 Diskussion 

Samtliga deltagare i pilotstudierna och huvudstudien upplevde ett engagemang i 

spelmekaniken där vissa även nämnde immersion. Detta är något som tolkades störa ut 

förmågan att uppleva en förändring i vapenljudens intensitet då deltagarnas lade allt fokus på 

att uppnå målet, och upplevde således immersion som absorption (Cajella 2011, s. 26). Vad 

studien antyder är att immersion som absorption kan helt och hållet blockera en spelares 

uppfattning vissa element, eller mer specifikt, förändringar i vissa element, något som har en 

stark liknelse i, och möjligen direkt koppling till, Mozolic et al. (2008), Hidaka & Ide (2015) 

och Shinn-Cunningham (2008). Skillnaden i dessa texter är att det är specifikt kopplingen 

mellan ljud och bild som undersökts, medan problemet i denna undersökning verkar 

härstamma från absorption i spelets mekanik. Artefaktens grafik kan ha spelat en roll i 

deltagarnas immersion men med tanke på hur statisk majoriteten av grafiken är—endast 
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fienderna kräver frekvent uppsikt—anser författarna att objekt i denna modalitet troligen inte 

är vad som drar hela deltagarnas uppmärksamhet, åtminstone inte självständigt. Sannolikt 

delas deras uppmärksamhet huvudsakligen mellan 

• uppsikt av fiender (visuellt och audiellt) 

• uppsikt av det vågavslutande objektets position (visuellt och audiellt) 

• rörelse 

• siktande och skjutande 

• uppsikt av “health pick-ups” (visuellt och audiellt). 

Även om vapenljuden tar upp överlägset mest plats i ljudmixen är de inte alls väsentliga för 

att klara av spelet—spelet skulle t.o.m. kunna bli enklare med en klarare mix utan 

vapenljuden—och således går majoriteten av spelarens uppmärksamhet till andra objekt i 

scenen. 

Under andra pilotstudien så uppmärksammade en av deltagarna att projektilvapnets ljud var 

“lite träigt”, d.v.s att det “lät lite som träplankor som slogs mot varandra”. Tolkningen av 

denna kommentar var, då det sista ljudet deltagaren hörde var projektilvapnets skottljud på 

lägsta intensitet, att denne antog att ljudet lät likadant genom hela spelet. Detta 

överensstämde inte med deltagarens uppfattning av hur vapnet skulle låta. Vapenljudens 

intensitet är kopplat till kinesonisk synchresis (Collins 2013, s 32), då ljudet ändras trots att 

samma input ges från spelaren och således kan bryta synchresis om detta uppmärksammas. 

Deltagare A i huvudstudien nämner dessutom att “det var rätt högt i början när jag inte var 

van med det”, vilket även detta tyder på en upplevd förändring av ljud, dock på ett sätt där 

Deltagare A antar att han vande sig vid ljudnivån istället för att ljudet förändras. Deltagarna 

uppfattade en brytning i kinesonisk synchresis till en viss mån, dock inte hela spektrat. 

Synchresis (Chion 1994, s. 63), däremot, uppstod bland samtliga deltagare i både 

pilotstudierna samt huvudstudien och ingen upplevde, åtminstone så nämndes aldrig, en 

brytning mellan det visuella och audiella. 

Kausalt lyssnande var det lyssningsläge som, troligtvis, användes mest av deltagarna (Chion 

1994, s. 25) då samtliga deltagare uppfattade och reagerade på ljudet från bl.a. vapenljuden 

och fiendernas rörelser. De fick således den information som krävdes, framförallt från 

fiendens rörelser när de närmade sig bakifrån, för att förstå var ljudet kom ifrån, vilken källa 

det hade och kunde agera därefter. Två av fyra deltagare i huvudstudien upplevde att 

vapenljuden var “bra ljud”, hade “kvalité” samt att “ljudet överträffade vad jag såg” (i 

korrelation med grafiken), vilket tyder på att reducerat lyssnande (Chion 1994, s. 29) nyttjades 

till viss mån men sedan, troligtvis, övergick till kausalt lyssnande igen. Dessa kommentarer 

kan dock, till viss del, vara motiverade av att samtliga deltagare var medvetna om författarna 

bakom denna texts disciplin och valde därför att vara artiga. Reducerat lyssnande användes 

till synes även av deltagaren som kommenterade att projektilvapnets ljud lät “träigt”. 

Samtliga ljud i prototypen, inklusive bakgrundsljuden, d.v.s. publiken som hurrar och hejar, 

har minst en användbarhetsfunktion (Jørgensen 2007, s. 178). Ett specifikt ljud sticker 

däremot ut i att det inte fyllde dess roll vid alla tillfällen: ljudet som spelas när en fiende tar 

skada. Deltagare D uppfattade inte ljudet som uppstår när denne sköt och träffade en fiende, 

något som beror på att ljudet från hitscan-vapnet, vid dess två högre intesiteter, överröstar 

träffljudet då dessa ljudeffekter spelas upp exakt samtidigt. Det är med andra ord utsatt för en 

energetisk maskering (Shinn-Cunningham 2008). 
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6.2.1 Samhälleliga aspekter 

Inom spelbranschen, och då specifikt ljuddesign, kan detta ämne vara intressant då resultatet 

av studien visar på att ljudskillnader likt de i artefakten lätt kan maskeras av ett högt tempo 

och att man då bör använda sig av fler medel för att förtydliga förändringen. Ett exempel där 

förändring i ljudintensitet kan användas är i skapandet av ett vapen som successivt går sönder 

efter varje skott, där intensiteter ljudet möjliggör audiella förändringar som överensstämmer 

med vapnets kvalité. Med studiens resultat i åtanke bör det dock också vara en visuell 

nedbrytning av vapnet för att säkerhetsställa att detta faktum kommuniceras till spelaren, då 

en enbart audiell förändring kan vara för opålitlig. Ett annat exempel är vapen som bygger 

upp skada under tiden spelaren håller in avtryckaren och avfyrar skottet när spelaren släpper 

avtryckaren, där ett snabbt klick skapar ett ljud med låg intensitet och en lång klickning skapar 

ett ljud med hög intensitet. Till skillnad från artefakten skapad i denna studie handlar båda 

dessa exempel om en spelmekanisk förändring där ljudet förstärker det faktiska. Dessa 

exempel fokuserar dessutom endast på förändringar just i vapens ljudintensitet eftersom 

studiens resultat handlar om just detta, men konceptet av ljudintensitet kan appliceras i 

ljudläggning i spel generellt. 

 Framtida arbete 

Som tidigare nämnt var ändamålet att skapa ett spel som upplevdes som engagerande, likt ett 

kommersiellt spel, vilket var något som deltagarna upplevde om man utgår ifrån 

kommentarerna från intervjuerna. Detta mål kombinerat med genren, ett FPS-spel med högt 

tempo, krävde mycket arbete för att förfina, arbete som fick spelet att uppfattas som 

engagerande, “fartfyllt” och “kul”, men som i slutändan inte hjälpte ge ett svar på 

frågeställningen—om något så stod det i vägen för deltagarnas förmåga att uppfatta 

skillnaderna i intensitet. För att komma fram till ett tillfredsställande resultat skulle stora 

ändringar behöva göras på artefakten, och mindre ändringar behöva göras på 

undersökningens upplägg. 

6.3.1 Artefakt 

Med problemen kring valet av genren utlagda går att konstatera att en helt ny artefakt skulle 

behöva skapas. Ett exempel på en prototyp som möjligen hade gett resultat på frågeställningen 

är ett spel där spelaren får sätta sig in i rollen som en stationär prickskytt med uppdrag att 

eliminera ett eller flera mål. För att spelet inte ska vara så simpelt som att peka och klicka bör 

någon typ av ballistisk fysiksimulering implementeras. Utan några direkta hot försvinner 

snabbt känslan av att artefakten faktiskt är ett spel, så för att inte ta bort all spänning i spelet 

kan antalet skott begränsas, så att spelaren, till viss mån, fortfarande behöver engagera sig. 

Avsaknaden av fri rörelse hade raderat ett av de, tillsammans med de konstant jagande 

fienderna, mest distraherande momenten i den nuvarande artefakten. Med spelmekaniken 

mer preciserad på just skjutandet av ett vapen—frågeställningens centrala handling—kan 

mycket mer fokus läggas på detta. Vidare skulle mer än ett vapen dessutom i och med att 

endast en kategori av vapen, prickskyttegevär, skulle kunna användas. Även detta är ett sätt 

att reducera spelarens valmöjligheter vilket simplifierar spelmekaniken ytterligare och 

därmed ger spelaren färre saker att behöva tänka på. 

Om ett prickskyttespel hade skapats så hade det också krävt färre ljudeffekter som potentiellt 

kan distrahera spelaren och maskera vapenljuden och dess intensitetsskillnader. Följaktligen 

skulle mer tid kunna läggas på att skapa fler variationer i intensitet för en mer gradvis 
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övergång, dock kan detta öka risken av att spelarna återigen inte uppfattar de nu mindre 

ändringarna. Viktigt att poängtera är också att spelaren, med ett begränsat antal skott, skulle 

höra vapenljudet mycket färre gånger än i den nuvarande artefakten, och att de endast skulle 

höra det när de är som mest fokuserade på andra objekt i scenen, såsom positionen av deras 

sikte, vindhastighet, distans från målet o.s.v. Det är med andra ord långt ifrån en självklarhet 

att denna genre faktiskt är mer lämpad för frågeställningen i praktiken. Tillåts 

frågeställningen ändras till att inte innehålla just vapen och deras skada skulle spel i potentiellt 

mer lämpade genrer, t.ex. lugna pusselspel med endast några få ljudeffekter, kunna skapas. 

6.3.2 Upplägg av undersökningen 

Ytterligare ett alternativ för att potentiellt förbättra studien är att be deltagarna aktivt 

kommentera vad de upplever under spelets gång för att på så sätt försöka få dem att analysera 

vad det är de gör och upplever. Detta reducerar risken att viktig data inte framkommer 

eftersom deltagaren hinner glömma bort delar av deras upplevelse innan intervjun, men 

samtidigt introduceras ett ytterligare element för deltagaren att fokusera på. 

Då alla deltagarna i huvudstudien hade en bekantskap med samt var medvetna om disciplinen 

som författarna bakom denna text studerar så skulle framtida arbete även fokusera på att hitta 

deltagare som ej har denna information för att få ett så neutralt svar som möjligt. Idealt hade 

även antalet deltagare höjts från fyra till tio eller fler i huvudstudien. Slutligen skulle dessa 

deltagare testas för hörselskador innan test för att försäkra att de har bästa möjlighet att höra 

ljuddesignen som den avsetts höras. 

I ett framtida arbete så hade det lagts ett större fokus på forskningsetiska frågor, något som 

var minimalt under testtillfället. Deltagarna fick informationen att de kunde avbryta studien 

när de ville samt spelades intervjun endast in med deras godkännande. Studien i sig använder 

sig inte av, eller frågar efter, information som personuppgifter, namn eller andra potentiellt 

känsliga uppgifter så det ansågs inte vara av stor vikt att nämna att detta inte arkiverades. 

Dock kan det upplevas som ännu mer betryggande om deltagarna får desto mer bekräftelse av 

att de är totalt anonyma. 
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Appendix A -  Intervjufrågor 

Inledande 

1. Hur upplevde du spelet? 

2. Fanns det något med spelet som var otydligt? 

3. Var spelet var för lätt eller för svårt? 

4. Finns det något med spelet som skulle kunna förbättras? 

5. Hur upplevde du spelets skjut- och närstridsvapen? 

6. Tyckte du att antalet skott eller slag för att neutralisera en fiende var 

tillfredsställande? 

 

Vapenljud 

7. Var vapenljuden något du reagerade på? 

(Om nej: gå till 14) 
8. Upplevde du någon förändring i vapenljuden över spelets gång? 

9. Upplevde du någon annan förändring i spelet i samband med att ljudet ändrades? 

10. Hur upplevde du denna/dessa förändring(ar)? 

11. Vad baserar du denna/dessa förändring(ar) på? 

12. Hade dessa/denna förändring(ar) någon inverkan på ditt beslutfattande? 

13. Hade dessa/denna förändring(ar) någon påverkan på din inlevelse i spelet? 

 

Reagerade inte på vapenljud 

14. Upplevde du inte någon förändring i vapenljuden över spelets gång? 

(Om nej: fortsätt. Om ja: gå till 9) 
15. Upplevde du någon annan förändring i spelets mekanik under spelets gång? 



 II 

Appendix B -  Data från spelsessioner 

Deltagare A 

Time: 155.0939 

 

WEAPONS (SHOTS / HITS) 

Hitscan: 0 / 0 

Projectile: 133 / 89 

 

KILLS 

Mob: 30 

Elite: 4 

 

Deltagare B 

Time: 167.1768 

 

WEAPONS (SHOTS / HITS) 

Hitscan: 113 / 74 

Projectile: 65 / 49 

 

KILLS 

Mob: 32 

Elite: 6 

 

Deltagare C 

Time: 116.9165 

 

WEAPONS (SHOTS / HITS) 

Hitscan: 0 / 0 

Projectile: 95 / 81 

 

KILLS 

Mob: 24 

Elite: 5 

 

Deltagare D 

Time: 173.1589 

 

WEAPONS (SHOTS / HITS) 

Hitscan: 114 / 85 

Projectile: 47 / 41 

 

KILLS 

Mob: 30 

Elite: 7 

 


