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Sammanfattning 
Studier kring ljud och dess upplevelser tenderar att förhålla sig till grafiska element, där 
ljudet fungerar som en form av komplement till de visuella handlingar för att förstärka det 
som inträffar i spel. Symbiosen mellan grafik och spel utgår ifrån att dessa har definierade 
roller som de alltid behöver förhålla sig till och fungerar som en förutfattat mall över hur den 
ena ska agera gentemot den andra. Denna studie ämnar att behandla en jämförelse av två 
ljudläggningar med olika perspektiv, där den ena ljudläggningens förhållningssätt har fokus 
på att inte binda sig till konkreta, grafiska moment som sker i spelet och den andra 
ljudläggning ska följa stereotypiska angreppssätt till ljuddesign. Studien har tillämpat en 
spelprototyp som gestaltas genom ett matlagningspel där respondenter får dra ingredienser 
och lägga dessa inom ett område; för att på eget bevåg utforska spelets detaljer och avgöra 
vilka moment som är berikande för spelupplevelsen. 

Nyckelord: Ljuddesign, interaktion, dynamik, upplevelse, sinnestillstånd. 
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1. Introduktion 
Ljud i spel existerar huvudsakligen för att förstärka spelvärldens äkthet, och dess syfte är i 
regel att användas som bekräftelse på spelarens handlingar, därför finns ett stort visuellt 
tänkande, och spelen är sällan helt ljudbaserade (Parker & Heerema, 2007). I audiovisuella 
sammanhang får vi ofta intrycket av att användningen av ljud endast är som prydnad eller 
dekoration, men på senare år så har spelljud blivit mer eftersökta i spelindustrin (Jørgensen, 
2008, s.163).  

Dock så brister ljuddesignen i spel på grund av att mycket fokus ligger på just det visuella, 
och detta leder till en allt mer komprimerad ljudbild som är beroende av spelets design och 
bild (Parker & Heerema, 2007). Ljudets utveckling har således stagnerat jämfört med andra 
delar av spelindustrin som till exempel grafik, och med fortsatt visuellt tänk så lär detta fortgå 
på liknande vis (Parker & Heerema, 2007). 

Ljudet har en mycket avgörande roll i hur spelaren agerar och hur spelet uppfattas, och utan 
ljudet så förloras så pass mycket information att grafiken inte kan upprätthålla den avsedda 
spelupplevelsen själv (Jørgensen, 2008). Den informationen som ljudet frambringar är 
avgörande för att spelaren ska hållas uppdaterad om vad det är som sker i spelet, utan detta så 
är spelaren endast beroende av det visuella och går miste om hälften av all information som 
meddelas (Jørgensen, 2008). Därutöver så är det också möjligt med interaktion och ett 
komplett informationsflöde helt utan visuella element där spelare kan förlita sig endast på 
ljudet (Wilhelmson, Engström, Brusk & Östblad, 2017). 

Följande arbete har utforskat hur en abstrakt ljuddesign med ett fokus på ljudet upplevs av 
spelare gentemot en traditionell ljuddesign med fokus på det visuella. Detta sker med hjälp 
utav en  kvalitativ studie där fem respondenter svarar på intervjufrågor angående 
spelupplevelsen i en spelprototyp som är skapad för undersökningen. Spelprototypen består 
således av två versioner, där en version har en konventionell ljudläggning och den andra är 
okonventionell. 
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2. Bakgrund 

2.1. Inlevelse och immersion 

Immersion beskrivs i förhållande till realismen av spel samt hur omgivningen gestaltas i 
spelvärlden och även om det inte är säkerställt vad som skapar inlevelse, så är det spelets 
egna egenskaper som är avgörande för inlevelseförmågan (Brown & Cairns, 2004, s.1297). 
Diskussioner kring immersion framställer begreppet som essensen av ett spel utan att förklara 
vad det egentligen innebär. Radford (2000, s.379-380) menar att det inträffar en form av 
absorbering av personen in i spelet som måste vara medgivande. Han fortsätter att diskutera 
en struktur där regler behövs för att definiera spelvärlden och vad vi är kapabla till, men 
påpekar även att spelaren måste känna en viss säkerhet och styrka; att personen har kontroll 
över vad den gör i spelet och att det inte har grova påföljder (Radford, 2000, s.380-384). 
Brown och Cairns (2004, s.1298-1299) föreslår tre olika nivåer av inlevelse där man skiljer 
på engagemang, fängslande och total immersion. De menar att inlevelse inte är en statisk 
upplevelse utan en förflyttning mellan olika stadier och förståelse för vad som påverkar 
immersion och hur detta skapas kan vara förmånligt för spelutvecklare för att skapa 
involverande mjukvara (Brown & Cairns, 2004, s.1300). 

Jennett, Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs och Walton (2008) menar att lyckade spel har en 
gemensam nämnare: förmågan att fånga spelarens uppmärksamhet. Detta kan innebär bl.a. 
spel som fått kulturella eller ekonomiska genombrott när det släpptes och etablerat någon 
form av målgrupp. Denna grupp forskare argumenterar att även om utvecklingen av spel ger 
publiken uppdaterade virtuella miljöer, bättre kontroller samt möjligheten att spela med 
människor som är tusentals mil bort så existerar immersion som ett koncept utanför tidens 
ramar och är en vital del av en bra spelupplevelse. Upplevelsen av immersion är heller inte 
låst till dataspelsindustrin då t.ex. van Lent och Swartout (2007) menar att det har varit 
möjligt att skapa en inlevelserik miljö ända sedan flygplanspiloter har kunnat sättas i 
simulatorer för förberedande träning. Inlevelse kan således användas som ett verktyg för att 
förbereda och träna människor inför olika typer av arbete med hjälp av en övertygande 
virtuell miljö. Cowan, Roja, Kapralos, Moussa och Dubrowski (2015) har utfört en studie 
som testar läkarstudenters koncentration och vad som inträffar om de arbetar i en störande 
miljö. I den studien har man skapat ett virtuellt utrymme med en lämplig ljuddesign för ett 
operationsrum och konstaterar att ljud har en betydelse för koncentrationen av en student och 
olika störningsmoment i ljudform kan försämra prestationen.  

Van Lent & Swartout (2007) lyfter frågan om spel kan väcka mer raffinerade känslor där de 
argumenterar att existerande spel skapar enklare emotionella upplevelser hos spelare som inte 
kräver att man etablerar en stark relation mellan spelare och karaktär. Cowan, et al. (2015) 
visar att vi kan skapa virtuella områden som påverkar en persons sinnestillstånd, men det är 
skillnad på borrljud som spelas upp i en digital operationssal och att försöka gestalta 
sensationen av sorg av en nära släkting.  
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2.2. Aspekter av ljuddesign 

Jørgensen (2008, s.166) syftar till att informationen från ljud är avgörande för att hålla 
spelaren uppdaterad om vad som sker medan Wilhelmson, Engström, Brusk och Östblad 
(2017) fastslår att det är möjligt för interaktion mellan objekt i spel och spelare som inte 
behöver visuella element, de kan istället förlita sig helt på ljud. En studie av ett ljud-drivet 
mobilspel diskuterar friheten av ett ljudbaserat spel som inte låser sig till en plats och 
hanteras endast av en mobiltelefon (Roden, Parberry & Ducrest, 2007, s.76). Karen Collins 
(2013, s.39) diskuterar forskning som menar att människans kognitiva funktioner återspeglar 
känslor hos spelaren när personen engagerar sig i en digital miljö som om den var karaktären 
i spelet. Begreppet kallas ”kinesonic synchresis” och handlar om att ljudet är kapabelt att få 
spelaren att associera sig med det dem ser och hör i en digital miljö, som om denna gjorde 
handlingarna själv och existerar i den virtuella världen.  

Andra författare (Parker & Heerema, 2007) syftar att det inte görs tillräckligt inom 
ljudläggning och att det finns ett flertal anledningar som gör att ljuddesign blir begränsad från 
att göra något nyskapande. Detta är även inte låst till spelindustrin då Skuse (2011) 
kommenterar att det även är ett problem inom vissa radioprogram samt diskuterar 
stereotypiska lösningar som används av ljudläggare. Däribland existerar det även forskning 
som tyder på att användningen av ljud förbättrar möjligheten av läromedel inom vissa yrken 
på grund av dess övertygande förmåga att förmedla andra platser och förstärka känslor 
(Cowan, et al. 2015). 

2.3. Information genom ljud 

Jørgensen (2008, s.163) utgår från en rad påståenden med grunden i att ljud har som funktion 
att stödja och förstärka en atmosfär. Hon går vidare med att förklara att ljud kan användas för 
att förmedla specifik information och kan ha en direkt påverkan på hur spelaren agerar. I sin 
text refererar hon till Karen Collins (2007, s.164-165) som beskriver ljud som dynamiskt 
eftersom det kan antingen svara på vad som inträffar i själva spelet men även på vad spelaren 
gör i spelet och på så sätt skapar ljud. I originalkällan nämner Collins (2007, s.2) två 
kategorier som är övergripande för ljud: diegetiskt (ljud som inträffar i själva spelvärlden och 
kan höras av spelkaraktären) och ikke-diegetiskt (ljud som bara hörs av spelaren). Därefter 
fortsätter diskussion kring en skala där ljud kan gå från linjärt, ikke-dynamiskt där spelaren 
inte har någon påverkan på vilket ljud som hörs eller hur det hörs och endast existerar för 
spelaren; till ljud som är diegetiskt dynamiska, t. ex. karaktärens egna ljud som styrs och 
skapas helt på kommando av spelaren men existerar i den digitala spelvärlden.  

Parker och Heerema (2007) delar in ljud i fyra olika kategorier för att ge konkreta exempel på 
ljuddesign: musik, tal, effekter och input. Dessa kategorier fyller olika funktioner för att 
gemensamt få spelaren att känna sig delaktig i den virtuella världen och skapa ett 
sinnestillstånd som transporterar personen bort från sin vardag till ett annat scenario. Vilken 
typ av musik som existerar i ett spel beror oftast på vilken genre spelet har eller vad för 
scenario som utspelar sig, t. ex. musik som går i en snabbare takt när spelet håller ett högre 
tempo eller musik som ska väcka känslor i relation till skräck eller komedi (Parker & 
Heerema, 2007). Tal har oftast som syfte att delge information men används även för att 
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skapa underhållning eller för att snärja spelaren till att bli mer nyfiken på den digitala 
världens historia. Detta är i kontrast till ljudeffekter som också har ett informativt syfte men 
ett bredare användningsområde, då de kan tjäna som konfirmationer av handlingar, varningar, 
men även för att förstärka världens äkthet (Parker & Heerema, 2007).  

Hur ljudeffekter används och uppfattas beror till stor del på deras funktion, Jørgensen (2008, 
s.166-167) beskriver ett flertal exempel ur hennes egna studier att, generellt, när ljudet tagits 
bort från ett spel upplever spelaren det som att de förlorat kontrollen och att 
perceptionsförmåga har försvagats. En av spelarna beskriver även hur han upplever en 
frånvaro av realism och en försämrad styrka i hur spelet påverkar honom, Jørgensen (2008, s.
173) själv säger att även om spelarens inlevelseförmåga försämras påverkar det inte deras 
uppmärksamhet eftersom när ljudet väl försvinner tar det även med sig de distraheringar som 
det kan medföra i ljudbilden. Detta beror dock till stor del för vem produkten är skapad och 
på vilket sätt ljudet är designat, Wilhelmsson, et al. (2017) påvisar att spelare med fungerande 
syn och synskadade har lika stor möjlighet att uppleva ett spel om man tar hänsyn till vissa 
aspekter. I deras studie har man fokuserat på dialog och narration tillsammans med en 
genomtänkt ljudläggning för att undvika ett överflöd av information för den som är 
synskadad utan att förstöra spelkänslan för den seende spelaren.  

Det finns paralleller att hämta från Jørgensens (2007) text även om dessa inte relaterar 
specifikt till forskning kring synskadades involvering i ett ljud-baserat datorspel. Hon 
beskriver att ett av två informationsflöden kapas av för spelaren om ljudet tas bort och låser 
denna till vad de ser inträffa på skärmen. Detta gör att det inte finns en chans att navigera 
utanför det man ser oavsett om formatet är från ett förstapersonsperspektiv eller om man ser 
uppifrån och ner inuti spelvärlden. I sin tur skapar detta ett feedback problem där spelaren 
inte blir informerad om vad som händer utanför vad som syns på skärmen just i det skedet. 
Jørgensen (2007, s.170) uttrycker att vid större eller mer intensiva händelser i spelet skapade 
detta stress hos spelarna och försämrade deras prestation på grund av att reaktionstiden blev 
längre. Collins (2007, s.2) skriver att det finns flera olika sätt som spelaren knyter an till 
spelvärlden genom deras delaktighet och interaktion med omgivningen. Detta kan förklara 
varför spelarna känner sig distanserade från spelet och försvagade eftersom att ljud är en 
naturlig del av människors miljö, vanligtvis gör omgivningen någon form av ljud när den 
manipuleras på olika sätt (Jørgensen, 2007, s.172). Collins (2007, s.11) föreslår att nya 
modeller bör tas fram för hur man vill förmedla innebörden av spel och hur spelare tolkar sin 
omgivningen, speciellt eftersom spelstilar ändras mellan spelare där vissa spelar mycket 
längre än andra eller stannar i ett segment i längre perioder. 

2.4. Lyssningssätt 

Chion utgår ifrån tre typer av sätt att lyssna: casual listening, semantic listening och reduced 
listening (Chion, 1994). Casual listening hänvisar till att personen lyssnar i jakt på 
information om ljudets källa, där ljudet kan fungera som supplement till ett visuellt objekt 
och hur man associerar detta objekt till ett ljud beroende på hur det låter. Men ljudet kan även 
fungera som den huvudsakliga informationen till ett objekt som man inte kan se, detta har 
dock en medförande risk av att associationen till ljudet kan präglas av personens egna 
uppfattningar och perspektiv vilket gör att sättet att lyssna inte är fullt ut pålitligt om det inte 
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finns en visuell källa (Chion, 1994, s.26). Semantic listening syftar till hur människan tolkar 
språk och meddelanden. Chion diskuterar att det inte handlar om endast enstaka uttal eller 
akustiska egenskaper utan ett helt sammanhang där kontext av vad en person säger och hur 
denna person uttalar sig är avgörande för hur den som lyssnar tolkar meddelandet (Chion, 
1994, s.28). Reduced listening fokuserar på ljudet som sin egen enhet, befriat från dess 
ursprung eller associerade instrument, där den ska upplevas och bedömas endast beroende på 
ljudets egna meriter (Chion, 1994, s.31). Effekterna av detta blir ofta att personen inte kan 
hänvisa till ett ljud utan att tillskriva någon form av visuell representation till ljudet för att 
kunna beskriva hur det låter eller fungerar (Chion, 1994, s.29-30).  
I Audio-Vision (1994) beskriver Chion, utifrån en students fråga: ”What ultimately is the 
usefulness of reduced listening?”, att film och television använder ljud endast för dess 
symboliska, semantiska och framkallande effekter; för att på något sätt gestalta eller förstärka 
det som inträffar på bilden och att ljudet sällan används som ett eget material i sig utan en 
visuell förankring (Chion, 1994, s.31). Han diskuterar att reduced listening är ett sätt att 
förbättra och finslipa en persons förmåga att lyssna; personer som arbetar inom film och tv, 
samt forskare och tekniker skulle kunna utveckla sin expertis och bemästra ljudet på en nivå 
som tillför ett djup som audiovisuella medel inte kan uppnå. 

2.4.1. Ljudspel 

Ett ljud-baserat spel (även kallat ljudspel) är ett medium som använder ljud istället för bild 
för att förmedla sitt innehåll, med synskadade som sin huvudmålgrupp (Parker & Heerema, 
2007). Parker och Heerema (2007) syftar att nuvarande ljudspel inte utnyttjar ljud på ett 
effektivt sätt och hänvisar till att de flesta ljud-baserade spel är omformade versioner av andra 
spel. Roden, et al. (2007) erbjuder en annan synvinkel där de menar att utvecklingen av 
teknologi inom mobiltelefoner gör att spelaren nu har tillgång till en miniatyr dator som gör 
sig lämplig för moderna ljudspel. De har utformat en studie från sitt eget narrativt-baserade 
ljudspel för att se om ljudspel verkligen är lockande för en bred publik som tar hänsyn till 
både synskadade samt seende spelare. En liknande studie har även gjorts nyligen av 
Wilhelmsson, et al. (2017) där de skapade ett ljudspel för surfplattor och smarttelefoner, som 
är de moderna redskap som används mest av både synskadade och seende personer. 
Forskarna för den här studien syftar att synskadade som grupp riskerar att bli exkluderad från 
inte bara den omfattande marknad som spelindustrin täcker utan även spelkultur som ett 
socialt fenomen. De menar att den överlägsna majoriteten spel som finns på marknaden 
huvudsakligen kommunicerar med spelaren genom grafiska element, vilket har gjort att de 
flesta spel inte är tillgängliga för en person med skadad syn.

Spel som fokuserar på synskadade personer tar i sin tur sällan hänsyn till personer med 
fungerande syn för att bibehålla sitt fokus på synskadade, samtidigt som det är ovanligt att 
ljudspel förlitar sig helt på ljud (Wilhelmsson, et al. 2017). Därav har dessa forskare siktat på 
att skapa ett spel som tar hänsyn till båda grupperna på en plattform som används flitigt av 
både seende och synskadade människor, men använder minimal input samt interaktion för att 
vara enkelt att interagera med. Wilhelmsson, et al. (2017) använder sig bland annat av 3D 
objekt som reagerar på hur spelaren rör fingret på en pekskärm i närheten av ljud för att 
dirigera dem mot ett område; t. ex. att om de rör sig mot objektet blir ljudet successivt högre, 
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samt om de har rört objektet men flyttar fingret från det spelas det specifika objektljudet 
baklänges.

Parker och Heerema (2007) påpekar att ljud inte har utvecklats i den hastighet som andra 
delar av spelindustrin, t.ex. artificiell intelligens och grafik. De syftar att skapare av spel 
återanvänder ljudmaterial för att bespara RAM (datorns arbetsminne) och för att inte ta upp 
onödig plats på en CD-skiva, vilket i sin tur hämmar utvecklingen av ljud och sättet 
ljudläggning används i spel. Roden, et al. (2007) diskuterar att de inte vill göra sitt spel mer 
inlevelserikt på bekostnad av att göra interaktionerna i spelet svårare. De förklarar även att 
ljudeffekterna i deras spel har klara funktioner för att hjälpa spelaren att navigera, däribland 
att det finns ingångs- och utgångsljud för att signalera miljöombyten, musik som är till 
primärt för att sätta en stämning; men även ambience (miljöljud, t. ex. vind, trafik och fåglar) 
som existerar för att spelaren ska vara medveten om vilken typ av miljö de befinner sig i samt 
för att skapa en känsla av utrymmet. 

Parker och Heerema (2007) skriver att det finns ett för visuellt tänkande när det gäller spel 
och att detta tillsammans med bristande teknologisk utveckling inom ljud samt en stram 
budget skapar problem för ljudläggning inom spelbranschen. De föreslår dock inte några 
förutsättningar för framtiden och har begränsat sina analyser till tidigare spel innan 2007, 
medan Wilhelmson, et al. (2017) fastställer att det fortfarande finns ett antal begränsningar 
som relaterar till forskning för tio år sedan och att representationen av t.ex. synskadade är ett 
fortsatt problem. Wilhelmsson, et al. (2017) har dock visat att med en genomtänkt ljuddesign 
så är det fullt möjligt att skapa en inlevelserik omgivningen som varken hämmar seende 
personer eller är nedlåtande mot synskadade. I och med den teknologiska utvecklingen är det 
möjligt att göra mer med mindre komponenter; möjligheten att skapa och slutföra spel har 
blivit lättare samt att t.ex. mobiler för användning av portabla spel har blivit kraftfullare och 
därför kapabla till att hantera mer avancerad teknik.  

2.5. Interaktivt ljud 

Collins (2013, s.32) diskuterar interaktivt ljud med utgångspunkten att handlingar styr 
ljudbilden men ljudet löper dock risk att bli ett irritationsmoment för spelaren om det dyker 
upp allt för ofta i respons till spelarens val. Kompositören Marty O ’ Donnell (Vachon 2009, 
2, citerad i Collins, 2013, s.33) påpekar att även de mest tillfredsställande ljud kan bli 
överanvända om de hörs tillräckligt mycket och menar att slumpmässighet behöver ingå i de 
intervaller som finns där ljud upprepas. Collins syftar att det finns tekniska hjälpmedel för 
ljudläggare att använda för att kunna slumpmässigt välja mellan flera olika ljud och på så sätt 
skapa en bredare ljudbild om ljuddesignern har en tillräckligt stor mängd material att utgå 
från. 

Konceptet av kinsesonic synchresis förklarar varför interaktiva ljuds giltighet har betydelse. 
Collins (2013, s.39) diskuterar studier kring neuronerna i hjärnan (nervceller som skickar 
information via elektriska signaler) där forskare har sett att samma del av hjärnan aktiveras 
när människan observerar eller gör en handling. Vilket i sin tur gör att man som person är 
mottaglig för andras känslor baserat på vad man ser, det spekuleras även här att dessa 
”spegelneuroner” som hon kallar det är länkade till människans känsla av empati (Collins, 
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2013, s.39-40). Här blir frågan då vad som anses vara övertygande nog i en virtuell miljö för 
att kunna skapa ett inlevelserikt sinnestillstånd. Cowan, et al. (2015) syftar att beroende på 
ljudet påverkar det sinnestillståndet olika, speciellt om det är övertygande eller inte. När de 
analyserade om ljudet påverkade den visuella uppfattningen av miljön konkluderade de att 
det inte hade någon större påverkan generellt på uppfattningen av vad man såg. Däremot hade 
olika ljud en väsentlig påverkan på hur respondenterna agerade, t. ex. att vitt brus försämrade 
prestationen av arbetsuppgifter medan en ambience av småprat och fläktsurr förstärkte 
omgivningen (den digitala platsen skulle föreställa en sal i ett sjukhus)(Cowan, et al. 2015). 

2.5.1. Interaktion och dynamik 

Collins (2007, s.2) skriver att ljudets utveckling inom spel komplicerar den konventionella 
indelningen av ljud på grund av spelarens direkta ingripande. Hon menar att interaktivt ljud 
endast refererar till ljud där spelhändelsen inträffar till följd av spelarens handlingar och 
använder dynamiskt ljud som en term där ljudet reagerar på spelaren till följd av ändringar i 
spelomgivningen. Ekman (2005, s.2) argumenterar istället genom en skala mellan diegetiskt 
ljud och icke-diegetiskt, där hon hänvisar till att diegetiskt är ljud som måste ha någon form 
av påverkan i spelvärlden. I Nintendos Breath of the Wild (2017) finns det en ljudmätare som 
registrerar huvudkaraktärens fotsteg, dessa kan i sin tur höras av fiender runt om i världen. 
Spelaren kan på olika sätt maskera sin framfart genom att t.ex. smyga eller att ta på sig 
tystare kläder som dämpar fotstegen.  

Collins (2007, s.8) syftar att förändringen av spelarens roll från passiv till aktiv lyssnare är en 
viktig del av ljud i spel; då ljuds roll som förberedande funktion ökar chanserna för spelaren 
att lyckas med sina uppdrag, om denna tar hänsyn till ljuden och vad dessa antyder. Ekman 
(2005, s.3) ger ett exempel av detta genom vad hon kallar maskerande ljud, där t.ex. spelaren 
blir varnad inför en kommande strid med ett monster genom att denna hör ett vrål eller skrik. 
Hon diskuterar att detta ljud inte spelas för att monstret kan se eller höra spelaren utan är en 
icke-diegetisk händelse med en diegetisk signal, eftersom själva monstret och hotet är reellt i 
spelet men ljudsignalen som spelas inte är det. Syftet med detta är för att få vissa händelser i 
spelet att passa in i spelvärlden där de diegetiskt inte hade kunnat, men Ekman (2007, s.3) 
påpekar ändå att vissa händelser kan vara mer diegetiska än andra eftersom det beror helt på 
hur ljuden interagerar med spelaren och spelvärlden. Ekman (2005, s.4) konkluderar att ljud 
har förmågan att kunna användas som den huvudsakliga informationen i ett spel där spelaren 
aktivt samlar information genom att lyssna på ljuden i spelvärlden; där det även hade varit 
möjligt för spelet att använda manipuleringen och produceringen av ljud som en 
spelmekanik. Enligt henne öppnar detta för nya koncept för spel där spelaren spelar ett spel 
genom att skapa ljud, eller som kontrast, skulle kunna vara helt tyst.  
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3. Problemformulering 
Ljud i spel är enligt den presenterade bakgrunden en balansgång mellan spelare och spelvärld 
där båda måste inkorporeras på ett sätt som gör att de kan interagera med varandra på ett 
likvärdigt sätt utan att inlevelsen går förlorad till följd av praktisk spelmekanik och vice 
versa. Vad som blir tydligt är att det inte finns konkreta exempel över vad som styr en korrekt 
balansgång utan istället presenteras individuella moment av hur spelvärlden och spelaren 
interagerar med varandra och hur man kan tillämpa karakteristiska drag av ljuddesign för att 
intressera spelaren genom ljudet. 

Vi har undersökt hur personer upplever ljudläggningar med olika utgångspunkter men som 
förankras i samma händelse i ett spel. Vill spelaren endast ha ljud som gestaltar visuella 
objekt på ett övertygande sätt när det kommer till ljud som repeteras i större omfång; eller 
finns det en möjlighet att använda sig av en ljudläggning som modifieras beroende på hur 
spelaren interagerar med systemet?  

Crafting, som innebär att skapa objekt och redskap genom virtuella yrken i spel (vi går vidare 
in på denna term i 3.3.3.), är ett återkommande verktyg för spelare i open-world spel samt 
MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role Playing Game). Spelaren använder oftast en 
station för att tillverka objekt av det material denna har införskaffat sig eller att det existerar 
någon form av meny där tillverkningen sker och där kan spelare spendera otaliga timmar med 
att producera vapen, rustning eller mat för att avancera sin karaktärs yrke eller förfina sin 
utrustning.  

Denna process eller samling av processer tar olika lång tid beroende på hur spelet är 
utformat, Skyrim (Bethesda Game Studio, 2011) har tillverkningar som är individuellt korta 
men det går inte att trycka på en knapp för massproducering och spelaren behöver trycka för 
varje gång ett objekt ska produceras. Jämförelsevis har Guild Wars 2 (ArenaNet, 2012) 
alternativet att välja hur mycket man vill producera av vilket objekt som helst där gränsen 
baseras på hur mycket material man innehar, den processen blir också snabbare ju längre den 
pågår för att minska tiden av den totala tillverkningen. Till skillnad från Skyrim som har ett 
kort ljud för varje segment av crafting har Guild Wars 2 ett ljud som blir kortare ju snabbare 
processen blir. Breath of the Wild (Nintendo, 2017) har en förhållandevis unik form av 
crafting vilket gestaltas endast i form av matlagning. Där väljer spelaren antalet ingredienser 
av det man har (med ett maximalt antal på fem) och kastar det i en gryta, spelet övergår sedan 
till ett kort cutscene-aktigt event där det spelas musik och ljud som har tre olika former; ett 
för dåligt, ett för bra och ett för utmärkt resultat. Maten får bättre egenskaper ju bättre 
resultatet är och ljuden berättar för spelaren om det är på väg mot ett dåligt eller bra resultat. 
Dessa ljud har en mer abstrakt förankring som inte kopplas till det grafiska men har ändå 
någon form av koppling till själva matlagningen, t.ex. om det går mot ett dåligt resultat börjar 
tallrikar krossas i bakgrunden av ljudet fastän inga tallrikar deltar i processen.  

Vår studie ämnar att utforska på vilket sätt spelare upplever föränderliga ljud kopplat till 
crafting, därav har följande frågeställning formulerats:  
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● Hur upplevs en abstrakt ljudläggning jämfört med en traditionell ljudläggning i 
förhållande till återkommande moment i crafting? 

Varför detta är av intresse att undersöka beror på att vi vill veta hur personer upplever olika 
ljudläggningar gentemot varandra där den ena syftar att vara mer dynamisk i förhållande till 
handlingar och processer som är monotona i spelet. Forskning kring interaktiva ljud samt ljud 
i allmänhet tenderar att förklara syftet med ljudet och dess funktion att samarbeta med 
grafiska element (Collins, 2013). Det finns även forskning som talar för att när ljud inte finns 
med i spelet skapar det förvirring och reducering av inlevelse (Jørgensen, 2008). Vad vi vill 
tillägga till detta område är om ljud är fullt kapabelt att vara ett instrument som kan styra 
spelarens upplevelse på egen hand utan att vara bunden till grafiska motsvarigheter.  

3.1. Metodbeskrivning 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där respondenterna får testa två olika ljudläggningar 
av samma spelprototyp. Tanken var att de skulle få testa ett enkelt crafting system och 
tillverka objekt där två olika ljudläggningar tillämpas. Ett som ligger närmare traditionell 
ljudläggning som ämnar att ha visuellt förankrade ljud, ljud som på något sätt ska 
representera de grafiska elementen. Medan den andra ljudläggningen syftar att ha en abstrakt 
utgångspunkt där ljud har mer dynamiska och opålitliga förändringar som inte har som syfte 
att ljudet ska låta identiskt eller snarlikt vid varje process.  

Efter varje spelomgång intervjuade vi respondenterna genom en semistrukturerad intervju för 
att se hur dessa upplever ljudläggningen. Denna typ av intervju följer en färdiglagd struktur 
men lämnar utrymme för intervjuaren att göra uppföljningsfrågor utifrån vad respondenten 
säger eller för att utveckla tankar som denna person förmedlar (Williamson, 2002, s.243). 
Williamson (2002, s.243-244) förklarar att huvudsyftet med en intervju är att få en djupare 
förståelse för respondentens perspektiv och ger möjligheten att få tydliga och hela svar av 
potentiellt komplexa frågor, samt att undanröja tvetydigheter gällande tolkningar av frågorna. 

3.1.1. Artefakt 

Vi har tillverkat en enkel spelprototyp i Unity (Unity Technologies, 2019) där FMOD 
(Firelight Technologies, 2019) tillämpas som ljudmotor. Gränssnittet i spelet gjordes så enkelt 
som möjligt för att de grafiska detaljerna inte skulle hamna i fokus, men detaljerna och 
informationen måste vara tydliga nog att respondenterna förstår hur man navigerar sig genom 
spelet. Genom FMOD har vi använt två olika ljudläggningsystem där den ena syftar att ha en 
traditionell utgångspunkt och den andra ett abstrakt perspektiv.  
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Figur 1 Skärmdump av spelprototyp (Unity 3D, 2019) 

Spelet är ett 2D ”click-and-drag”, matlagningsspel (se Figur 1) där spelare kan dra 
ingredienser till en kittel och trycka på knappen märkt med craft för att skapa maträtterna. 
Kitteln kan ta emot tre ingredienser maximalt och beroende på vilka ingredienser man lägger 
i och deras individuella värden kan man få tre olika resultat. Detta är för att spelaren ska 
känna att någonting åstadkoms av att laga mat virtuellt och vi anser att tre olika maträtter som 
resultat bör fungera; då respektive kommer att representera: lågt, medium och högt värde. 
Desto fler ingredienser som läggs i kitteln desto högre värde kan spelaren få på maträtten, 
samtidigt som ingredienser har egna värde som skiljer sig från varandra (se Tabell 1).  

Tabell 1 Exempel på ingredienser 

Ljudet är tänkt att interagera med spelaren när den plockar upp och drar runt ingredienser för 
att tillslut se hur ljudet ändrar sig när det träffar kitteln (se figur 2), samt att ljuden ska kunna 
kombineras med varandra och förändras beroende på vilka ingredienser som läggs i grytan. 
Varje ingrediens har någon form av loopande, unikt ljud som gör att man kan känna igen den, 

Namn Värde

Kött 3

Tomat 3

Ägg 2

Fisk 2

Svamp 1

Bär 1
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men även för att det ska kunna vara möjligt att skapa unika ljudkompositioner beroende på 
vilka ingredienser spelaren väljer. 

"  
Figur 2 Skiss för ljudsystem (Google drawings, 2019) 

3.1.2. Spelsession 

Vi tog emot respondenten och förklarade kortfattat att personen kommer att få spela ett 2D 
matlagningsspel där huvudsyftet är ljudläggning och dess relation till spelmekanik. 
Respondenten fick full frihet att dra och kasta ingredienser som denna ville, men det fanns 
alltid minst en person tillgänglig för frågor eller om det uppstod tekniska problem. Spelaren 
fick använda spelet i runt fem till tio minuter med den abstrakta ljudläggningen; därefter 
påbörjades en intervju med spelaren där vi igenom ett antal frågor om hur personen upplevde 
spelet och vad de tänkte genom spelomgången. Till den abstrakta ljudläggningen fokuserade 
vi främst på känslorelaterade responser. Patton (2002, s.350) beskriver att frågor relaterade 
till känslor kan förväxlas med åsiktsrelaterade ståndpunkter där intervjuledaren inte fokuserar 
på respondentens sinnestillstånd. Han syftar att det enklaste tillvägagångssättet är tydlighet 
gentemot respondenten, att intervjuledaren förklarar vad det är för svar som söks, men även 
att frågorna är tydligt formulerade för att generera känslobaserade svar. Vi har därför använt 
frågor som t.ex. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? och Vad kände du när du 
interagerade med spelet? 

Därefter fick respondenten påbörja nästa spelomgång med den traditionella ljudläggningen 
(ca 5-10 minuter) för att sedan avbrytas och fortsätta intervjun där frågor gällande vad de 
tyckte om den traditionella ljudläggningen ställs samt om de upplevde en väsentlig skillnad 
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som hade påverkan på deras intresse för spelet eller hur de interagerade med spelet. 
Förekommande frågor förhåller sig till: Vad är din åsikt om den traditionella ljudläggningen 
och Vad tycker du den ljudläggningen har för effekt på spelet jämfört med den abstrakta? 
Dessa frågor ämnade att ge åsiktsbaserade svar eftersom vid det här laget började 
spelsessionen att avslutas och intervjuledaren fokuserar då på att utforska vad respondenten 
anser om projektet i sin helhet. Detta är något som även Patton (2002, s.350) påpekar att 
åsiktsrelaterade frågor är lämpliga för när forskaren vill veta vad deltagarna tycker och 
tänker; men även vad de hade för förväntningar samt hur de har tolkat ämnet i fråga. Vad som 
var viktigt för denna studie var att frågorna förhöll sig till att vara så öppna som möjligt för 
att respondenten skulle få utrymme att uttrycka sina specifika känslor och tankar kring ämnet. 
Patton (2002, s.353-354) skriver att en äkta öppen fråga syftar till att inte begränsa 
respondentens svar och undviker att prägla deltagarnas tankar med förutfattade bestämmelser 
eller ledande ord. Det är endast respondenten som vet vilka dimensioner som begränsar dem 
och ska själv få välja vilka skalor denna vill tillämpa för att beskriva sin upplevelse. 

Intervjun inträffade i ett tyst och isolerat rum där respondenten fick tid att tänka och resonera 
i sin egen takt. Detta rum var detsamma som spelsessionen skedde i och behövde endast uttag 
och utrymme för en bärbar dator som spelet ska fungera på. En intervjuledare närvarade och 
övervakande spelomgången för att sedan kunna avbryta när väl respondenten fått en 
tillräcklig mängd tid på sig för att testa och interagera med spelet. Den andra författaren till 
denna studie befann sig i rummet som en observatör för att anteckna svaren respondenten 
medgav för att intervjuledaren kunde fokusera på intervjun samt få utrymme att ställa 
följdfrågor.  

Intervjun som tillämpades var, som tidigare nämnts, en semi-strukturerad intervju. Vad som 
skiljer denna typ av intervju från en strukturerad eller ostrukturerad är att den tillämpar 
element från båda dessa och kombinerar dem till ett mer flexibelt redskap. En strukturerad 
intervju har färdiglagda frågor som ska ställas till varje respondent för att forskaren sedan ska 
kunna enkelt jämföra resultat (Williamson, 2002, s.242) medan en ostrukturerad syftar att 
frågor ska skapas på plats för att respondenten, genom dess svar ska i stort sätt generera 
följdfrågor och på så sätt utforska respondentens tankesätt (Williamson, 2002, s.242). En 
semi-strukturerad intervju användes eftersom intervjun skulle kunna fungera tidseffektivt då 
det fanns ett fast antal frågor som är skapade just för att främja studiens arbete. Denna typ av 
intervju gav också möjligheten för respondenten att diskutera aspekter av studien och spelet 
som inte var förväntade.

3.1.3. Sampling 

Vi använde oss av både random probability sampling samt purposeful random sampling 
(Patton, 2002, s.243) där ungefär hälften av deltagarna valdes slumpmässigt medan den andra 
hälften var valda utifrån att de hade någon form av kunskap och erfarenhet av spel samt 
ljuddesign. Vi ansåg att maximalt fem personer för denna studie var en adekvat mängd för att 
kunna föra en nyanserad diskussion runt resultatet samt att ett större antal än dessa fem skulle 
kunna anstränga studien tidsmässigt och riskera att spelsessionerna kortas ner för att 
effektivisera processen.  
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Random probability sampling syftar till att representera populationen och tillåter forskaren att 
göra generaliseringar genom att urvalet reflekterar den tänkta befolkningen (Patton, 2002, s.
243). Eftersom vår studie inte fokuserar på ålder eller kön tog vi inte hänsyn till de 
aspekterna när urvalet gjordes för den slumpmässigt valda delen av deltagarna utan dessa 
person valdes utifrån engagemang att delta i undersökningen samt tillgänglighet. Det fanns en 
risk i att detta kan övergå till convenience sampling (ibid, s.243) där forskaren använder sig 
av den typ av sampling som gör arbetet enklare och snabbare men riskerar att resultatet blir 
informationsfattigt och saknar trovärdighet. Vi tog hänsyn till detta och försökte att sträva för 
att uppnå en representativ mångfald mellan de kandidater som ville delta; för att på så sätt 
kunna motverka effekten av att endast ta de personer som är nära och tillgängliga. 

Purposeful sampling i sig fokuserar på individer som skulle kunna berika studien beroende på 
deras synpunkter eller erfarenhet (Patton, 2002, s.230) inom ämnet spel och ljuddesign. Vi 
har specifikt valt purposeful random sampling för att kunna välja deltagare som har någon 
form av erfarenhet av ljuddesign eller speltillverkning, men att deltagarna inom det här 
området valdes genom att börja med ett större urval personer som vill delta i studien och 
sedan slumpa fram de kandidater som deltar. Urvalet av en purposeful random sampling görs 
med utgångspunkten att vara trovärdig och inte representativ, trots att det blir svårare att 
generalisera resultatet finns det utrymme för att argumentera resultatets trovärdighet (Patton, 
2002, s.240). Detta gjorde vi för att deltagarna skulle kunna uttrycka sina åsikter utan att bli 
påverkade av en potentiell relation till intervjuledaren då personer som studerat eller arbetat 
med Högskolan i Skövde deltog i undersökningen. 

3.1.4. Etiska överväganden 

Samtliga respondenter informerades om deras uppgift i projektet, att deras deltagande var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta medverkan utan att detta hade några negativa 
konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2018, s.7 & 10). Dessutom hade de medverkande rätt att 
bestämma hur länge de deltog och på vilka villkor (ibid., 2018). Samtycke från 
respondenterna erhölls, men eftersom att vår målgrupp var i vuxen ålder behövde inget 
samtycke inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare (ibid., 2018, s.9).  

3.2. Metoddiskussion 

Jennett et al. (2008) använder enkäter för att mäta respondenternas känslor och intryck av 
immersion och kompletterar detta med hjälp av empiriska observationer från 
videoinspelningar av deltagarnas ögonrörelser. Deras huvudsakliga mål är att mäta immersion 
för att kunna kvantifiera och resonera kring resultatet. Inom vår studie förhöll vi oss till viss 
del mot immersion och hur ljudet skulle påverka deltagarnas sinnestillstånd. I kontrast 
använder Jørgensen (2008) sig av kvalitativa intervjuer som ämnar att fråga hur spelaren 
upplever ljudets påverkan respektive frånvaro i spelet och analyserar respondenternas ordval 
samt hur de väljer att beskriva sin erfarenhet av olika spel. Detta förhållningssätt lämpade sig 
bättre för vår studie då vi inte mätte deltagarnas påverkning kvantitativt utan ämnade att 
dokumentera deras åsikter och känslor för att resonera om ljudets påverkan på deras 
upplevelse av spelet.  
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Fördelarna med en intervju inkluderar att komplexa och utförliga svar kan ges av deltagarna, 
samt att oklarheter kan klaras upp genom diskussion med respondenten (Williamson, 2002, s.
244). En intervju gör det även möjligt att observera respondenten för att se deras reaktioner 
till olika moment samt eventuella problem. Intervjuledaren har möjligheten att motivera 
deltagarna genom att etablera en god kontakt och relation som uppmuntrar respondenten till 
att diskutera aspekter av studien som denna kanske inte hade lagt tanke på vid en skriftlig 
enkät. Detta gör det även möjligt för intervjuledaren att kontrollera innehållet av intervjun för 
att hindra att sidospår uppstår och debatter som inte är intressanta för den valda 
frågeställningen (Williamson, 2002, s.244). Patton (2002, s.347) diskuterar att en 
kombineringen av en strukturerad och ostrukturerad intervju gör det möjligt att etablera vissa 
nyckelområden som bör diskuteras under intervju men att det samtidigt skapar en flexibilitet 
att utforska områden som kan vara av intresse. Han beskriver det som att intervjuledaren ska 
kunna ställa följdfrågor där det är lämpligt, men även öppna för nya områden där det kan vara 
av värde att byta ämne.  

Nackdelarna med denna metod är att intervjuer är tidskrävande samt att det begränsar 
personerna som deltar till det område där forskarna befinner sig (Williamson, 2002, s.245). 
Hon beskriver även risken av att partiskhet kan uppstå om intervjuledaren eller observatören 
skulle lägga personliga värderingar i sina frågeställningar eller anteckningar som kan påverka 
resultatet av studien. Detta är vad Wilkinson (1995, s.227) kallar för observatörseffekten och 
menar att forskarna som involveras i en intervju måste vara medvetna om riskerna för att 
kunna förebygga partiskhet, eftersom det kan komma att påverka trovärdigheten av studien. 
Rekommendationerna som han föreslår är att vara så osynlig som möjligt under studiens gång 
för att undvika att respondenten aktivt tänker på att en person observerar dem. Wilkinson 
(1995, s.227) föreslår även att använda personer som inte är involverade i studien ska 
observera respondenterna för att kunna göra det utan förutfattade meningar, samt att spela in 
deltagarnas beteenden för att göra en utvärdering vid ett senare tillfälle. 

3.3. Frågeställning 

Under denna rubrik görs ett förtydligande gällande studiens frågeställning, vad den innebär 
och de ord som omfattar undersökningen, samt ingående förklaringar på de huvudbegrepp vi 
ämnade att använda. 

3.3.1. Abstrakt Ljudläggning 

Vi ämnade att använda abstrakt ljudläggning för att förklara en typ av ljudläggning som 
frigör sig från en anknytning till visuella effekter och objekt. Här tar vi stöd från Svenska 
akademiens Ordlista (2015) där termen abstrakt beskrivs som någonting som är ogripbart och 
icke konkret. Abstrakt ljudläggning ska inte beskriva ett vagt begrepp som syftar till objekt 
som inte existerar i spelvärlden eller existerar utanför vad som spelaren kan använda sig av.  
Om termen abstrakt kombineras med ljuddesign, så kan det skildra en ljudläggning som inte 
nödvändigtvis behöver luta sig på grafiska element som stöd utan som ska vara kapabelt att 
skapa inlevelse och uttryck på egen hand. 
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Till skillnad från en traditionell ljudläggning som oftast syftar till att vara mer informativ, att 
tydliggöra och stärka vad grafiken redan gestaltar, så syftar en abstrakt ljudläggning till att 
styras av spelarens egna handlingar. Vi ville skapa ljud som använder sig av slumpmässighet 
men som även formuleras av spelaren via olika parametrar som styr ljudet i olika riktningar 
så att varje ljud får unika drag. Dessa olika variabler ska göra det svårt för spelaren att koppla 
ljudet till ett specifikt objekt i spelvärlden. Ljuden är tänkta att de ska ha en mer flytande och 
föränderlig form som följer med spelaren, där ljuden till de objekt som spelaren skapar kan 
ändras och modifieras på ett mer otyglat sätt än vad grafiskt kontrollerade ljud gör. Abstrakta 
ljud har möjligheten att gå utanför traditionell ljudläggning eftersom de inte begränsas av 
samma ramverk som ljud med bestämda funktioner.

3.3.2. Traditionell Ljudläggning 

Tradition syftar till en etablerad sedvänja som upprepar sig (Nationalencyklopedin, 2019) 
samt ett arv som överlämnas från släkte till släkte och innehåller värderingar, ideal och 
synsätt som sedan präglar människans moraler och arbetsformer (Gerhardsson, 1986). Vi har 
valt att sätta samman två ord för att skapa ett begrepp kallat traditionell ljudläggning för att 
gestalta vad vi menar är en branschstandard som tillämpas av ljudläggare inom spel. Detta 
skiljer sig från abstrakt ljudläggning i den mån att ljuden skall vara konkret förankrade till 
den visuella miljön som representerar spelvärlden.  

De observationer som vi har gjort är att ljud fungerar som komplement till grafiska element 
inom spel, att ljud inte fyller en funktion om det inte finns ett visuellt objekt. Parker och 
Heerema (2008) syftar att ljud är reaktiva och svarar på handlingar som spelaren utför, t.ex. 
information att en viss process har startat, varningar för att fienden närmar sig. De menar 
även att ljuden behöver representera objekten i spelvärlden och att ljudeffekten bör låta som 
det hade låtit om detta objekt funnits i en reell värld. Detta är för att ljudet ska ha en påverkan 
på spelaren och skapa en känsla av verklighet i omgivningen som ljudet inträffar.  

Collins (2013, s.32) nämndes tidigare där hon beskrev att interaktiva ljud är kopplade till 
handlingar och inte till bild och att de drivs av handlingar som händer på grund av spelet eller 
spelaren. Hon påpekar dock även att ljud i spel brukar fungerar som feedback och detta 
menar hon gör att spelaren förväntar sig att samma ljud upprepas vid vissa handlingar. Detta 
är även ett sätt för spelaren att lära sig vad ljudet betyder i förhållande till handlingen. Collins 
(2013, s.33) skriver att för att undvika att det blir samma ljud vid varje intervall använder sig 
ljudläggare av mappar med ljudfiler i samt program som slumpar fram olika ljud. Dessa ljud 
ligger oftast nära varandra i hur de hörs men har vissa skillnader för att det inte ska bli 
monotont lyssnande för spelaren.  

3.3.3. Crafting 

Crafting syftar till produktionen av objekt och produkter för att användas av karaktärer i spel. 
Ordet kommer från engelskan och betyder bl.a. färdighet inom hantverk och en ockupation 
som innebär manuellt arbete (TheFreeDictionary, 2019). Crafting är en vanlig tillgång 
framförallt inom Open-world spel samt MMORPGs som syftar att ge spelaren tillgång till att 
skapa och tillverka objekt som kan vara användbara för spelaren eller säljas till andra spelare. 
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Vad som tillverkas beror helt på yrkets syfte eller vilket ändamål man ämnar att använda de 
saker man skapar. Det finns ett flertal alternativ som brukar vara standard att välja mellan 
inom spel som använder crafting och dessa innebär, men är inte begränsade till: Armorsmith, 
Weaponsmith, Enchanter, Alchemist, Cooking, mm. I denna rapport kommer vi att utgå ifrån 
yrket cooking, vilket i svenskt tal är matlagning. Detta yrke innebär oftast att man samlar på 
sig material ute i spelvärlden genom att t.ex. jaga djur, skörda växter och grönsaker eller 
köper dem från spelar eller icke-spelbara karaktärer.  

Vi syftar att crafting är en process som betyder att spelaren tillverkar flera objekt, vilket kan 
bli en långdragen och upprepande process av samma ljud om man tillverkar flera objekt i 
större mängder. Dessa ljud som spelas upp brukar vara identiska och bundna till de objekt 
som tillverkas och i andra fall är det identiska ljud för alla yrken. Vad som är av intresse för 
denna studie är att en ljudläggning ska följa denna stereotypiska mall medan den andra ska 
motsätta sig denna standard och etablera sin egen position inom ljuddesign.
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4. Genomförande 
Spelet till studien har skapats genom Unity (Unity Technologies, 2019) samt programvaran 
Fungus (Snozbot, 2019), som är ett plugin där block som formar ett flödesdiagram används 
för att förenkla programmering av spel (se figur 3). FMOD (Firelight Technologies, 2019) har 
använts som ljudmotorn till spelet för att kunna använda ljud i spelet på ett mer flexibelt sätt 
då Unity inte har tillräckligt med inbyggda instrument för att hantera mer än de mest 
nödvändiga behoven. FMOD (Firelight Technologies, 2019) är en ljudeffektsmotor för 
digitala spel som tillåter användarna att forma och anpassa ljudet för att det ska kunna 
interagera med både spelare och spelvärlden; vilket i sin tur gör det möjligt att skapa en 
dynamisk ljudläggning som reagerar på spelarens handlingar. 

"  
Figur 3 Fungus flödesdiagram i Unity (Unity Technologies, 2019) 

4.1. Artefakt 

Spelet började med tolv ingredienser som var indelade mellan tre kategorier där de 
individuella ingredienser hade lågt, medium och högt värde för att på så sätt bestämma vilket 
värde den slutgiltiga rätten skulle ha beroende på vilket värde majoriteten av ingredienserna 
hade (se tabell 2).   

Tabell 2 Originalstruktur av ingredienser 

Namn Kategori

Kött Högt

Potatis Högt

Tomat Högt
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Ingredienser tillhör en av tre kategorier och maträttens värde bestäms utifrån scenarion där 
vissa villkor måste uppfyllas för att en viss maträtt ska skapas; t.ex. om två ingredienser är 
från kategorin högt och en är från kategorin lågt får maträtten värdet högt. Om alla 
ingredienser är från olika kategorier får maträtten värdet lågt, eftersom en majoritet måste 
uppnås för att komma över den lägsta kategorin. Detta system visade sig vara för invecklat 
för att överföra till kod samt att det komplicerade vad som skulle vara ett enkelt samspel 
mellan ljud och bild. Istället upprättades ett nummersystem där varje ingrediens från varje 
kategori blev tilldelat ett värde mellan ett till tre, där lågt är ett, medium är två och högt är tre 
(se tabell 1 i 3.1.1). Utifrån detta system kan parametrar etableras som bestämmer vilken 
maträtt som skapas beroende på det totala värdet av ingredienserna (se tabell 3).  

Tabell 3 Olika typer av scenarion 

För att detta system ska fungera kräver det dock att programmet på något sätt kan säkerställa 
hur många ingredienser som finns i grytan, eftersom det är där ingredienser kommer att 
läggas. Vi använder därför en boolean kod i skriptet, vad denna gör är att stämma av om det 
är sant eller falskt att en viss ingrediens har lagts till i grytan och adderar ett värde till 

Ris Högt

Ägg Medium

Fisk Medium

Morot Medium

Fisk Medium

Svamp Lågt

Sallad Lågt

Bär Lågt

Kyckling Lågt

Resultat Villkor

Lågt Om det totala värdet understiger 3

Medium Om det totala värdet är mellan 4 och 6

Högt Om det totala värdet överstiger 7
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summan beroende på vilken ingrediens det gäller (se figur 4). I detta fallet hade värdet 1 lagts 
till summan eftersom detta är svampens värde.  

"  
Figur 4 Exempel av kod för hur spelet ska räkna summan av ingredienser (Visual Studios for 

Mac, 2019) 

"  
Figur 5 Exempel på Fungus kommandon som finns i Fungus-block (Unity Technologies, 

2019) 

Eftersom Fungus (Snozbot, 2019) inte har ett inbyggt system för att tala med andra plugins 
eller programvaror behövde vi skapa ett C# script som kunde koppla spelobjekt i unity till 
Fungus genom ett kommando kallat ”Call Method” (se figur 5). Vad denna gör är att den 
kallar på en funktion, i det här fallet en funktion som stoppar allt ljud från FMOD för att 
kunna förbereda spelet på en omstart. Eftersom Fungus inte är byggt för loopande ljud samt 
att FMOD inte kan stoppa händelser i Fungus får funktionen istället säga till fungus att stoppa 
ljud från FMOD när personen som spelar spelet trycker för att starta en ny omgång av spelet. 

4.1.1. Pixelgrafik 

Den valda grafiska stilens uppkomst härrör till att vara enkel att använda och är utformad för 
att vara inbjudande och vänlig (se figur 6). Pixelgrafik är även neutral i det sammanhang att 
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det inte tillför en modern stil på arbetet som skulle kunna få respondenten att bli mer 
mottaglig för spelet om den anser att det påminner om ett spel denna gillar, samt att denna 
person skulle ogilla spelet av samma anledning. Vi är medvetna att pixelgrafik medför en risk 
av nostalgi, men eftersom stilen krävde väsentligt mindre arbete att skapa samt att spelet 
skulle behöva påminna om ett äldre spel ansåg vi att risken är inom acceptabla värden.  

Figur 6 Skärmdump av det färdigställda spelets grafik (Unity Technologies, 2019) 

4.2. Ljudsystem 

Det abstrakta ljudsystemet krävde ljudmotorn FMOD på grund av sin mer komplicerade 
ljudkonstruktion. Detta innebar att vi behövde utarbeta ett system för att FMOD skulle 
integreras med fungus och unity, så att ljuden spelades upp som planerat. Den traditionella 
har istället ett system som ligger direkt i unity eftersom ljuden kunde appliceras direkt på 
blocken i Fungus.  

4.2.1. Abstrakt ljuddesign 

För att skapa den abstrakta ljudläggningen så spelade vi in bland annat mat och ingredienser 
för att använda som grundljud. Ljuden som spelades in framställer knaprighet och vätska som 
skärs eller mosas mellan fingrar samt tuggas. Andra ljud som spelades in var till exempel att 
någon drog fingrarna genom en plastväxt, knivar som drogs mot varandra och slevar mot 
kastruller.  

Till en början bestod grundljuden mycket utav knaper och smaskande ljud, till exempel att 
någon tog en tugga av en gurka och äter den. Dessa typer av ljud visade sig förhålla sig lite 
för mycket till det grafiska, vilket inte var planen med vår abstrakta ljudläggning, och många 
av ljuden lät som att det var någon som tuggade nära örat, vilket vi ansåg gav en känsla av 
obehag snarare än att uppmuntra interaktion. 
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"  
Figur 7 Triggerområdet där looparna börjar i spelet (Unity Technologies, 2019). 

Varje ingrediens i prototypen har en unik loop, som är föränderlig och låter annorlunda varje 
gång den spelas upp. Looparna planerades att börja spelas när ingrediensen dras inom kittelns 
triggerområde (se figur 7), och på detta sätt så kan spelaren förhandslyssna på ingrediensen 
innan den läggs i kitteln. I FMOD skapades event för varje ingrediens, och i dessa event 
skapades scatterer events; dessa sprider ut olika ljudfiler i slumpmässig ordning, volym och 
panorerar ljuden i höger eller vänster kanal slumpmässigt enligt användarens önskemål. 
Dessa event modulerades så att de spelade upp ljuden i slumpmässig tonhöjd och med olika 
slumpmässiga nivåer på ljudeffekter. Varje ingrediens event har minst 2 ljudkanaler med 
olika scatterer event eller ljudfiler som moduleras. 

"  
Figur 8 Ljudloop i FMOD (Firelight Technologies, 2019) 

Samtliga FMOD event börjar utanför sin loop, och är då automatiserad så att man hör den 
högre än loopens normala nivå i ungefär 2 sekunder (se figur 8), detta för att göra det lättare 

!  21



för spelaren att förhandslyssna på ingrediensens loop själv ifall flera ingrediensljud redan 
spelas upp.  

Varje ingrediens-event utgår från en grundloop, och denna loop kan i flera fall kopplas till 
ingrediensenerna, till exempel så har fisken ett bubbligt vattenljud och riset har rinnande 
riskorn. Utifrån dessa grundljud arbetade vi genom att bland annat vända ljuden baklänges, 
använda reverb och andra effekter, som sedan lades in i scatterer events eller i ett eget 
ljudspår. Planen var att få det att låta ovanligt och att engagera lyssnaren i vad de hör, så 
slutligen skulle ljudlooparna inte nödvändigtvis låta som om de var kopplade till 
ingredienserna, utan de skulle ha ett nytt och unikt ljud. Detta system baseras till viss del 
utefter Collins (2007, s.164-165) sätt att argumentera gällande dynamik i ljud, där hon syftar 
att ljud kan uppstå på spelarens kommando beroende på vad denna person väljer att göra i det 
digitala utrymmet samtidigt som dess syfte är att svara på handlingarna gjorda av spelaren. 

4.2.2. Traditionell ljuddesign 

Den traditionella ljudläggningen fokuserade främst på funktion; att ljudlägga UI information, 
till exempel att visa spelaren att någonting plockas upp, läggs ner, när skapande segmentet 
börjat m.m. Planen var att ljudet skulle fungera som ett komplement till det visuella, och 
endast arbeta för att tala om för spelaren att något sker i spelutrymmet.  

Planen med den traditionella ljudläggningen var att skapa ett FMOD system, precis som med 
den abstrakta, och implementera detta i Unity och Fungus. Det visade sig dock vara 
överflödigt att använda FMOD och scripts då samtliga traditionella ljud kunde implementeras 
direkt in i Unity utan en extern ljudmotor. I FMOD hade vi skapat ett event för t.ex. när man 
plockar upp en ingrediens, och slumpa vilket ljud som spelas upp. Vi ansåg senare att det var 
effektivare att ge varje ingrediens ett eget “plocka upp” ljud i Fungus för att de inte skulle 
låta likadant om de råkade få samma slumpmässigt valda ljud. 

Vi har baserat denna ljudläggning på Collins (2013, s.32) diskussioner om interaktivt ljud, 
där hon menar att ljud som upprepas har risk att bli ett irritationsmoment för spelaren. Vi såg 
till att skapa några olika varianter av ljudeffekterna som sedan spelas upp beroende på 
antingen vad som skapas eller vad som släpps in i kitteln, detta för att skapa så lite potentiella 
irritationsmoment som möjligt. 
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"  
Figur 9 Traditionella spelets fungusblock (Unity Technologies, 2019). 

Den abstrakta ljudläggningen har mindre block men krävde mer script (se figur 3) för att det 
skulle spelas upp som planerat, men den traditionella ljudläggningen krävde mer block, och 
mindre script, vilket gjorde den implementationen mycket enklare. Planen var att skapa ett 
ljud för när spelet startar om, ingrediensen plockas upp, släpps utanför grytan, släpps i grytan 
och när en rätt hade skapats. Vi skapade två nya block för varje ingrediens med funktionen 
 “Drag Started” och “Drag Cancelled” (se figur 9), dessa har båda kommandon som heter 
“Play Sound”, vilket spelar upp ett ljud då man börjar dra i en ingrediens och respektive 
släpper en. Vi insåg att kommandot “Play Sound” i olika block kunde användas för att spela 
upp alla traditionella ljudeffekter, således implementerades det på detta vis och krävde inga 
ytterligare script.  

4.3. Pilotstudie 

Vissa frågor visade sig överkomplicera olika delar av intervjun och gjorde att respondenten 
bad om förtydliganden, detta innebar även att respondenten kände sig förvirrad vid vissa 
tillfällen och upprepade svar som den gett tidigare. Respondenterna ville även ha mer 
utforskning av ljudet och spelet och vissa deltagare var även intresserade av hur ljudet 
kopplas till ett poängsystem eftersom dessa personer försökte hitta vilka ingredienser som ger 
högst respektive lägst resultat.  

Vi har utformat intervjun och dess frågor utifrån Pattons (2002, s.353-354) principer gällande 
öppna frågor, där syftet är att respondenten inte ska få restriktioner som kan hämma deras sätt 
att uttrycka sig. Problematiken var att utforma en fråga som var öppen nog för att inte ge 
deltagaren restriktioner eller leda den mot svar som var intressanta samtidigt som det ska ge 
respondenten tillräckligt med tolkningsfrihet för att svara på frågan med egna ord.
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5. Utvärdering 
I detta kapitel presenteras hur undersökningen genomfördes och slutligen analyseras 
resultaten. Presentationen av undersökningen kommer gå igenom hur vi valt ut 
respondenterna och hur vi presenterade undersökningen för dem enligt vårt skapade 
instruktionsmanus (se appendix B). För att analysera intervjuns svar så granskas samtliga 
svar efter gemensamma beskrivande termer (så som “mysigt” och “obehagligt”), och även 
eventuella röda trådar i deras formuleringar. Vissa enstaka formuleringar och svar från 
respondenter pekas också ut och analyseras och diskuteras. 

5.1. Presentation av undersökning 

Undersökningen utfördes genom att fem personer fick testa spelet i två olika spelomgångar 
där respektive omgång hade en ljudläggning olik den andra. Undersökningen testade hur 
respondenterna upplevde en abstrakt ljudläggning gentemot en traditionell, och dessa 
spelomgångar avslutades med semistrukturerade intervjufrågor gällande spelupplevelsen. De 
fem respondenterna valdes genom random probability sampling och purposeful random 
sampling (Patton, 2002, s.243), vilket resulterade i att vi fick perspektiv från flera olika 
åldrar, spelerfarenheter och utbildningsbakgrunder.  

Varje test började med att vi välkomnade respondenten och tog emot denne in i ett avskärmat 
och tyst rum. Därefter förklarade intervjuaren för respondenten att de skulle få testa ett klicka 
och dra spel som handlade om matlagning. Respondenten meddelades om att fokus på 
undersökningen skulle vara ljudet och dess funktioner. Som enligt vetenskapsrådets (2018, s.
7, 10, 12-13) principer så förklarade intervjuaren för respondenten att deras deltagande var 
frivilligt, att de hade rätt att avbryta testet utan några negativa konsekvenser och att deras 
intervjusvar skulle förbli anonyma. Efter respondentens medgivande så förklarades spelets 
instruktioner i detalj. Det klargjordes att respondenten skulle få spela fram till de väljer att 
själva avsluta eller alternativt så skulle vi avbryta efter ungefär 10 minuter av spelande (se 
appendix B). 

Totalt har fem deltagare genomfört studien, där två utgjordes av kvinnor och de resterande tre 
personerna var män. Respondenternas ålder var mellan 23-49 år med ett medianvärde på 27 
år med olika erfarenheter av spel och ljuddesign. För att kunna lättare analysera mönster 
utifrån studien bads respondenterna uppge om de har tidigare erfarenhet av en 
dataspelsutbildning, hur mycket de spelar datorspel, samt hur ofta de lyssnar på ljudet i spel. 
Dessa frågor ställdes innan själva intervjun påbörjades för att få en överblick över vad 
respondenterna hade gemensamt och vad som kan skilja deras erfarenheter åt, för att lättare 
kunna se mönster i deras beteenden samt om det finns faktorer som bör tas med i beräkningar 
vid analys. 
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Figur 10 Diagram över hur många som har erfarenhet av en dataspelsutbildning (Google 
Sheets, 2019). 

"

Figur 11 Fördelning av hur mycket tid respondenterna spenderar på datorspel (Google 
Sheets, 2019). 

"

Figur 12 Diagram gällande hur ofta respondenterna anser att de lyssnar på ljud i spel (Google 
Sheets, 2019). 
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Generellt är fördelningen jämn mellan erfarenheter av utbildning (se figur 10) och antal 
timmar som spenderas på att spela datorspel (se figur 11), samt intresset av att lyssna på ljud i 
spel (se figur 12). Det kan vara av värde att notera att trots att en majoritet inte har gått någon 
form av dataspelsutveckling så finns det ett fördelaktigt fokus på ljud i spel från 
respondenterna med tanke på att fyra av fem  personer lyssnar ofta eller alltid på ljudet.  

5.2. Analys 

För att få en lättare överblick av de två delarna av intervjuerna i spelsessionen har vi delat 
upp analysen för att individuellt fokusera på den abstrakta ljudläggningen samt den 
traditionella. Informationen som delgavs under intervjun av respondenterna transkriberades 
av en av studiens skapare, då den andra agerade som intervjuledare. Dessa svar har sedan 
förts över till ett sammanställningsprotokoll för att lättare kunna jämföra och analysera 
svaren från respondenterna. Transkriberingar av intervjuerna som täcker deltagarnas svar, 
vilket inkluderar känslor och åsikter finns i slutet av uppsatsen (se Appendix C till G). 

5.2.1. Spelomgång ett: Abstrakt 

Denna intervjudelen innehöll totalt sex känslorelaterade frågor, men endast tre frågor var 
obligatoriska för intervjuledaren att ställa med möjlighet att utforska respondenternas synsätt 
med hjälp av ytterligare tre frågor. Alla respondenterna var samarbetsvilliga när de samtalade 
med intervjuledaren och de flesta gick in på följdfrågorna på eget bevåg då de verkade 
intresserade av att diskutera innehållet av spelet samt vilka effekter de reagerade på.  
Fyra av fem deltagare ansåg att spelet hade någon form av positivt effekt på dem där de ofta 
beskriver spelet som mysigt. Dock påpekade två av fem av deltagarna att vissa ljud hade en 
avskräckande effekt vilket gjorde att de använde vissa ingredienserna mindre, medan två av 
fem respondenter syftade att vissa ingredienser hade intressanta ljud och valde att använda 
dessa mer. Två av fem deltagare uttryckte att de tyckte om att få utforska ljudbilden och vad 
för egenskaper de olika ingredienserna innehöll, detta ledde även till att de inkluderade vissa 
ingredienser mycket oftare än andra på grund av att de ansåg att ljudbilden för vissa 
ingredienser var mer intressanta än andra. Endast en deltagare påpekade att ljudet utgjorde 
ungefär 70 procent av upplevelsen och lade inget större värde i de individuella 
ingredienserna, utan uppfattade ljudet i spelet som en helhet och inte individuella handlingar. 
En person noterar även att det inte var självklart hur ljud skulle framställas förrän denna 
person drog ikonerna över kitteln, samma individ delgav även att det inte var uppenbart hur 
ljudet representerade varje ikon. En annan deltagare uttrycker ett intresse för ljudlager, där 
flera olika ljud kan höras samtidigt men att de är alla unika på något sätt som gör att det går 
att urskilja individuella moment. Personen syftar att kakafoni inte är ett problem så länge man 
inte överskrider tre ingredienser.  

En majoritet av respondenterna upplevde att grafiken och ljuden kompletterade varandra, där 
de bland annat hade någon form positiv effekt på spelaren som gjorde att den kändes 
passande. En person påpekar att de inte noterade hur ljudet och grafiken samspelade men att 
det kan vara brukligt att ha detta i åtanke om man designar datorspel. En annan respondent 
uttrycker att det finns en viss balans mellan de olika ljuden och deras relation till grafiken; 
där hen syftar att vissa ljud är stundtals realistiska och vid andra tillfällen passar dem en 
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tecknad film eller serie i förhållande till grafisk stil. Ett exempel på detta, menar hen, är att 
fiskens ljud inte är realistiskt men att det ändå fungerade för ingrediensen. 

5.2.2. Spelomgång två: Traditionell 

Intervjun för den andra spelomgången innehöll fyra åsiktsrelaterade frågor om 
spelupplevelsen, där den sista frågan angående spelets utveckling i framtiden tar båda 
spelomgångarna i åtanke. Majoriteten av respondenterna  gav mycket utförliga svar på 
intervjufrågorna, specifikt angående jämförelsefrågan där deltagarna ställer första 
spelomgången mot den andra och skildrar skiftet av ljudläggningar och deras egenskaper. 
Många respondenter menade att den andra spelomgången var enkel och en respondent menar 
att den kändes enformig. Två av fem respondenter beskriver ljuddesignen som informativ och 
att de fick mer direkt feedback än spelomgången innan. De menade att det var tydligt vad 
som hände med spelmekaniken på grund av ljudet, till exempel att det var lätt att förstå när en 
maträtt hade “high” eller “low stats”, och en av dem påpekade att detta gjorde spelet mindre 
underhållande att spela. En respondent påpekar att hen blev mindre belönad av att utforska i 
spelomgång två jämfört med spelomgång ett, och menar att detta beror på att inget unikt ljud 
finns för ingredienserna och endast på kvaliteten i slutresultatet. Två av fem respondenter 
tyckte att spelomgång ett var mer involverande (ordagrant: “immersive”) än omgång två och 
menar att detta beror på att de kunde höra när maten lagades och särskilja vilka ingredienser 
som de lade i grytan. 

Samtliga respondenter menade att ljudläggning två stämde väl ihop med grafiken. En 
respondent menar att det passade bättre än föregående spelomgång eftersom att den inte var 
lika realistisk, medan en annan respondent tyckte att den andra spelomgången skulle passa 
någon yngre som går i lågstadiet. 

Till frågan om vad respondenterna skulle vilja ändra på i en framtida version av spelet så 
svarade två av fem att de skulle vilja kombinera plaskljudet från spelomgång två med 
ljudläggningen i spelomgång ett. En respondent menar att hen hellre skulle vilja spela 
omgång ett, men tycker om att bli meddelad om spelmekanikerna (ljudmässigt), som i 
omgång två. Personen menade att omgång ett behövde bli mer tydlig när något är avklarat, 
och att det kändes mer belönande att få något avklarat i omgång två av den anledningen. En 
person påpekar att den första spelomgången fungerar som ett fristående koncept, medan den 
andra omgången känns som en del av något annat som en underordnad komponent. 

5.3. Slutsatser 

Vår fråga löd som följer:  
• Hur upplevs en abstrakt ljudläggning jämfört med en traditionell ljudläggning i 

förhållande till återkommande moment i crafting?  

I relation till våran fråga så var respondenterna mer positivt inställda till den abstrakta 
ljudläggningen än den traditionella ljudläggningen. De involverade respondenterna uppgav 
ofta att den traditionella ljudläggningen upplevdes som tråkigare, stelare och mer enformig än 

!  27



den abstrakta versionen. Medan den abstrakta ljudläggningen ofta kommenterades som mysig 
och upplevdes som att den uppmuntrade respondenten till att utforska ljudutrymmet.  
Totalt fyra av fem påpekade att en kombination av ljud från omgång två med omgång ett 
skulle vara fördelaktigt för spelets utformning. Av detta kan vi dra slutsatsen att vardera 
spelomgång saknar vissa detaljer som kan hittas i den andra spelomgången, där 
respondenterna hellre vill ha en kombination som utnyttjar styrkan från båda 
ljudläggningarna och på så sätt skapar en mer omfattande ljudbild. De mönster som vi funnit 
tyder på att personer är intresserade av ett involverande system där de får utforska och 
experimentera på eget bevåg med ljud som har någon form av förändring över tid. Detta kan 
dock förändras beroende på vilket fokus spelet i sig har, där det finns tecken på att deltagarna 
möjligtvis inte hade uppskattat en abstrakt typ av ljuddesign om spelet har som syfte att vara 
en del i ett större sammanhang. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har vi ämnat att utreda hur en abstrakt ljudläggning jämfört med en 
traditionell ljudläggning upplevs, med fokus på återkommande moment i crafting. Den valda 
metoden innehöll ett fokus på kvalitativa element för att samla in data där två spelomgångar 
sker med respondenten vid samma tillfälle och som båda följs av en intervju. I försöket med 
att komma underfund om och till vilken utsträckning det finns ett intresse för de olika 
ljudläggningarna, så har en spelprototyp skapats för att användas av respondenter. Detta spel 
tog formen av ett ”click-and-drag” matlagningsspel där deltagarna fick dra ingredienser in i 
en kittel, där ljud spelas upp beroende på hur personen interagerar med spelet. Två 
ljudläggningar skapades för att jämföra hur respondenter upplever olika typer av ljudbilder 
samt hur de ställer dessa mot varandra. Resultatet som framkommit av denna studie tyder på 
att deltagarna är positivt inställda till att få utforska ett ljudutrymme och ta egna beslut till hur 
ljud skapas i samband med att få tillverka objekt.  

6.2. Diskussion 

Eftersom undersökningen pekar på att en abstrakt ljuddesign är mer intressant och 
engagerande än en traditionell, så kan det argumenteras för att detta kan utforskas ytterligare 
inom spelbranschen. Parker och Heerema (2007) skriver om att försummande teknologisk 
utveckling samt en snäv budget skapar problematik för ljud inom spel, vilket kan göra att 
våra resultat stödjer argument för att ljudläggare bör få tillgång till mer resurser och bli 
tilldelad en högre budget i spelsammanhang; i detta fall för att utforska mer abstrakt och 
dynamisk ljuddesign. Idéer om en ljudläggning som är mer involverande i spelets design från 
ansvariga speldesigners och ljudansvariga behövs för att ljudets roll, utformning och 
utveckling ska gå framåt. Denna undersökning tyder på att en större hänsyn till ljudets 
utformning kan vara en vinst för spelbranschen, eftersom att intresset för det abstrakta finns, 
men det som krävs är att de ansvariga ger ljudläggare mer frihet i skapandeprocessen av ljud. 

Undersökningens omfång är dock alldeles för litet för att kunna avgöra hur stor påverkan en 
involverande ljuddesign faktiskt har. Wilhelmsson, et al (2017) har samtidigt visat att det är 
fullt möjligt att skapa en ljuddesign som bevisligen gör omgivningen inlevelserik på grund av 
ljudet i sig. Jørgensen (2008, s.163-166) diskuterar att ljud är avgörande för att involvera 
spelaren i vad som händer i spelet, men påpekar samtidigt att ljud ofta utformas för att 
förmedla specifik information. Det är huvudsakligen från detta som konstruktionen av den 
traditionella ljuddesignen har uppstått med inspiration från de spel tidigare nämnts i 
problemformuleringen (se kapitel 3.) för att etablera hur en typisk ljuddesign ser ut i ett open-
world spel. Det går att spekulera att den traditionella ljudläggningen var medvetet tråkigare 
utformad med ett enformigt angreppssätt av hur en ljuddesign gällande crafting ser ut. Men 
det är samtidigt poängen med studien för att kunna avväga vad som skulle kunna förändras 
eller utvecklas för att göra ett enformigt system mer dynamiskt. Collins (2013, s.32) påpekar 
att interaktivt ljud, ljud som interagerar på något sätt med spelaren vilket härleder till vår 
definition av abstrakt ljud, även där kan bli ett irritationsmoment och störa spelaren. Hon 
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diskuterar att det finns olika sätt att undvika att spelaren hör samma ljud genom att slumpa 
fram ljud och att ha ett större omfång på mängden ljud som hörs. Men hon argumenterar 
aldrig kring ett interaktivt ljud som loopar eller förändras över tid, vilket är vad denna studien 
har tillämpat.  

I denna undersökning kan vi påvisa att respondenterna finner en mer dynamisk och 
involverande ljuddesign fördelaktig, problematiken i detta anförande är att det kan 
konstateras att ljud har en påverkan men att det inte går att specificera till vilken grad denna 
påverkan faktiskt har betydelse. Respondenter har uttryckt att de tycker det är intressant men 
inte till vilken utsträckning och hur ofta de skulle vilja se det, samt att det finns respondenter 
som påpekat att vår spelprototyp kan fungera som ett eget spel men kanske inte som en del av 
ett annat. Detta kan även bero på att det är så MMORPG är utformade där dessa spel inte har 
en involverande ljuddesign när det kommer till digitala yrken i spel utan att de är utformade 
för att komplettera det grafiska som sker. Vilket i sin tur gör att våra deltagare är vana vid att 
ljud fungerar som grafiska komplement och inte kan föreställa sig eller vill att ljud ska 
fungera som något annat.  

Studien kan samtidigt visa på att det finns ett tydligt intresse för att ha en mer dynamisk och 
involverande ljuddesign som interagerar med spelaren i mer monotona processer för att göra 
dessa mer intressanta. Vad som kan vara av värde att notera är att personerna i denna studie 
har fokus på att utforska ljudet i spelet vilket skiljer sig från processer av digitala yrken i 
open-world samt MMORPG spel där syftet med dessa yrken är att producera något. Vid dessa 
tillfällen är det en möjlighet att personerna som spelar inte har tid eller intresse av att utforska 
att ljudutrymme utan vill producera stora eller små kvantiteter av material snabbt för att 
kunna fokusera på andra moment i spelet snarare än att utforska ljudmiljöer som finns i 
crafting-momentet. 

Utformningen av denna studie har tagit stor hänsyn till de forskningsetiska principer som 
presenteras av Vetenskapsrådet (2018) för att garantera respondenternas anonymitet, säkerhet 
och rättigheter. Intervjuledaren har varit mån om att aldrig uttrycka sin egen åsikt och att 
strikt följa de riktlinjer som etablerats för studien för att kunna säkerställa resultatets 
giltighet. Det som är av självkritiskt värde under studiens gång var att det kunde bli svårt att 
hänga med när deltagarna pratar eftersom de använder sina egna ord och att formuleringarna 
inte alltid är sammanhängande, det finns en röd tråd men det kan finnas för mycket ord som 
bara kommer ut i jakten på att personen ska hitta den formulering de söker. Här kan det ha 
varit av mer intresse att använda sig av en enkät för att personen hellre ska kunna skriva ner 
en egen beskrivningen över hur de tänker tycker och känner över vad de har just testat. Det 
positiva med en intervju är att det ger oss förmågan att diskutera med respondenten, men det 
har inte behövts eftersom frågorna har blivit givna svar i slutänden och då kan det vara så att 
deltagaren kanske fokuserar för mycket på vad intervjuaren säger istället för att tänka i friare 
banor. I studiens jakt på strikthet kan det även ha bidragit till att respondenterna känner sig 
begränsade i hur de beskriver saker samt vad de är villiga att säga för att undvika att uttala sig 
om något de nödvändigtvis inte anser sig ha erfarenhet inom.  

Vad som kan konstateras av denna studie är att det finns ett intresse för att utforska ljudets 
funktioner och förändringar i spelmoment som inte är spelmakaniskt utmanande. Vad vi har 
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sett tecken på under studiens gång är att respondenterna tar tid på sig till att lyssna på ljudet 
om de får förutsättningar för detta och att grafiska och ljudmässiga element kompletterar 
varandra på ett positivt sätt för att förstärka varandra. Vad denna studien vill stärka är ljudets 
roll inom skapandet av spel och som Parker och Heerema (2007) uttrycker det: att det finns 
ett för stort fokus på det grafiska inom spel. Det vi ser med denna studien är att det finns 
alternativt till grafiskt fokuserade spel och underlag för att ljud kan fungera mer än som ett 
komplement. Till vilken utsträckning som spelare vill ha mer involverande ljud är dock oklart 
och är underlag för fortsatta studier och möjliga vägar kring arbete i den kalibern kommer att 
diskuteras ytterligare i nästa avsnitt. 

6.3. Framtida arbete 

Det finns ett flertal aspekter som skulle kunna tas hänsyn till vid en vidareutveckling av 
spelprototypen samt studien som klarlagts i de tidigare kapitlen. Vid en kortare 
utvecklingsperiod skulle fokus läggas på formatet av spelprototypen samt ljudet där den 
avslutande delen av den abstrakta ljudläggningen ansågs behöva någon form av slutfas som 
ger respondenterna en känsla av avslut eller tillfredsställelse av att ha åstadkommit ett 
resultat. Under examensarbetets gång har diskussioner förts om att på något sätt transformera 
ljudet som skapas när respondenter lägger ner ingredienser i kitteln till att skapa ett eget ljud i 
slutfasen av produktionen när val deltagaren trycker på knappen craft. Detta skulle göra att 
den abstrakta ljudläggningen går i linje med den traditionella, och att det är möjligt att detta 
hade givit respondenterna en annan spelupplevelse och därefter givit oss intervjusvar som 
kunde leda till ett annat resultat att diskutera. Dock så var vår avsikt med den abstrakta 
ljuddesignen att den inte skulle följa de normer som en traditionell ljudläggning vanligtvis 
gör, till exempel att ljudlägga allt det grafiska och all spelmekanik, men eftersom att två 
spelomgångar jämförs så är det värt att påpeka att detta kan ha haft en oplanerad påverkan på 
undersökningen.  

Den traditionella ljudläggningen hade berikats av mer detaljarbete där ytterligare ljudeffekter 
för att stärka atmosfären hade gett en bättre känsla av utrymmet som personen befinner sig i, 
t.ex att kitteln har en loop av en eld som brinner eller ett kokande ljud. En ambience hade 
även kunnat nyttjas för att skapa en känsla av att personen är i ett utrymme där matlagning 
sker som påminner om en pub i ett fantasyspel, eftersom mycket av vårt arbete utgår från 
MMORPG spel som tillhör fantasy genren.  

Det hade även varit brukligt att ta tiden det tar för respondenterna att spela genom båda 
spelomgångar och anteckna denna. Detta hade givit oss en bra indikator på vilken ljuddesign 
folk fann mer intressant och engagerande, till exempel om fyra av fem respondenter visat sig 
spendera dubbelt så mycket tid i den abstrakta jämfört med den traditionella så hade vi 
kunnat analysera och dra slutsatser därifrån istället för att sköta tiden åt dem. 

Fokus vid en längre utvecklingsperiod hade legat på omstrukturering och expandering av 
själva studiens utformning. Eftersom spelet är kompakt och enkelt att använda hade det varit 
möjligt att skicka ut exemplar med en bifogad enkät för att göra det möjligt att generalisera 
resultatet till en större grad. Detta hade även öppnat upp för främst kvantitativa metoder där 
personer får svara i sin egen takt och spela spelet i sitt eget hem under andra förutsättningar 
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som möjligen hade gjort att resultatet inte är fullt ut säkerställt på grund av att testen görs i 
respondenternas egna hem och kan utsättas för andra distraktioner samt att de har full 
möjlighet att på något sätt stänga av ljudet och spela spelet på egen hand.  

En annan aspekt i detta sammanhang, för att minimera den risken, är att reducera de grafiska 
elementen i spelet, där en mer steril version skapas genom att byta ut ikonerna i spelet som 
representerar kitteln och ingredienserna mot mindre tilltalande bilder för att lägga ännu ett 
lager av fokus på ljuddesignen. Detta är för att se om spelarens intresse för spelet kommer 
från att de grafiska detaljerna är inbjudande för spelaren och därför påverkar deras åsikt om 
hur de upplever spelet. Det hade även varit möjligt att begränsa användandet så pass att det är 
nödvändigt att ha ljudet på för att kunna lokalisera de olika ingredienserna samt kitteln i 
spelet. Vilket i sin tur skulle även göra spelet mycket mer anpassat för synskadade spelare, 
speciellt med tanke på att spelet redan har så pass många förutsättningar för att redan kunnas 
användas av synskadade där det enda som behöver förändras för lättare applicering är att 
anpassa spelet till mobilanvändning. 

Med anpassning för vissa grupper i åtanke går det även att utveckla både de grafiska samt 
ljudmässiga resurserna av detta spel för att användas av företag i kommersiellt syfte eller för 
att organisationer skulle kunna utveckla spelprototypen för ytterligare forskning. Det 
problematiska med att lämna ut arbetet till företag för att utveckla vidare hade varit 
användandet av Fungus (2019, Snozbot) som inte använder sig av kod och istället av block. 
Arbetet med Fungus har gjort denna studien lättare att hantera och bidra till kunna lägga mer 
tid och planering på ljudet för prototypen, men Fungus i sig är begränsande om personerna 
involverade i arbetet är kapabla till att hantera olika former av kod. Detta hade gjort att 
företag hade varit tvungna att scripta om spelet med sin egen kod, till viss del då det redan 
finns kod implementerade för att kunna använda FMOD (2019, Firelight Technologies) men 
spelet hade behövt struktureras om med ny kod i ett större sammanhang.  

Avslutningsvis har forskningen som samlats i denna studien gjort ett försök på att skrapa ytan 
av vad betydelsen av involverande, dynamisk och abstrakt ljudläggning kan ha för påverkan i 
jämförelse med en antagningsvis standardiserad typ av ljudläggning som förekommer inom 
spel då studien gjordes. De resultat som framkommit under processens gång har betydelse för 
ett fortsatt arbete och har möjlighet att lägga grunden till utvecklingen av nya ljudläggningar 
som interagerar med spelaren på dynamiska sätt utan att behöva ta hänsyn till visuella 
komponenter.
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Appendix A 
Intervjuformulär 

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning?   
• Hur mycket spelar du i veckan?   
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel?   

Huvudfrågor som ska ställas är märkta med nummer. Möjliga följdfrågor, beroende på 
respondentens svar, finns märkta med punkter. 

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 
1. Hur upplevde du spelet? 

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller mindre?  

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken?  

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse på varandra?  

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den förra?  

3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken?  

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet?  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Appendix B 
Instruktionsmanus 

Välkomna respondenten och ta emot denna i ett avskärmat och tyst rum där du förklarar att 
denna person ska få testa ett klicka och drag spel gällande matlagning. Fokus i denna 
undersökning ligger på ljudet, dess funktioner och upplevelser. 

Respondenten ska informeras om följande (innan testet påbörjas): 
• Personens deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta utan negativa 

konsekvenser. 
• Att personen har full rättighet att avsluta sitt deltagande när denna avser.  
• Alla svar som delges kommer att vara anonyma och endast användas i 

forskningssyfte.  

Om respondenten accepterar att påbörja studien kommer inledande frågor att ställas (se 
appendix A).  

Därefter ska upplägget förklaras för respondenten, dvs:  
• Att personen kommer att få spela ett spel där man drar ingredienser med musen för att 

lägga i en kittel, där ljud kommer att reagera på vad personen väljer.  
• Första omgången kommer att bestå av en spelsession där respondenten får testa spelet 

med en viss typ av ljudläggning i cirka 5-10 minuter som sedan avslutas med en första 
omgång frågor (se appendix A). 

• Andra omgången kommer att börja med ytterligare en spelomgång där respondenten 
får testa spelet med en annan ljudläggningen i cirka 5-10 minuter; för att sedan 
avrunda med avslutande frågor, gällande båda ljudläggningarna samt spelet som 
helhet. 

• Vi kommer att finnas till hands för tekniska problem men vi kommer inte att ta emot 
frågor gällande ljudets funktioner, vilka ingredienser som har högst värden, etc. 

• Personen måste lägga i minst en ingrediens för att höra något och maximalt tre för att 
inte överbelasta ljudsystemet.  

Fråga respondenten om hen behöver något tydliggörande eller har frågor om upplägget. 

Du kan nu påbörja den första omgången av spelsessionen gällande abstrakt ljudläggning, 
avsluta sedan vid lämplig tidpunkt och innan du påbörjar frågorna ska du nämna att vi söker 
känslorelaterade svar. 

Efteråt ska respondenten spela med den traditionella ljudläggningen, med samma mängd tid. 
Denna omgång kommer att avslutas med frågor som söker åsiktsbaserade svar på både 
ljudläggningen och spelet som helhet. 

Konkludera spelsessionen, tacka respondenten för dess medverkan, samt fråga om de vill ta 
del av resultatet från studien.  
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Appendix C 

Intervju 1

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning? - Nej  
• Hur mycket spelar du i veckan? - 1 timme 
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel? - Ganska ofta 

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 

1. Hur upplevde du spelet? 
Ganska mysigt.  

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 
 Ljudet gjorde det mysigt, kände som att man befann sig i ett kök. 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 
Lite kul, roligt att det stämde överrens med äggskal och liknande. 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller 
mindre? 
60-70% var ljudet som gjorde upplevelsen. 

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken? 
Det stämde bra överens 

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse med varandra?  
Det stämde mycket bra överens med varandra. 

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

Den är lite tråkigare, lite enformigare 

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den 
förra? 

Den var lite mer styrka och större plask i denna jämfört med den förra. Den 
markerar 

3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken? 
Den stämde bra överrens iom storleksbaseringen 

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet? 
Om man kombinerar plasket med den förra ljudet så får man en mer komplett bild. 
Man saknar det spraket som fanns (i abstrakt antar jag) 
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Appendix D 

Intervju 2 

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning? - Nej  
• Hur mycket spelar du i veckan? - 7 timmar 
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel? - Inte så ofta 

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 

1. Hur upplevde du spelet? 
Tyckte det var mysigt  

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 
När jag tog köttet och la ner det, så lät det inte lika mysigt som grönsaker 
och fisk. 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 
Inte direkt. Bara mest skillnaden. 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller 
mindre? 
Att jag valde sen fisk och bara grönsaker. 

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken? 
Det upplevde jag bra. 

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse med varandra?  
Det hade dem. 

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

Den kändes mer eko, ihåligt. Speciellt när man la ner ingredienserna. 

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den 
förra? 

Det hände mer i den förra, när man la ner ingredienser. 

3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken? 
Den hör väl ihop. 

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet? 
Det vet jag inte, svår fråga. Jag tycker det är trevligt när det händer något när man 
lägger något i grytan. 
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Appendix E 

Intervju 3 

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning? - Ja  
• Hur mycket spelar du i veckan? - 4 timmar 
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel? - Alltid  

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 

1. Hur upplevde du spelet? 
Det var mysigt. Om mat kunde göra ljud var det ganska träffsäkert. 

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 
Vissa ljud var väldigt skärande, det skar i örat. 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 
Man kunde förstå vad det handlade om för ingrediens. 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller 
mindre? 
Ingredienser som skar i örat använde jag mindre, ljudet gjorde ont i 
öronen. 

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken? 
Det var väldigt passande. 

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse med varandra?  
- 

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

Ganska simpel, man förstår vad man ska göra men inte mer. 

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den 
förra? 

Den förra var hårdare, man hör vad de olika ingredienserna ska föreställa; medan 
den här är mer att du plockar det du vill och inte mer med det. 

3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken? 
Den passar mer, men inte lika rolig eftersom den är simpel. Något man får om man 
går på lågstadiet. 

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet? 
Jag skulle vilja lägga in fler ljud i den traditionella, som från den förra, men ljud 
som inte är lika högt i pitchen eller som skär lika mycket.
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Appendix F 

Intervju 4 

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning? - Nej 
• Hur mycket spelar du i veckan? - Minst 20 timmar 
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel? - Ganska ofta 

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 

1. Hur upplevde du spelet? 
Var inte riktigt säker på hur jag skulle få igång ljudet. Men upptäckte sedan att det 
var över kitteln man skulle föra den. Det var roligt att kombinera olika saker/ljud 

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 
Det var inte självklart hur ljudet representerades av sin ikon. Men det var 
roliga ljud. 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 
Se föregående. Jag kunde se vissa kopplingar, t. ex. Körsbär. Ägg och svamp var 
jätteroliga ljud. 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller 
mindre? 
Ja. Det var kul att se vilka ljud vilka saker hade. Varje ingrediens prövades 
och se vilka ikoner som hade vilka ljud och vad de gjorde. Jag tror jag 
hade fokus på ingredienser som jag tyckte hade roliga ljud, se föregående. 
De var kul att utgå ifrån dessa för att se vilka lager man kunde bygga.  

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken? 
Det var inget jag tänkte på, men det kan väl vara bra.  

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse med varandra?  
- 

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

Man får ju mycket mer direkt feedback på vad man gör. Här är ljuden 
representativa för vad som händer. Hur man får olika ljud beroende på vilka sorters 
maträtter man gör.  

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den 
förra? 

Jag blev mycket mindre belönad av att utforska saker. Eftersom ingredienserna i sig 
inte hade något unikt ljud. Variationerna ligger istället på kvalité i slutresultatet. 
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3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken? 
Passande, tycker jag. 

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet? 
Jag tyckte den första versionen var mycket roligare, när man kunde kombinera och 
experimentera. Det första fungerade mer som ett fristående koncept, medan det 
andra är en del av något annat som en komponent.  
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Appendix G 

Intervju 5 

Inledande frågor: 
• Har du gått en dataspelsutbildning? - Ja  
• Hur mycket spelar du i veckan? - 21 timmar 
• Hur ofta lyssnar du på ljudet i spel? - Hela tiden, nästan var dag. 

Abstrakt ljudläggning (Känslorelaterade frågor): 

1. Hur upplevde du spelet? 
Det var väldigt spännande. 

• Hur upplevde du ljudet i sin helhet? 
Rent ljudmässigt så var varje ingrediens sitt eget ljud och att broccolin 
och salladin hade unika ljud fastän dem är rätt lika varandra rent 
verklighetsmässigt, utseende, etc. 

2. Hur upplevde du ljudet till varje ingrediens? 
Jag tyckte svampen var mest intressant med kniv/svärd ljud. NI har lyckats att få 
dem kännas unika och när man lägger i flera så hör man ändå vilka individuella 
ljud man lagt i. Olika ljudlager, som t ex stek och sprätt samtidigt som det ligger 
andra ovanpå. Man hör hur mycket det är i ändå, hur många 

• Vilken påverkan hade det på spelandet? Använde du några mer eller 
mindre? 
Jag lade in svampen fler gånger än de andra på grund av det unika ljudet. 

3. Hur upplevde du ljudets relation till grafiken? 
Ljuden har försökt hållas realisitiska, de känns inte tecknade och några av dem 
passar till den grafik ni har, men det känns som att det finns en balans mellan 
tecknat och realistiska ljud. Det passar men ljuden kan nog ha varit för realistiska. 
T.ex fisken lät inte hyperrealisitsk men det kändes ändå som att ljudet passade. 

• Hade grafiken eller ljudet en betydelse med varandra?  
- 

Traditionell ljudläggning (Åsiktsrelaterade frågor): 
1. Vad är din åsikt om denna ljudläggningen? 

Den var inte lika rolig. Den var mer informativ. Man visste tydligt när någon 
maträtt hade en viss stats (high eller low). Hade inte lika roligt. 

2. Vad tycker du denna ljudläggning har för effekt på spelet jämfört med den 
förra? 

Den förra var immersive, man hörde när man lagar mat och vilka saker man lade in. 
Den andra gav mer feedback. Denna var mer simplistisk 
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3. Vad anser du om denna ljudläggningens relation till grafiken? 
Den passade bättre in eftersom den inte var lika realistisk rent ljudmässig. 

4. Vad skulle du vilja ändra på eller höra mer av vid en framtida version av spelet? 
Jag skulle hellre bara vilja spela den andra versionen (abstrakt). Jag gillar att man 
hör om det blir high, low eller medium. Den förra ljudläggningen behöver bli 
tydligare när något är avklarat. Det kändes mer belönande när man får något 
avklarat i den traditionella.
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