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Sammanfattning 
 
Den här studien fokuserade på begreppet flow och hur detta tillstånd påverkas av två 
olika sorters ljudläggnigar. Flow är i studiens sammanhang en kondition som 
spelaren befinner sig i när den är bekant med spelets mekaniker och är medveten om 
dess mål och hinder. Genom att ta in information med hjälp av olika medel som 
exempelvis ljudeffekter och animationer kan spelaren göra snabba och reaktiva 
beslut. Tidigare forskning visade hur många audivitva källor av immersion påverkar 
flow negativt, som exempelvis ambienser. Samtidigt visade forskning hur en spelare 
som befinner sig i ett tillstånd av immersion lättare kommer in i ett ’flow’-tillstånd. 
För att förstå denna relation mellan flow och immersion, samt hur ljud kan påverka 
dessa tillstånd skapades ett enkelt ’first-person shooter’ spel med två olika 
ljudläggningar. Genom insamlad data kunde man se hur ljudläggningarna påverkade 
spelarens flow mycket annorlunda. 
 
Nyckelord: Flow, Immersion, Ljud, Datorspel  
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1 Introduktion 

Bakgrundskapitlet tar upp den fakta som resten av studien är baserad på och är 
uppdelad i tre underkapitel: ’Gameplay’, ’Ljud’ och ’Ljud och flow’. Under 
gameplaykapitlet beskrivs bland annat två viktiga begrepp inom denna studie som är 
närbesläktade och kan beskriva en spelares tillstånd då de är försjunken i en 
spelvärld. Det ena begreppet är ’immersion’ vilket innebär att spelaren är investerad 
i spelets narrativ och upplever spelvärlden som trovärdig inom dess egna narrativa 
ramar. Det andra begreppet är ’flow’ och beskriver tillståndet då spelaren glömmer 
av tid och rum och är mer investerad i spelets mekaniker. I detta tillstånd har 
spelaren ett intensivt fokus på spelets mål och den arbetar reflexivt för att besegra de 
hinder som presenteras.  
 
Underkapitlet ’ljud’ går igenom hur ljuddesign används för att bidra till 
spelupplevelsen. Ljud kan exempelvis vara en stor källa till både känslan av 
immersion hos spelaren och ge den information om vad som pågår runt 
spelkaraktären. ’First-person shooter’ genren visas vara mer beroende av ljuddesign 
än andra genrer. Här beskrivs flertal verktyg och källor som kommer till användning 
i framtida kapitel. Verktygen som exempelvis begreppet ’auditory icons’ blir en grund 
åt lösningarna till problemet som studien vill undersöka. 
 
Det sista underkapitlet i bakgrunden är ’ljud och flow’ som beskriver relationen 
mellan ljud och flow. Informationen som spelaren får från ljuden kan den använda 
för att bygga upp associationer mellan spelevents och ljud. När spelaren blir allt mer 
bekant med dess mekaniker kommer den tillslut spela reflexivt. I detta flow-tillstånd 
använder de enbart ljudet som ett sätt att få in information om spelkaraktärens 
omgivning då den är fokuserad på spelets mål och hinder. 
 
Kapitel tre består först av en genomgång om det problem som studien ska 
undersöka, för att sedan redogöra en utförlig beskrivning på den metod jag använt 
för att lösa detta problem. Problemet är att ljud som försöker följa ett realitiskt tema 
har problem att ge immersion till spelaren utan att negativt påverka spelarens intag 
av auditiv information, och därmed ge bristande information till spelaren när de 
befinner sig i ’flow’-tillståndet. Samtidigt beskrivs tillståndet flow som en 
föregångare till immersion.  
 
Kapitel fyra går igenom hur artefakten skapades och hur den anpassades för studien. 
Kapitlet går in på detalj hur vissa ljudeffekter var uppbyggda och hur de två 
versionerna av ljudläggningen skiljs åt. Sedan presenteras även genomförandet av en 
teststudie och en pilotstudie som förbereder huvudstudien, där felkällor och andra 
problem kan identifieras. 
 
Kapitel fem och sex avslutar rapporten med en gemongång av huvudstudien och en 
diskussion till den kvantitativa och kvalitativa data som samlades in under 
undersökningens gång. Här diskuteras även etiska och kulturella aspekter kring 
studien, och det störra sammanhanget som omgiver ämnet flow. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs begrepp som kommer användas under hela examensarbetet. 

Litteraturen är uppdelad i tre kategorier: ’Gameplay’, ’Ljud’ och ”Ljud och flow”.  

2.1 Gameplay 

I detta underkapitel presenteras relevanta begrepp för denna studie med ett fokus på ’flow’ 

och dess olika tolkningar. 

2.1.1 Immersion, engagement och flow 

Begreppen ’immersion’, ’engagement’ och ’flow’ är presenterade av Diane Carr (2006) och 

beskriver olika tillstånd spelaren kan känna under tiden den är mentalt investerad i en 

spelmiljö. Medan de tre termerna är relaterade är det viktigt att skilja dem åt då det drastiskt 

påverkar spelaren på varierande sätt. Carr framställer immersion som ett omedvetet och 

tankfullt tillstånd som inte är unikt för spel som ett medium, och kan delas upp i två separata 

kategorier: ’Perceptual Immersion’ och ’Psychological Immersion’. För att förtydliga hur spel 

absorberar personer på olika sätt skiljer Carr på dessa två olika kategorier av immersion. 

En åskådare kan uppleva perceptuell immersion när konditionen är skapad och medförd med 

hjälp av teknologi. Carr (2006) tar upp några vanliga exempel på när detta kan ske: “In a movie 

theatre, for instance, the lights are turned down, and the audience is expected to be quiet. In 

Virtually Reality experiences, the ears, eyes and hands of the participant might be covered.” 

(Carr 2006:53) Publiken i en biograf jämfört med en filmkväll med vänner kommer troligen 

ge olika mängder av immersion. Detta är inte på grund av filmen i sig eller dess narrativ, utan 

istället så beror det på miljön runt om åskådaren och skärmen som filmen spelas upp på. Om 

alla moment som stör immersion dämpas, genom exempelvis att släcka ljusen i rummet som 

filmen presenteras i, eller att alla i rummet är tysta, minskar risken att den perceptuella 

immersionen bryts. Så medan en biograf är ett verktyg som inte automatiskt ökar känslan av 

immersion en film kan ha, har den stor möjlighet att ta bort de störningsmoment som kan 

bryta en åskådarens immersion. Samma sak kan ske genom annan media, exempelvis spel. 

Carr tar upp exemplet med spel och ’Virtual Reality’ där hela åskådarens visuella omgivning 

är en del av spelvärlden, och där en mycket stor mängd av de rörelser man utför blir härmade 

av spelkaraktären. Perceptuell immersion kan också förekomma när man läser en bok, 

exempelvis genom att sätta sig i ett lugnt och mörkt rum utan störning från omgivningen, och 

tända en lampa så den bara lyser upp själva boken och dess text. 

Psykologisk immersion är ett begrepp som handlar mindre om teknologin och mer om 

åskådarens egna fantasier menar Carr (2006). Hon beskriver detta fenomen ordagrant som 

en ”mental absorption to the world” (Carr 2006, s.54) Istället för att vara beroende på teknik 

eller övrig omgivning, härstammar denna immersion från ett uppslukade estetik och narrativ 

som får åskådaren att undermedvetet tro att hen är inuti denna påhittade omgivning och 

berättelse. Gameplay som är väl kopplat till dess narrativ kan också ge psykologisk immersion, 

eftersom det i detta fall känns mer trovärdigt att den gameplay som spelaren utför är realistisk 

inom spelvärldens logiska ramverk. Om det finns en narrativ röd tråd genom spelets 

gameplay, ljud och visuella så kan spelaren undermedvetet bli psykologiskt uppslukad i spelet. 

Nästa term som Carr (2016) tar upp är ’engagement’ och hon beskriver det som följande:  
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“Engagement, as the word suggests, is a more deliberate, critical mode of participation. 

Engagement happens when less familiar or more difficult material makes demands on 

the user, who is driven to reread or otherwise reconsider information in an attempt to 

make sense of it. Engagement involves those portions of text where extra effort or 

interpretive skill are called for, where external referents are sought.” 

        (Diane Carr 2006, s.54) 

Där denna definition av engagemang sker brukar det vara någon interaktivitet mellan 

åskådaren och ett medium. Eftersom de flesta traditionella böcker och filmer saknar denna 

interaktivitet så är detta fenomen främst relevant för spel och liknande medium. Däremot 

finns det undantag, om exempelvis en berättelse till en bok presenterar en komplex och 

obegriplig story och kräver att läsaren återgår till en tidigare sida för att förstå helheten. Om 

spelaren stöter på ett hinder som denne inte kan lösa i ett spel, kanske den kollar upp svaret 

på nätet eller frågar en kamrat. Denna motsättningen från immersion är enligt Carr (2016) 

anledningen till varför många spel växlar mellan immersion och engagemang, då samspelet 

mellan dessa två tillstånd berikar varandra.  

Den sista tillstånd som Carr (2006) tar upp i kapitlet är ’flow’. I början av varje spel måste 

spelaren lära sig dess kontroller och vilken knapp som gör vad. Under spelets gång kommer 

spelaren lära sig om spelet och dess mekaniker, där en spelares inmatningar på spelkontrollen 

blir mer och mer rutinerat och därmed mindre medvetet. Till skillnad från början av spelet 

kommer spelaren eventuellt inte behöva avsiktligen tänka igenom varje inmatning då denne 

under tiden de spelats tränat upp sitt muskelminnes relation med spelets kontroller och 

spelkaraktärens mekaniker. Skickliga speldesigners är medvetna om att detta kommer göra 

spelet enklare och riskerar därmed bryta dess flöde samt engagemang då spelare kan bli 

uttråkade. Avsiktligt försöker de därför bemöta detta problem genom att göra en 

svårighetskurva som stiger under spelets gång på grund av att de introducerar spelaren till nya 

hinder. Tack vare ’flow’-tillståndet som spelaren troligen har i relation till sin spelkaraktär och 

dess mekaniker, har spelutvecklare friheten att exempelvis introducera nya fiender eller andra 

hinder som spelaren måste bemöta. Genom att utveckla spelaren istället för att uppgradera 

spelkaraktären kan spelutvecklaren bidra till spelets progression utan att ha ett påtvingat 

system med ’experience points’. Flow är alltså enligt Carr det tillstånd då spelaren omedvetet 

använder sitt muskelminne för att bemöta både bekanta och nya hinder utan att behöva 

använda hjärnans kognitiva förmåga för att tänka på spelvärldens mekaniker. 

2.1.2 Playing, gaming och flow 

Mycket likt Diane Carr (2006) separerar Tommy Otzen (2015) begreppen immersion och flow 

men har en unik synvinkel. Otzen har gameplay som huvudfokus kring immersion till skillnad 

från Carr vilket hade en väldigt övergripande inriktning som täckte inte bara gameplay, utan 

även psykologiska och perceptuella faktorer i anknytning till immersion. Han börjar med att 

skilja begreppet gameplay ifrån grafik och audio, och att man här främst pratar om spelets 

mekaniker, för att sedan koppla detta med immersion och flow. Han beskriver hur gameplay 

kan delas upp i de två olika kategorierna ’Playing’ och ’Gaming’. Playing är den aktivitet som 

spelaren genomför då den främst är fokuserad på spelvärlden. Spelaren vill inte falla tillbaks 

in i verkligheten och skiljer därför åt verklighet och fantasi. Playing har mer med spelarens 

egna gränslösa fantasier att göra och spelaren har mer fokus på det nutida. Spelaren är i detta 

tillstånd först då denne har kommit in i spelarkaraktärens roll och behöver inte ha ett mål utan 

bara tro på att denne på något sätt kan påverka spelvärlden. 



 4 

När spelaren har börjat tro på spelvärlden försöker de nå mål och uppleva spelets gameplay 

går de från ’playing” till ’gaming”. Spelaren fokuserar nu mer på vad som kommer härnäst i 

spelet. Det är mer fokuserat på spelarens mål och kan vara mätt i ’flow’. Otzen (2015) fortsätter 

förklara skillnaden mellan ’playing’ och ’gaming’ med ett spelexempel: 

“If you were simply driving around in a game, with no goal, it could be argued as 

playing, rather than gaming. This sort of playing could take place in the game GTAV, 

where the player drives down the freeway listening to his favorite radio, no purpose, 

no goal, just engulfed by the experience the sound and graphics creates for the player. 

There is no flow experience, but there is an experience and it is a good one. The player 

is immersed in his own imagination and in contact with the game. Few minutes later, 

the player drives at the same freeway, listening to the same radio, but the whole 

experience has changed. The player is on a mission. There is a goal, a chasing police 

helicopter trying to shoot the player, roadblocks trying to stop the car.” 

        (Tommy Otzen 2015, s.3) 

Otzen (2015) tar upp exemplet om GTAV (2013) för att sedan fortsätta illustrera hur lite som 

ett mål i spelet kan vända på spelarens upplevelse och attityd mot spelet. Det första scenariot 

spelar spelaren mållöst då den är mer uppslukad av grafiken och ljudbilden, men så fort 

spelaren får ett mål att uppfylla så börjar spelaren bli mer absorberad i spelets gameplay och 

regler, och därmed kan detta tillstånd vara mätt i flow. Otzen skriver alltså när spelare 

genomgår ’playing’ upplever den immersion, då de spelar utan regler, gränser eller mål. 

Eftersom Carr (2006) och Otzen beskriver immersion från såpas olika perspektiv får man en 

väldigt utförlig definition på denna term. Där Carr tar upp begreppet utifrån ett 

helhetsperspektiv och ger oss en bred bild hur termen är definierad så ger så fokuserar och 

fördjupar Otzen inom den mest relevanta aspekten. 

Definitionen på flow är enligt Ozten (2015) tillståndet som någon känner då den är såpas 

absorberad i en aktivitet att den glömmer av tid och rum. Detta sker då personen har en 

intensiv fokus på en aktivitet som har många olika val som i sin tur resulterar till olika utfall. 

Dessa val gör personen allt mer reflexivt ju kortare tid den har på sig att utföra aktiviteten. 

Otzen refererar även till den psykologiprofessorn som först började utveckla begreppet flow, 

Mihaly Csikszentmihalyi, där han presenterar en graf som visar hur flow är en balans mellan 

utmaning och skicklighet (figur 1). 

 

Figur 1: Balansgången mellan utmaning och skicklighet (Tommy Ozten 2015) 
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Detta är mycket igenkännligt från Carr’s (2006) syn på flow där spelutvecklare och designers 

får kontrollera balansen mellan att presentera nya utmaningar och härda spelarens mekaniska 

skickligheter.  

 

Figur 2: En tabell som beskriver vanliga komponenter i flow. (Tommy Ozten 2015) 

Otzen (2015) visar också upp en tabell (se figur 2) som beskriver ett sätt man kan dela upp 

flow i olika komponenter. Den vänstra kolumnen rangordnar egenskaper som kännetecknar 

flow, och den högra kolumnen visar hur detta kan appliceras där perspektivet och ursprunget 

är spel. Dock visar denna tabell även potentiella överlappningar mellan immersion och flow, 

skriver Ozten. Exempelvis är element nummer två i den vänstra spalten realiserad först en 

trovärdig spelvärld är skapad, med hjälp av spelarens fantasier samt grafik och ljud. Dock vill 

Ozten understrycka att medan flow innehåller delar av immersion och är relaterat, är 

immersion endast en föregångare till flow och de är två olika fenomen. Detta skiljer sig inte 

mot playing och gaming, då playing är en föregångare till gaming. 

2.1.3 Immersion, spelupplevelse och flow 

Daniel Örtqvist och Mats Liljedahl (2010) börjar med att understryka hur viktigt immersion 

är för interaktionen mellan ett spel och dess användare. De tar upp hur studier visar hur en 

djup immersion är kopplat till en positiv spelupplevelse. Däremot har många av dessa studier 

synen att immersion och spelupplevelse som väldigt närstående fabrikationer. Just detta vill 

Örtkvist och Liljedahl argumentera emot, då de beskriver de övergripande skillnaderna:  

“Gameplay experience relates to the gamer’s development of attitudes toward the game 

whereas immersion is rather a synonym for presence when engaging in the game. […] 
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While separate, we do expect a strong, positive, and causal relationship between 

immersion and gameplay experience. The experience of being present in a game is 

generally perceived as a positive experience; hence, such an experience should result in 

the gamer developing positive attitudes for the game. As such, we believe that being 

immersed will lead to a certain gameplay experience.” 

      (Daniel Örtqvist, Mats Liljedahl 2010, s.2) 

Detta kan man tolka som att begreppet ’gameplay experience’ är en väldigt bred och 

omfattande beskrivning på alla typer av tankar till spelet, medan immersion omfamnar endast 

stunden när spelaren fördjupar sig i spelet. Medan detta inte är något som strider mot det som 

de tidigare forskarna har skrivit har det inte heller termen ’gameplay experience’ vart 

närvarande i diskussioner kring immersion. Detta är alltså ytterligare en vinkel man kan se 

immersion ifrån och undermedvetet fastställer hur en positiv spelarupplevelse påverkar en 

användares interaktioner med spel. Något som också frånskiljer Örtqvist och Liljedahl (2010) 

lite från tidigare forskare är hur de skriver många delade egenskaper mellan flow och 

immersion. Medan andra fokuserade på att frånskilja begreppen skriver Örtqvist och Liljedahl 

hur båda kräver mycket uppmärksamhet, förändrar en persons känsla av tid, och leder till att 

personen känner sig vilsen. De understryker även hur flow kan vara nära besläktat till att 

immersion är så viktigt för speluplevelsen. Något som är mycket relevant för examensarbetet 

är hur de uttrycker hur flow är relaterat till en användares förståelse till ett spel:  

“Gamers with a comparably lower understanding of the game, but who still feel a 

presence in the game (i.e., immersion), will likely use their senses to a greater degree to 

fill in information when they do not understand the situation. Thus, it is more likely that 

a person who does not extensively use all the senses relies on less concentration, which 

has been proven to interrupt flow-like situations and lead to a more negative evaluation 

of the experience.” 

(Daniel Örtqvist, Mats Liljedahl 2010, s.4) 

Här argumenterar de att fokus bidrar till ’flow’-tillståndet och hur en svag koncentration leder 

till att störande moment negativt påverkar flow, där de tar exemplet som oduglig eller 

bristande information som ett störande moment. De fortsätter även med att förklara hur 

utmaningar bidrar till flow och användarens spelupplevelse. 

2.1.4 Tidigare studier på flow 

Joceran Borderie och Nicolas Michinov (2016) genomförde en studie där de försökte spåra 

och identifiera deltagares tillstånd av flow då de spelade ett intensivt spel som krävde att de 

hade en mycket hög nivå av koncentration under lång tid. Deras tillvägagångssätt för att 

genomföra detta var genom att spela in när dessa deltagare spelade spelet. Borderie och 

Michinov hade teorier om att fråga deltagaren hur de kände under ett särskilt moment i spelet 

skulle potentiellt störa flow-tillståndet, så de utvecklade ett system likt en kod som de skulle 

använda för att få samma information utan att bidra till felkällor. Detta system delar upp 

spelarens tillstånd i fyra olika kategorier där de i senare kolumner beskrivs hur man kan 

identifiera dessa tillstånd. 
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Figur 3: En tabell som visar Borderie och Michinovs (2016) 
tillståndskategoriseringar. 

Genom att spela in både spelet och ansiktsuttrycken kunde forskarna identifiera dessa 

tillstånd i en tidslinje (se researcher’s timeline i figur 3). Sedan fick spelaren själv också 

försöka identifiera sitt egna tillstånd genom att kolla på inspelningen av spelet och pausa då 

han vill nämna när han kände specifika känslor. Efter detta så jämförde de spelarens tidslinjer 

med forskarnas tidslinje och gav en mindre intervju till spelaren varje gång tidslinjerna inte 

stämde överens. Deras resultat visade att hur vissa flow-moment inte blev identifierade av 

forskarna och därmed drog de slutsatsen att det inte räckte med att endast observera spelarens 

ansikte, kroppshållning och uttalanden. Detta nämner dom är på grund av att deltagaren som 

exempelvis kände att de var i flow-tillståndet var intensiteten av denna känsla ibland för låg 

för att det skulle tydligt märkas på något märkbart eller synligt kroppsuttryck. 

2.2 Ljud 

I detta underkapitel kommer det presenteras kunskap relaterat till ljudläggning, med ett fokus 

till spel i first-person shooter genren. 

2.2.1 Ljuddesignens roll i datorspel 

Mark Grimshaw (2007) börjar med att beskriva hur first-person shooter spel har en enorm 

potential att ha en ljudbild som positivt påverkar spelupplevelsen jämfört med andra typer av 

spel:  

“Broadly speaking […], it is the types of cues offered, the hostile environment, the mix 

of team and individual skills,8 the immersive, first-person perspective and, of course, 

the combat that signals this type of game as a FPS game. […] As a first- person 

perspective game, the FPS game uses sound to immerse the player within the game 

environment in a way that a 2-dimensional platform game such as Donkey Kong 

(Miyamoto, 1981) or a variety of Role Playing Games (RPGs) do not attempt; these 

games use other cues (image or text) and sound, I would suggest, is relegated, in the 

main, to the role of sensory filler.” 
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       (Mark Grimshaw 2007, s.4) 

Här skriver Grimshaw (2007) hur first-person shooter spel ofta har en stor fokus på 

immersion då den naturliga vyn som dessa spel ger spel mer förutsättningar att göra en 

inlevelserik speluplevelse. Han fortsätter med att understryka ljud i denna genre påverkar 

både hur spelaren får information från spelets tillstånd och att ljud är en enorm källa för 

spelarens immersion. Av ovanstående anledningar är relationen mellan ljudbilden och 

spelaren är väldigt nära i ett first-person shooter spel. Termen ’acoustic ecology’ använder 

Grimshaw för att beskriva denna relation mellan en person och dess omgivning, och i ett 

spelsammanhang är det här relationen mellan spelaren och ljudbilden. Eftersom många first-

person shooter spel även har en multiplayer-läge så kan man exempelvis se hur andra 

människor i spelet påverkar spelets acoustic ecology, då det inte bara är spelaren själv som 

påverkar ljudbilden utan även andra människor i samma spel. Därmed förklarar Grimshaw 

hur acoustic ecology inte är oföränderlig och relationen är beroende på hur andra människor 

i spelet agerar till varandras ljud. Eftersom examensarbetets artefakt är i singleplayer är det 

dock mer relevant att analysera acoustic ecology i främst single player spel. 

Medan förstapersonsperspektivet är något som kan bidra till en spelares immersion, är vyn 

mycket mindre än ett tredjepersonsperspektiv och kan därmed skära ner på mängden av 

visuell information spelaren får. Här skriver Grimshaw (2007) hur viktigt det är att ljud 

informerar spelaren om händelser som sker utanför spelets vy: 

“Furthermore, not only would she find it more difficult, if not impossible to locate 

friend and foe, but, without sound, they would experience similar difficulties in 

locating her. Finally, the sounds of unseen actions can provide not only an objective 

response […] but also a subjective, emotional response [...] that is intimately related to 

the continually morphing sonic environment of the game. The addition of sound to the 

FPS game not only opens out the world of the game from the restricted 2-dimensional 

image displayed on the screen to a full 360º space but also adds other levels of sensory 

and perceptual experience and aids in a contextualization within the game's action.” 

       (Mark Grimshaw 2007, s.24) 

En förstapersonsvy påverkar alltså ljuddesignens uppgift att bli mer av ett informativt verktyg 

som byter ut det utrymmet man ser i spel som bär på ett tredjepersonspespektiv. Den acoutsic 

ecology som FPS-spel har är alltså mer brett och ger ljudbilden fler mål att uppfylla än många 

andra typer av spel. Att ljuddesign i spel som har förstapersonsperspektivet fyller en större 

roll än ljudessign i spel som har andra perspektiv är något som är exceptionellt viktigt för en 

ljudläggare att vara medveten om skriver Grimshaw. Spelare använder ljuden omedvetet som 

källa för information om både diegetiska men även icke-diegetiska ljud. Detta innebär att både 

ljud som finns inom spelvärlden, exempelvis skottlossningar men även ljud som är mer en del 

av användargränssnittet kan upplysa spelaren i de mest hetsiga av situationer. Utan att behöva 

vrida på spelarkaraktärens vy kan spelaren höra vart fienden kommer ifrån och därmed ger 

ljud spelaren förutsättningar för att bemöta en problematisk situation på det bästa tänkbara 

sätt. 

En av ljudläggarnas huvudansvar är alltså att ge spelaren immersion och inlevelse i spelmiljön. 

Som Diane Carr (2006) tidigare beskrev krävs en röd, narrativ tråd som följer igenom hela 

spelets tema för den fiktiva världen ska kännas trovärdig. De olika disciplinerna i gruppen som 

utvecklar spelet måste samarbeta för att skapa ett sammanhängande tema för att förhindra en 
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narrativ dissonans. Exempelvis låter ett pipande ljud när spelkaraktären ’Link’ har lite hälsa 

kvar i ’The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ (1998). Detta pipande har narrativt ingen 

koppling till det som sker, utan är endast informativt. Den röda tråden är alltså bruten och 

spelarens immersion riskeras försvinna. För att vara trovärdiga måste ljuden alltså vara 

realistiska inom spelets stilistiska ramar. Om ett spel vill uppleva realism i dess visuella stil så 

kommer det behövas realistiska ljud för att matcha temat. När man talar realism i ljud så är 

en vanlig utgångspunkt de tidigare nämnda begreppen diegetiska ljud och icke-diegetiska ljud. 

Inger Ekman (2005) diskuterar definitionen på dessa: 

“The question that has to be answered is whether the sound that the player hears is to 

be considered real within the story and whether it is a sound that exists in the game 

world. One approach to deciding whether a sound is real is to evaluate whether a sound 

has a source within the game. Another approach is to evaluate, whether the sound 

behaves in a realistic manner in the game. One way to decide whether or not this is the 

case is to study the reactions of other characters to determine if they can hear the sound 

or not.” 

        (Inger Ekman 2005, s.2) 

Ekman förklarar hur det finns många infallsvinklar till definitionen av ett diegetiskt ljud. 

Däremot är alla dessa definitioner som dras upp mycket närbesläktade och kan sammanfattas 

till om spelaren hör ett ljud och spelarkaraktären också borde samma ljud så är den diegetisk. 

Detta är relevant då vi senare diskuterar realism och hur diegetiska ljud förhåller sig till 

immersion.  

När man ska skapa immersion via en så kallad ’soundscape’ måste man vara medveten att den 

riktiga världen utanför spelet kommer att inkräkta på spelarens inlevelse till spelet, skriver 

Linda o’Keeffe (2011). Medan spelaren kommer vara fokuserad på en ljudkälla, exempelvis ett 

datorspel, kommer spelaren fortfarande höra omvärlden. Ljuddesign måste därför frånskilja 

sig själv från denna verklighet. Samtidigt skriver hon att som ljuddesigner måste man ta 

hänsyn till hur ljud rent fysiskt beter sig i verkligheten för att skapa riktig immersion. Denna 

balans mellan att frånskilja sin ljudbild från verkligheten men ändå uppnå sann, 

verklighetstrogen ljuddesign är svår enligt o’Keeffe. Hon skriver även hur FPS spel har en 

tendens att främst ha reaktiva ljud istället för passiva ljud i bakgrunden. Hon exemplifierar: 

”We may hear the dying groans of another wounded warrior in FPS games, but we do not hear 

the voices of hundreds of men dying or in pain, a sound that would exist in a real war.” (Linda 

o’Keffe 2011, s.53) En ljudläggare måste där försöka avgöra om realismen blir ett störande 

moment för spelaren. Hon fortsätter skriva om hur realism kan irritera spelaren och hur 

många personer inom industrin löser detta genom att fråga sig av som egentligen behövs i en 

digital miljö och sedan intervjua andra människor som har testat att gå igenom en spelvärld. 

En sista viktig punkt som o’Keeffe tar upp är hur olika människor kan uppleva samma ljud på 

ett annorlunda sätt beroende på människans kulturella och personliga erfarenheter, vart man 

hör det och så vidare. Detta är något som ljuddesigners bör ha i åtanke när de försöker skapa 

en viss känsla genom ljud.  

Patrick Ng och Keith Nesbitt (2013) skrev en artikel på hur ljuddesign har fått rollen att 

informera spelaren och hur en ljuddesigner kan gå till väga för att få ljud att uppfylla denna 

roll. De börjar med att skriva om hur viktigt informativ ljuddesign är för spel i allmänhet och 

väljer specifikt FPS och RTS (real-time strategy) de genrer av spel som främst gynnas av 

informativ ljuddesign. Precis som tidigare forskning nämner de hur olika spel har annorlunda 
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fokus i dess ljuddesign, Vissa spel betonar ljuddesignens roll som informativ, medan andra 

hellre vill betona ljuddesinens roll att ge spelaren immersion. Detta är även varför Ng och 

Nesbitt jämför just FPS och RTS genrerna, då dess betoning på ljuddesign är väldigt 

annorlunda eftersom RTS spel lägger stor vikt på att ljuden främst ska ge spelaren information 

istället för immersion. Likadant som Linda o’Keffe (2011) gjorde i hennes artikel om ljud och 

immersion understryker Ng och Nesbitt hur olika individer kan uppleva samma ljud på olika 

sätt beroende på dess tidigare erfarenheter: 

“It must be remembered that all displays rely on human perception and therefore 

general principles or perception apply when designing sound displays. For example, a 

user’s perception is influenced by the individual’s knowledge. Furthermore, the 

sensory feedback that a particular observer pays attention to is determined by factors 

such as previous learning. We tend to take an active role in perception by seeking out 

stimuli that are of interest, therefore our attention is important as it directs our senses 

to the stimuli that we want to perceive and subsequently influences the way the 

information is processed. Attention can enhance perception of stimuli on which we are 

concentrating and decrease awareness of stimuli that we are ignoring. For example, in 

a multi-sensory display, some users may attend closely to the auditory signal where 

others may simply ignore it.”  

(Nesbitt, Ng 2013, s.2) 

I citatet skriver de människans uppfattning kring hörsel men an kan exemplifiera det de 

beskriver med alla fem sinnen. Exempelvis så kan en individ som blir presenterad av en 

luktbild omedvetet tycka väldigt mycket om en specifik lukt endast på grund av deras 

associationer som den lukten har till en parfym som en person de tycker om använder. När 

individen känner denna lukt, kommer den ha den i fokus då den anses viktigare, och därmed 

blir hela luktbilden annorlunda än exempelvis en annan individ som presenteras av samma 

luktbild men inte har de associationer som den första individen hade. Som Nesbitt och Ng 

(2013) skrev i citatet är detta även relevant för ljud och hur ljudläggare bör ha detta i åtanke i 

alla aspekter av ljuddesign, men specifikt när ljuden är till för att informera spelaren.  

Sedan introducerar de begreppet ’conflicting displays’ vilket är ett ovanligt sätt att presentera 

en ljudbild då det innebär att en ljuddesigner medvetet vill skapa förvirring hos spelaren för 

att antingen ge en negativ känsla hos spelaren eller öka spelets svårighetsgrad. Nesbit och Ng 

(2013) skriver hur en spelutvecklare kan uppnå detta genom att implementera information 

som kommer att uppfattas annorlunda i spelarens olika sinnen. Exempelvis så finns det en 

fiende i studiens artefakt som skjuter en projektil mot spelaren. Om en ljudläggare utesluter 

realism så hade ljudet när fienden skjuter projektilen låtit lika dant varje gång. Eftersom detta 

oftast bidrar negativt till spelarens immersion då det inte är verklighetstroget i de flesta 

spelvärldar så väljer ljudläggare som tidigare nämnt att istället ha små variationer i form av 

ändringar i längd, textur och pitch. Termen ’conflicting displays’ kan dock beskriva det 

fenomen som händer när ljudets variationer är för olika varandra och animationen när fienden 

skjuter är detsamma. Spelaren kommer att se den animation som den associerar till när 

fienden attackerar men den kommer däremot inte associera ljudet till händelsen. Eftersom 

spelaren här uppfattar informationen de får från syn annorlunda än det den från hörseln 

uppstår det ’conflicting displays’.  

’Auditory icons’ är nästa term som Ng och Nesbitt (2013) presenterar och beskriver ett ljud 

som kan framställa mycket information på ett väldigt kortfattat sätt. När man exempelvis slår 
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till en burk så kan man dels höra vilket material burken är gjort av, om det är något inuti 

burken, och i så fall vad som finns i burken samt vilket material innehållet är gjort av. ’Auditory 

icons’ är alltså ett bra verktyg man kan använda för att ge information till spelaren utan att 

skada immersionen. Fotsteg är ett vanligt exempel där fenomenet är inkorporerat i spel, där 

man kan höra vilken yta en fiende går på samt hur nära eller långt borta den är från spelaren. 

Om olika fiender har olika sorters fotsteg kan spelaren även höra vilken fiende fotstegsljuden 

kommer ifrån. 

’Pre-emptive sounds’ och ’feedback sounds’ är ytterligare två viktiga begrepp som Ng och 

Nesbitt (2013) tar upp som både ger information till spelaren utan att bryta immersion. ’Pre-

emptive sounds’ beskriver ljud som spelaren kan höra precis innan ett viktigt event sker. 

Exempelvis kan man i många spel höra ett ljud innan en fiende attackerar för att förbereda en 

oberedd spelare. Dessa ljud ger inte bara spelaren information om att en fiende kommer 

attackera, utan säger även vilken fiende som kommer attackera samt vart fienden kommer 

attackera ifrån. ’Feedback sounds’ är ljud som spelaren hör efter ett visst event har skett. Ett 

vanligt exempel på ett sådant ljud i spel är när man har träffat en fiende med sitt egna vapen. 

Detta ger spelaren både information om att man verkligen har träffat fienden och gör spelets 

ljudbild mer verklighetstroget och interaktivt. Ng och Nesbitt skriver om andra vanliga sätt 

som spel kombinerar immersion och information via ljud är genom tal. Istället för en ruta med 

text kan en person i spelvärlden berätta något om spelets tillstånd till spelaren för att ge den 

information utan att bryta immersion. Då människans hörsel är gjord för att kunna höra, tolka 

och urskilja röster har detta även möjligheten att skära igenom en intensiv ljudbild. Då 

människan även lätt kan urskilja dialekter, texturer och tonfall i människorösten kan man lätt 

även höra vilken karaktär det är som talar. 

2.2.2 Tre sätt att lyssna 

Michel Chion (1990) nämner tre olika sätt man kan lyssna på ljud. Det första av dessa tre är 

’causal listening’ och är den vanligaste och mest lättpåverkade sättet. Här lyssnar man på 

ljudet bara för att få information om ljudets källa. Ur kontext kan det vara svårt för människan 

att känna igen ljudets källa. Ett exempel som Chion tar upp är människans röst och hur den 

är unik i det faktum att varje individ har sin egna personliga röst som kan även beskriva något 

om människan som individ. Detta skiljer andra djur det kan vara svårt för oss människor att 

höra skillnader i deras personliga läten. Utan kontext så kanske en husse eller matte med 

stängda ögon inte kan urskilja sin hunds läte när ljudet hörs tillsammans med läten från andra 

hundar med samma ras. Men om hundens ägare kan se hunden så vet ägaren utan tvekan att  

Chion exemplifierar vidare: 

“We can listen to a radio announcer every day without having any idea of her name or 

her physical attributes. Which by no means prevents us from opening a file on this 

announcer in our memory, where vocal and personal details are noted, and where her 

name and other traits (hair color, facial features—to which her voice gives us no clue) 

remain blank for the time being. For there is a considerable difference between taking 

note of the individual's vocal timbre— and identifying her, having a visual image of her 

and committing it to memory and assigning her a name.” 

         (Michel Chion 1990, s.27) 

Här beskriver Chion (1990) kärnan av causal listenings definition, att man lyssnar på ett ljud 

och omedvetet försöker koppla så mycket av ljudets ton och texturer till en källa, fastän man 
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inte har någon visuell koppling till källan eller något annat sätt man kan identifiera den. I 

exemplet ovan så ser vi även att det är möjligt för lyssnaren att fortfarande känna igen ljudet 

fastän källan inte är identifierad.  

’Semantic listening’ är nästa lyssningssätt som Chion (1990) tar upp och är betydligt mer 

komplext än de andra. Detta är inte hur man kopplar ljud till en källa utan istället hur man 

lyssnar när man försöker tyda språk eller koder, som exempelvis morse koden. Istället för att 

lyssna efter texturer, tonlägen eller liknande, koncentrerar man sig istället för att försöka tyda 

den information eller fakta som presenteras. För att ge ett exempel så tar Chion upp återigen 

det med tal. Detta sättet att lyssna ignorerar dialekter och uttal då det är viktigare att veta vad 

som sägs kontra hur det sägs. 

Det sista lyssningssättet som Chion (1990) tar upp är ’reduced listening’. Detta innebär att 

man lyssnar efter ljudets egenskaper och texturer istället för dess källa eller betydelse. Att 

separera ljudet från dess källa kan vara utmanande men kan förbättra sättet man lyssnar på 

ljud, menar Chion. Han utvecklar: ”The emotional, physical and aesthetic value of a sound is 

linked not only to the casual explanation we attribute to it but also to its own qualities of timbre 

and texture, to its own personal vibration.” (Michel Chion 1990, s.31) Ofta när man beskriver 

ljud så nämner man omedvetet både hur den låter och vad dess källa är. ’Reduced listening’ 

försöker alltså frånskilja dessa för att kunna analysera ljudet i sig utan påverkan från andra 

faktorer, då man möjligtvis uppfattar ett ljud annorlunda beroende på källan istället för dess 

texturer och allmänna läte. 

2.3 Ljud och flow 

Beroende på vilket spel man talar om så har ljuddesignen olika roller. Vissa spel som vill 

absorbera spelaren i spelvärlden fokuserar på en ljudbild med en hög känsla av immersion 

medan andra spel föredrar att ge spelaren en informativ och tydlig ljudbild. Spelaren kommer 

in i ett flow-tillstånd när denne har blivit bekant spelets mekaniker och kan behärska dem så 

väl att det blir en del av deras reflexiva muskelminne. För att ett tillstånd av flow måste 

uppkomma måste de har som högst fokus på spelet och där dess mål är tydliga. Om spelaren 

inte vet vad de ska göra eller hur de ska göra kommer den enligt Diane Carr (2006) istället in 

i ett tillstånd av ’engagement’. Detta betyder att informationen spelaren får har vart otydlig, 

inkonsekvent eller bristande vilket Daniel Örtqvist och Mats Liljedahl (2010) hävdar kan 

beskrivas som ett störande moment och leder till att spelaren blir förvirrad och slutar fokusera. 

Därmed kan inte flow-tillståndet kan inte uppnås på grund av störande moment.  

Eftersom ljud är en stor informatör till spelaren tar detta område av spelutveckling på sig ett 

stort ansvar för att spelaren ska kvarstå i ett flow-tillstånd. Som Mark Grimshaw (2007) 

tidigare skrev är detta speciellt relevant för ett first-person shooter spel, då jämfört med spel 

i tredjepersonsperspektiv har spelaren en mycket smalare och restriktivare synfält. Spelaren 

måste därför använda andra medel än syn och visuell feedback för att veta vad som händer i 

spelarkaraktärens omgivning. Audio är därför ett utmärkt verktyg spelaren kan använda till 

att kontrollera dess närmiljö. Första-persons vyn begränsar inte bara synfältet ur det 

hänseendet att man inte både kan se vad som är framför och bakom spelarkaraktären, utan 

även att man inte kan se vad som är bakom ett stort objekt, exempelvis ett hus, så som man 

kan göra i tredjepersonsperspektivet. Med hjälp av ljud kan spelaren även höra vad som är 

bakom huset. 
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2.3.1 Tidigare studier på ljud och flow 

Lennart Nacke, Mark Grimshaw och Craig Lindley (2010) genomförde en studie där de mäter 

hur ljud och musik påverkar flow och den allmänna spelarupplevelsen i ett hektiskt och 

intensivt FPS spel. Istället för att enbart observera ansiktsuttryck så mätte de istället ansiktets 

muskelaktivitet på deltagare som spelade detta spel där forskarna genomförde fyra olika 

sessioner. Två sessioner utfördes där ljud var påsatt, där den enda hade musik på och den 

andra musik av. Två likande sessioner utfördes efter detta med där ljud var avstängt, där den 

ena hade musik på och den andra musik av. Detta gjorde de främst för att se hur ljud och 

musik påverkade varandra, samt hur spelarens tillstånd påverkades av dessa alterationer. Med 

hjälp av frågeformulär fann de hur ljud bidrog till spelarens flow och en mer positiv och 

behaglig upplevelse för deltagarna då man hör känslomässiga och informativa återkopplingar 

till spelet. Musik bidrog positivt till spelarens flow endast då ljud var avstängt. När både ljud 

och musik var påsatt samtidigt ansågs musiken som ett störande moment till spelarens flow. 

Däremot visade verktygen de använde för att mäta muskelaktivitet inget som skulle kunna 

associeras med en positiv emotion när ljud var närvarande, men istället en djup koncentration 

hos deltagaren. Vid analys av de resultaten forskarna fick upptäckte de hur det är bättre att 

fokusera sin forskning på samma spelevent som altereras, istället för att ha olika spelevent till 

olika sessioner. De nämner även hur andra potentiella felkällor som exempelvis att spelares 

respons och reaktion till ljud är påverkade av tidigare erfarenheter kan påverka den insamlade 

datan på ett negativt sätt. Andra felkällor de tar upp är deltagarens ålder, kön och humör kan 

förvränga resultaten.  

Det är relevant att nämna att Nacke och Lindley (2008) även gjorde en snarlik studie år 2008 

och kom fram till liknande slutsatser. I denna studie använde de också verktyg för att mäta 

ansiktets muskelaktivitet och frågeformulär, men även ögonspårningsinstrument. Deras 

slutsatser liknade det som Borderie och Michinov (2016) fick, där frågeformulär och intervjuer 

ansågs gav ett mer trovärdigt resultat än att kolla på muskelaktivitet hos deltagaren. Däremot 

är det en märkbar skillnad mellan att observera muskelaktivitet och mäta muskelaktivitet. 

Samtidigt återstår den felkällan som lyder att medan en deltagares känslor har en förändring 

men inte är intensiva nog att deras muskelaktivitet förändras tillräckligt mycket för att kunna 

identifieras av både syn och verktyg. Eftersom man med dessa verktyg endast kan se drastiska 

förändringar av spelarens tillstånd, kan man dra slutsatsen att det är mer önskvärt att använda 

sig av frågeformulär, videoinspelningar och intervjuer för att avgöra vilket tillstånd deltagaren 

befinner sig i. Den enda intressanta nackdelen är att detta tillvägagångssätt är mer beroende 

på att deltagaren under datainsamlingsprocessen kan minnas vilket tillstånd de hade vid varje 

tidpunkt då de spelade spelet. 

James Robb, Tom Garner, Karen Collins och Lennart Nacke (2017) presenterar två studier 

som undersöker hur ljud som relaterar till spelkaraktärens ’health’ kan förändra 

spelupplevelsen. Den ena studien alternerar mellan att ha ’health’-relaterade ljud avstängda 

och påsatta, medan den andra studien experimenterade med att ha olika sorters ljud för att 

ange spelarens ’health’. Till studien använde de verktyg för att mäta muskelaktivitet i ansiktet, 

samt verktyg vid deltagarnas fingrar. De samlade även in data relaterat till deltagarens 

spelsekvens, så som hur länge de spelade, spelarkaraktärens rörelse, hur mycket ’health’ 

spelaren hade kvar när de vann och hur många mål de hade uppfyllt. Denna data gav forskarna 

den informationen de behövde för att se vart och när de tog skada, och hur spelaren reagerade. 

Sedan fick deltagarna även svara på en kortfattad och avslutande intervju som var inspelad för 

framtid analys. De anger själv möjliga felkällor, som exempelvis att de använder samma 

fokusgrupp för studiens alla spelsekvenser. Detta innebär att spelarna möjligtvis har lärt sig 
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om spelet och dess mekaniker under studiens gång och därmed har upplevt spelets mål 

enklare att uppnå enbart på grund av inlärningen istället för att enbart ha blivit påverkad dess 

ljudläggning.  
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3 Problemformulering  

Det tillkom en diskussion tidigare i kapitel 2 om hur immersion, realism och diegetiska-ljud 

är besläktade. Immersion kommer från att miljön som spelet utspelar sig i är trovärdig och 

därmed realistisk inom spelmiljöns gränser. Spelarens ljudbild bör då innehålla många 

diegetiska ljud som reflekterar de ljud som spelarkaraktären hör. Om man exempelvis har ett 

spel som följer ett realistiskt tema bör alltså ljuden också vara realistiska. Inom spelvärlden 

innebär detta bland annat att ett event i ett spel har flera olika variationer av samma grundljud 

kopplat till den. Ett vanligt exempel är fotstegsljud, där varje gång spelarkaraktären tar ett 

steg spelas ett av minst tio olika ljud upp slumpmässigt. Fastän ytan där fotstegen går på är 

detsamma, kommer ljuden att låta annorlunda för att reflektera verkligheten ur det hänseende 

att inga ljud låter likadant två gånger. Detta hör man inte bara inom fotsteg utan alla möjliga 

diegetiska event i spel, exempelvis när fiender attackerar, eller till och med när man hör en 

replik från en karaktär.  

Om ljud har ett såpas stort ansvar för att spelaren ska få ett flow-tillstånd i ett first-person 

shooter spel, betyder detta också att informationen bör innehålla så få störande moment som 

möjligt. Som Örtqvist och Liljedahl (2010) tidigare har beskrivit är dessa störande moment 

allt från otydlig information till inkonsekvent information. Men om ljud även har rollen att ge 

spelaren en känsla av immersion, som Grimshaw (2007) påstår, kan problem uppstå. En av 

de tidigare nämnda egenskaperna om realistiska ljud beskrevs som att ett event hade olika 

variationer på samma ljud. Om dessa variationer låter för olika varandra kommer spelaren 

inte associera ljudet till eventet den är kopplad till, och därmed kommer spelaren få 

inkonsekvent information.  

Ett annat problem med realistiska ljudbilder som tidigare var nämnt av Linda ’o Keffe (2011) 

är att de kan ha ett stort innehåll av ljud, varav en stor del är till för att skapa immersion och 

inte ge någon information om spelets läge till spelaren. De delarna av ljudbilden som inte är 

tänkt att informera spelaren kan bli distraherande och göra ljudbilden svårsmält för lyssnaren. 

En spelare som är i ’flow’-tillståndet i en sådan situation kan inte bara bli störd av att 

ljudbilden försöker ha en allt för realistisk ljudbild, men även ha svårt att avgöra vilka ljud 

som försöker framföra information och vilka ljud som inte gör det. Informationen kan därmed 

bli mycket otydlig och ljuden distraherande. Samtidigt skriver både Diane Carr (2006) och 

Tommy Otzen (2015) hur immersion är en föregångare till flow, och för att spelaren ska hamna 

i ett tillstånd av flow måste spelaren först vara absorberad i spelvärlden. Därav lyder min 

frågeställning: ”Hur påverkas spelarens flow av en informativ ljudläggning kontra en 

immersiv ljudläggning?” 

3.1 Metodbeskrivning 

Detta kapitel beskriver mitt tillvägagångssätt jag använt för att besvara min frågeställning, där 

jag har tagit stöd av rapportens bakgrund samt de tidigare nämnda studier som har forskat 

inom samma område. Det är tydligt från rapportens bakgrundskapitel att FPS är den genren 

som är mest relevant att studera immersion och flow via ljud i spel. Detta beror på att både 

flow och immersion är mycket allmänt förekommande inom FPS spel. Första-personsvyn 

begränsar spelarens sikt vilket innebär att spelarens flow är mer beroende på andra medel än 

synen att ta in information om spelets tillstånd. Flow måste därför uppehållas genom auditiva 

verktyg istället för visuella verktyg. Första-personsvyn påverkar inte bara spelarens flow, utan 

även dess immersion till spelvärlden. Spelarens perspektiv i denna genren oftast identisk till 
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spelkaraktärens perspektiv vilket ger större förutsättningar för spelet att kännas mer verklig, 

då man ser mindre av den karaktären man styr än exempelvis ett tredjepersonsperspektiv. 

Vyn kortar alltså ner på antalet störningsmoment som kan få spelaren att misstro spelvärldens 

existens. Av dessa anledningar var artefakten som har används för att besvara min 

frågeställning ett FPS. Eftersom flow visades vara enklast att mäta då spelet kräver en mer 

intensiv fokus på dess gameplay hade artefakten även en måttlig svårighetsgrad, då ett för 

enkelt eller för svårt spel kan göra spelaren ofokuserad enligt Tommy Otzén (2015). 

Studien höll sig empirisk eftersom frågeställningen var beroende av att deltagare undersöks. 

Enligt Carol Barnum (2002, s.251) är en empirisk utvärdering även lämpligt då man både kan 

få fram både kvalitativ och kvantitativ data, vilket bidrar till en mer mångfaldig datainsamling 

och därmed en potentiellt mer nyanserad analys. Eftersom spelet var tänkt att vara krävande 

var det passande att ha deltagare som kunde uppfylla dessa krav. Därför var målet att ha en 

fokusgrupp som främst består av personer som är spelvana, och även har erfarenhet inom 

FPS-genren. Det var även viktigt att alla deltagare hade likartade erfarenheter inom FPS då en 

fokusgrupp med en väldigt varierad nivå av skicklighet riskerar förvränga resultaten. 

Fokusgruppen var därför tänkt att vara slumpmässigt uppdelat i två jämnstora subgrupper 

eftersom det finns två olika versioner av artefakten, där den första gruppen endast ska spela 

en version av artefakten och den andra gruppen spelar den andra versionen. Detta är på grund 

av de möjliga felkällor som Robb, Garner, Collins och Nacke (2017) beskrev i deras analys av 

två liknande studier där de istället hade en fokusgrupp som deltog i studiernas alla 

spelsekvenser. När de ville att ljudläggningen var det ända som skulle påverka resultaten 

kunde deltagarnas inlärning förvränga datan och bli svårare att tolka. Eftersom min studie 

strävade efter att ha så tydlig data som möjligt skulle den försöka undvika denna potentiella 

felkälla. Den ene versionen av artefakten kommer refereras som version 1 och kommer ha 

ljudläggning som endast har målet är att hålla spelaren i ett ’flow’-tillstånd med distinkta och 

informativa ljudeffekter kopplade till de mest betydelsefulla händelserna i spelet. Exempelvis 

hade inga ljud fler än en variation, fotstegsljud försvann, och andra onödiga ljud som inte 

direkt ger spelaren viktig information togs bort.  

Den andra versionen kommer refereras i rapporten som version 2, och hade en mer komplett 

ljudbild som försökte få spelaren att komma in och stanna kvar i ’flow’-tillståndet, och 

dessutom balansera detta med uppgiften att ge spelaren immersion. Denna balans som 

tidigare nämnt i bakgrundskapitlet och i föregående delar av detta kapitlet är svåråtkomlig då 

artefaktens tema är realism inom science fiction. Diane Carr (2006) beskrev tidigare hur 

immersion först kan förekomma då spelet presenterar en röd tråd genom spelets alla narrativa 

delar. Dessa delar innefattar hur väl spelets ljud, musik och grafik passar ihop med varandra 

samt den narrativa och överhängande utgångspunkten. I bakgrundskapitlet berättade jag även 

hur Linda o’Keeffe (2011) menade att realism kan vara ett störande moment för spelarens 

fokus. Detta är märkvärdigt då artefakten ska hålla sig under ett realistiskt och trovärdigt 

tema, speciellt inom dess ljuddesign. För att behålla spelaren i ett tillstånd av immersion 

måste alla ljud följa den narrativa, röda tråden enligt Carr. Därav var problemen att 

ljuddesignen i version 2 gav spelaren både immersion och flow, där många informativa ljud 

behövde hålla sig inom spelets narrativ och realistiska ramar, och samtidigt skulle de ljud som 

gav immersion försöka att inte förstöra spelarens flow.  

En värdefull lärdom man kan ta från tidigare studier inom flow är hur de noggrannare 

tillvägagångssätten för att mäta spelarens tillstånd var at frågeformulär, inspelningsapparater 

och intervjuer istället för sofistikerade verktyg för att mäta muskelaktivitet. Av detta skäl 
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använde jag mig främst av kvalitativ data i form av intervjuer där deltagarna får uttrycka sina 

känslor kring sessionstiden de hade kring FPS spelet och förklara svaren. Däremot kommer 

de direkt efter varje session besvara ett frågeformulär som ställer snabba, och främst 

kvantitativa frågor om deras känslor och tillstånd under sessionens gång. Medan datan man 

får från formulär inte har förutsättningarna att ge en fördjupad inblick på vad svaren innebär 

kunde man balansera detta med att tillägga intervjuer efter frågeformuläret som gav mer 

nyans och förklaring till den insamlade datan. Eftersom deltagarna precis har upplevt 

spelsessionen kommer känslorna fortfarande vara fräscha och opåverkade vilket är 

anledningen till varför de svarade på frågeformuläret direkt efter spelomgången. I teststudien 

lydde frågorna: 

| 1 = mycket svag | 2= svag | 3 = medel | 4 = stark | 5 = mycket stark | 

1. Ange din nivå av immersion 1-5 

2. Ange din nivå av flow 1-5 

3. Ange din nivå av fokus 1-5 

4. Ange din nivå av frustration 1-5 

5. Ange ljudens nivå av tydlighet 1-5 

6. Hur påverkade ljuden din immersion? 

7. Hur påverkade ljuden din flow? 

8. Hur påverkade ljuden ditt fokus? 

9. Tror du ljuden påverkade din nivå av frustration? Om ja, motivera. 

Frågorna 1 till 5 är enligt Kirsty Williamsson (2002, s.235) så kallade ’opinion questions’ där 

deltagarna behövde ange via en ordinalskala där distansen mellan varje position inte anges 

utan är upp till deltagarnas egna tolkning. Då måtten för immersion, flow, fokus, frustration 

och tydlighet är personligt för varje deltagare är dessa svar något som de fick motivera vid en 

senare intervju. Dessa fem mätetal ansågs mest relevant för studien, då de fick utgå från deras 

egna tolkningar av termerna. Frågorna 6 till 8 är så kallande ’open questions’ och innebär hur 

deltagaren själv fick beskriva hur ljudet påverkade dess relation till spelet. De tre frågorna 

kommer både ge en snabb inblick på hur medvetna de var till spelets ljuddesign samt ge en 

god diskussion till intervjun. Fråga 9 är en blandning mellan ’open questions’ och så kallade 

’factual questions’ där deltagaren först får välja mellan ett ja eller ett nej. Med hjälp av frågan 

kunde man identifiera om spelaren blev störd av ljudbilden som exempelvis skedde på grund 

av en auditiv otydlighet, om det var något annat relaterat till spelet som störde spelaren eller 

om det var något orelaterat till spelet som exempelvis har samband med den miljön som 

spelsekvensen genomfördes i som spelaren blev störd av. Om deltagaren svarar nej på fråga 9 

i frågeformuläret kunde den i intervjun beskriva vad det i sådana fall var som störde den. Då 

studien genomfördes i ett rum utan någon visuell eller auditiv störning var det viktigt att 

kunna felsöka om störningarna berodde på ljudläggningen eller något annat orelaterat till 

spelet. 

Intervjuerna var tänkt att ge deltagarna ett sätt att förklara svaren de angav i frågeformuläret. 

Det tillkom även mer kvantitativ data som mätte hur mycket av ett flow-tillstånd spelaren 
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befann sig i genom att analysera sessionsinspelningen samt summera hur ofta de blev träffade 

av en fiende, dör, och hur snabbt de klarade av spelet. Värdena på dessa kategorier visade hur 

fokuserad deltagaren är, då tidigare forskning visar hur ökad fokus gör spelaren mer belägen 

att klara av spelets mål. Därmed kan man dra slutsatsen att spelaren är mer fokuserad och har 

högre ’flow’-värden när den blir träffad färre gånger av en fiende, dör färre gånger, eller vinner 

på en kortare mängd tid. 

Nacke, Grimshaw och Lindley (2010) nämnde innan hur forskningen bör ha ett fokus på 

samma spelsekvens som altereras. Därför var min metod fokuserad på en kort och intensiv 

spelsekvens där deltagaren måste leta och döda 22 fiender. 15 av dessa 22 fiender var av en 

specifik ras som är baserad på marken och har en attack i form av en projektil som den skjuter 

när den ser spelaren. De resterande fem fienderna var först tänkt att vara en annan ras som 

fungerar på ett liknande sätt fast den flyger i luften istället för att vara baserad på marken. 

Dessa fienderna kom däremot inte med i den slutgiltiga artefakten. Om spelarkaraktären dör 

behövde deltagaren göra om hela sekvensen. För att få spelaren in i ett ’flow’-tillstånd behövde 

svårighetskurvan stiga enligt Carr (2006) och Otzen (2015). Därför var det först tänkt att 

spelaren skulle bemöta en fiende i taget för att sedan göra spelet svårare genom att introducera 

nya sorts fiender och situationer där spelaren behöver besegra flera fiender på en gång. Med 

hjälp av ljud skulle deltagaren kunna veta vart varje fiende befinner sig och när fienden 

attackerar. I denna spelsekvens mättes det som tidigare sagt hur snabbt deltagarna vann, hur 

ofta den blev träffad, och hur ofta den dog, vilket visade hur tydlig den auditiva information 

var. Version 1 var tänkt att bidra till mer tydlig information och därmed ge spelaren bättre 

förutsättningar till att uppnå spelsekvensens mål, medan version 2 var hypotetiskt sättmindre 

tydlig och därför göra så att deltagare upplever spelsekvensens mål svårare att genomföra. 

Desto större skillnad på datan jag samlade in mellan gruppen som spelar version 1 och 

gruppen som spelar version 2 är, desto sämre var mina lösningar på problemet som denna 

rapport försöker täcka.  

Artefakten som studien använde sig av var alltså ett FPS med en måttlig svårighetgrad. Denna 

utvecklas på fritiden i spelmotorn Unreal Engine (1998) av ett flertal studenter, där jag har 

rollen som gameplay- och ljuddesigner. Spelet var fortfarande under tidig produktion och en 

minimal mängd grafiska assets visades upp. Medan spelet har ett ’science-fiction’ tema och 

utspelar sig på en utomjordisk planet där man slåss mot diverse monster så försöker spelet 

erhålla en realistisk och trovärdig underton genom dess story, grafisk-stil och ljuddesign. 

Studien fokuserade på en särskild spelsekvens där deltagaren behövde söka sig till 22 fiender 

för att döda dem. Det fanns två separata ljudläggningar på samma spel som olika fokusgrupper 

spelade igenom. Därefter fick de svara på ett antal frågor gällande dess tillstånd av flow och 

immersion på ett frågeformulär som de utförligare besvarade i en intervju. Spelsekvensen var 

även inspelad där för att man skulle ha möjligheten att mäta hur ofta spelaren tog skada, hur 

ofta de dog, och hur snabbt de dödade alla fiender. Den insamlade datan mellan de två 

fokusgrupperna jämfördes och analyserades sedan. 

Då denna studie och artefakt tog det bästa ur tidigare studier och försöker lära sig från dem 

fanns det fortfarande nackdelar till mitt tillvägagångssätt som kan bidra till felkällor. Eftersom 

spelet var under tidig produktion ökades risken att deltagaren blev distraherad av att vissa 

funktioner saknades och därmed kunde både tillståndet av immersion och flow skadas. 

Eftersom den grafiken som fanns i artefakten främst bestådde av Unreal Engines egna default 

assets kunde spelaren tas ur känslan av immersion då spelvärlden riskerades kännas inte lika 
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trovärdig. Artefakten var därför något begränsad i vad man kunde göra som när det gäller just 

immersion och flow, och var mycket beroende på dess ljudläggning. 

3.1.1 Lösningar 

Detta underkapitel presenterar lösningar inom ljuddesignen och artefakten som kan besvara 

studiens frågeställning: ”Hur påverkas spelarens flow av en informativ ljudläggning kontra en 

immersiv ljudläggning?” Den informativa ljudläggningen som frågeställningen syftar på är 

version 1 av artefakten som var tänkt att endast innehålla ljud till de mest betydelsefulla 

händelserna i spelet. Som tidigare nämnt försöker ljudläggningen utesluta all form av 

immersion för att istället låta spelaren höra ett fåtal ljud som är distinkta och ger spelaren 

information om de viktigaste händelserna i spelet. Enligt tidigare forskning skulle 

ljudläggningen i version 1 teoritiskt sätt få en spelare i ett tillstånd av flow då informationen 

som den gav strävade efter att få spelaren att uppleva så få fall av inkonsekvent och otydlig 

information, utefter Daniel Örtkvist och Mats Liljedahls (2010) tidigare definitioner på 

störande moment. Version 2’s ljudläggning var istället tänkt att få spelaren försjunken i 

spelvärlden och dess narrativ. Eftersom Diane Carr (2006) och Tommy Otzen (2015) anser att 

spelaren måste vara i ett tillstånd av immersion för att kunna komma in i flow-tillståndet. 

Samtidigt presenteras flera exempel på hur realistisk ljuddesign kan förstöra spelarens flow. 

Detta kan enligt Linda o’Keffe (2011) exempelvis vara en överlastad ambiens som stör spelaren 

eller variationer på samma ljudevent.  

Problemet uppstår som tidigare skrivit i bakgrunden då ett ljud inte känns trovärdigt inom 

spelets realistiska ramar. Just denna artefakten har dess ramar inom det underliggande temat 

’trovärdig science-fiction’, där det existerar högteknologiska prylar, ett ekosystem av 

utomjordiskt liv och en helt okänd värld som ska kännas övertygande. Detta var tänkt att 

framställas med ljud som skulle få denna värld att vara igenkännbar från den vi har på jorden 

men samtidigt antyda att det även var något främmande. Något som kan ge en sådan känsla 

hos spelare är den soundscape som spelades när spelaren är inaktiv i det hänseendet att den 

inte utför några events, exempelvis skjuter eller hoppar. Med andra ord är detta ambiensen 

som spelaren får höra i bakgrunden som var tänkt att få spelaren medvetande att försjunkas 

in i spelvärlden. Detta tillstånd av immersion kan jämföras med Otzens (2015) begrepp 

’playing’, där spelarens fantasier är i fokus tillsammans med det nutida, och där spelaren vill 

inte falla tillbaks in i verkligheten.  

För att ambiensen skulle kännas bekant strävade den efter att nå de förväntningar som 

spelaren hade på hur den skulle låta. Då planeten som spelet utspelade sig i skulle ha ett eget 

ekosystem var tanken att det höras ljud från många olika sorters utomjordingar. På jorden kan 

detta höras i skogar, djungler, eller andra biom där djuren är diverse och tätbefolkade. Detta 

är något som spelets ljudbild försökte härma genom att ge de olika fienderaserna distinkta 

läten, så som olika sorters djur i verkligheten har olika läten. När fienderna inte är upptagna 

med att slåss mot spelaren skulle de vara i ett så kallat ’idle’-tillstånd där de spelar upp ’idle’-

ljud från dess position, vilket skulle återskapa tjuten som kan höras i exempelvis en djungel 

eller skog. Desto fler olika raser som fanns i spelet, desto större skulle mångfalden av dessa 

’idle’-ljud bli.  

Spelaren måste också kunna associera dessa ’idle’-ljud till de olika fienderna så spelaren vet 

vilka fiender som finns i omgivningen. Det var tänkt att alla ljud som respektive ras gör utgår 

från samma källa och hålla samma tema när det gäller ljudets textur så att spelaren lätt kunde 

associera ett läte till en ras. Därför var tanken att den mindre sällsynta rasen skulle presenteras 
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väldigt snabbt in i början av spelsekvensen så att spelaren fick reda på vilka olika läten den 

kan göra. Spelaren skulle då få en visuell koppling till ljudkällan och höra hur den lät när den 

förbereder sin attack, för att sedan skjuta en projektil mot spelaren. Om alla fiender i den ena 

rasen håller samma tema, textur och grundljud skulle spelaren inte bara vara förberedd på vad 

som kommer komma, utan spelaren skulle även kunna urskilja när den mer sällsynta rasen 

tjuter sitt ’idle’-ljud då den var tänkt att vara väldigt annorlunda från den första rasens ljud. 

Spelaren skulle vara ännu mer medveten om vilket ljud som tillhör vilken ras, samt om vilket 

event (exempelvis skjuta, gå, eller dö) som fienden genomför om spelaren först presenteras 

till varje fiende i lugn och ro. Då kan spelaren ha ett enat fokus på just den fienden utan att 

det finns andra element inblandade som potentiellt kan störa spelarens inlärning. Om 

spelaren först har blivit placerad i en situation då den är i en strid mot en fiende av den mer 

frekventa rasen kommer den senare kunna urskilja de ljud som är kopplade till deras 

respektive events i en strid där fiender från olika raser attackerar spelaren samtidigt. Allt detta 

bidrog även till spelarens flow då spelaren först hade immersion från ambiensen och sedan ha 

en långsam progression undermedvetet lära sig hur fienderna låter och fungerar. 

Daniel Örtqvist och Mats Liljedahl (2010) tog upp hur inkonsekvent information kan vara 

distraherande för spelaren. Exemplet som togs upp i texten handlade om hur den information 

som spelaren tar in från ljud måste vara konsekvent och tydlig, då den annars riskeras bli ett 

störande moment som kan förstöra spelarens flow. Om en fiende bara skulle ha en variation 

av samma skjutljud så skulle det strida mot artefaktens realistiska tema, men om det fanns 

fler variationer som lät för annorlunda varandra skulle ljudet tappa spelarens associationer 

till fiendens skjutevent. Samma princip gäller många event i version 2 av artefaktens 

ljudläggning, som när fiender tar skada, fiender dör, spelaren skjuter, och så vidare. 

Ett verktyg som användes när vi försökte lösa dessa problem är Patrick Ng och Keith Nesbitts 

(2013) begrepp ’auditory icons’, alltså ett ljud som lyckas kortfattat ge en stor mängd 

information. Detta kan appliceras i de tidigare beskrivna ’idle’-ljuden som fienden ska skapa 

då den är i dess ’idle’-state. Dessa hade inte bara funktionen att ge spelaren immersion, utan 

även att informera spelaren. Genom bara ’idle’-ljud så kunde spelaren enkelt veta vilken fiende 

som låter, hur många fiender som är i omgivningen och med hjälp av ’reverberation’ och ’delay’ 

effekter som blir starkare desto längre ifrån fienden är från spelaren, kunde spelaren även 

höra hur långt borta fienden är. Eftersom fienden bara göra ’idle’-ljud i dess ’idle’-state skulle 

det även vara enklare för spelaren att veta om fienden inte är i combat med spelaren. 

Ett annat begrepp som togs upp av Ng och Nesbitt (2013) var ’pre-emptive sounds’, vilket är 

ett ljud som spelas upp innan ett viktigt event sker. Detta är ett informativt sätt för ljud att 

förbereda spelaren inför skjuteventet som fienden ska genomföra. Precis innan skjuteventet 

genomförs var det först tänkt att det skulle spelas upp ett ljud som skulle återskapa att fienden 

laddar upp sin projektil. Ur ett narrativt perspektiv var detta ljud tänkt att vara en sten blandat 

med saliv som ska spottas ur fiendens mun, så för att passa samma tema skulle det först höras 

ett ljud som skulle representera att den samlar in saliv från körtlar i dess mun. Detta ljud var 

något som en person kan känna igen från när människor gör samma sak innan de ska spotta 

ut saliv ur dess mun. Ljudet skulle alltså inte bara finnas för att ge spelaren information om 

vilken ras av fiende som den strider mot, vart den var placerad och vad som skulle ske, utan 

även bidra till spelets ’world building’ och följa den narrativa tråden.  

’Feedback sounds’ var ytterligare en term som Ng och Nesbitt (2013) framställde vilket 

beskriver ett ljud som spelaren hör efter ett särskilt event har skett, exempelvis när en fiende 
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träffar spelaren eller när spelaren träffar en fiende. Dessa är ytterligare ett verktyg man kan 

använda som ljudläggare för att kombinera immersion och information. De olika rasernas 

projektiler skulle kunna låta olika varandra när spelaren blir träffad av den så att den känner 

till vilken fiende den blev träffad av. Utöver detta implementerades det ’feedback sounds’ i 

form av ljud när spelaren träffar en fiende. Dock kunde detta strida mot spelets realistiska 

ramar då det känns orealistiskt att spelkaraktären ska diegetiskt höra ett ljud när projektilen 

från ens vapen når en fiende. Som beskrivet i ett tidigare kapitel ska en realistisk ljudbild 

sträva efter att främst ha diegetiska ljud, så detta ljud var därmed något som kunde förstöra 

spelarens immersion. Här övervägde jag att så länge ljudet inte var överdrivet högt i slutmixen 

skulle ljudet inte påverka spelarens immersion negativt. Version 1 och version 2 av 

artefaktensljudläggningar blev därmed väldigt olika varandra. Version 2, som hade de 

lösningar detta underkapitel har gått igenom, medan version 1 bortsåg från immersion och 

endast försökte informera spelaren utan narrativ koppling. Alla ljud som inte bidrog till någon 

information i version 2 ska alltså inte vara med i version 1. Här är en tabell som visar hur 

ljuden var tänkt att skiljas åt i de olika versionerna: 

Event Version 1 Version 2 

1. Spelarens fotstegsljud Tas bort. Kommer finnas med 

flera variationer. 

2. Spelarens ’jump’ Tas bort. Kommer finnas med 

flera variationer. 

3. Spelarens ’double jump’ Tas bort. Kommer finnas. 

4. Spelarens ’dash’ Tas bort. Kommer finnas. 

5. Spelarens skjutljud Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

6. Spelarens ’charge up ready’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas. 

7. Spelaren ’tar skada’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

8. Vanliga rasen ’idle’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

9. Vanliga rasen ’ladda skott’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

10. Vanliga rasen ’skjutljud’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

11. Vanliga rasen ’tar skada’ Tydligt stön, inga variationer. ’Gore’-ljud med flera 

variationer. 

12. Vanliga rasen ’dör’ Explosion, inga variationer. Skrik med flera 

variationer. 



 22 

13. Sällsynta rasen ’idle’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

14. Sällsynta rasen ’skjutljud’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

15. Sällsynta rasen ’tar skada’ Tydligt stön, inga variationer. ’Gore’-ljud med flera 

variationer. 

16. Sällsynta rasen ’dör’ Mer simplifierad och tydlig, inga 

variationer. 

Kommer finnas med 

flera variationer. 

17. Diverse ambiensljud Tas bort Kommer finnas 

Tabell 1. En tabell som visar hur version 1 och version 2 var först tänkt att skiljs åt. 
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4 Genomförande  

4.1 Artefaktens progression 

Detta underkapitel presenterar arbetets progression och designval som har gjorts under 

arbetets gång, med fokus på artefakten och dess ljudläggning. Det är relevant att nämna hur 

studiens frågeställning ursprungligen lydde: ”Hur kan man skapa immersion via ljud som inte 

stör spelarens tillstånd av flow?”. Hela kapitel fyra har denna frågeställning som 

utgångspunkt. Efter kapitel fyra genomfördes korrigerades formuleringen på grund av hur 

abstrakt frågeställningen var, samt hur svåra svaren var att mäta. 

4.1.1 Mjukvaran 

Artefakten var som tidigare sagt en first-person shooter och var utvecklad i Unreal Engine 4. 

Denna spelmotor använder sig av så kallade ’blueprints’, ett visuellt skriptsystem som är ett 

sätt för användaren att utveckla spelets logik utan att behöva programmera. Man kopplar ihop 

olika funktioner för att bygga logiken på ett sätt som är mer anpassat för exempelvis 

speldesigners eller ljudläggare, då kunskap inom kod inte är obligatoriskt. 

 

Figur 3: Ljudimplementation vid användning av blueprints i Unreal Engine 4. 

FMOD Studio (2002) var projektets mellanprogramvara som användes vid 

ljudimplementering. Mycket likt Unreal Engine 4 och dess ’blueprints’-system ger 

programmet möjligheter till att skapa logik till ljuden i spelet utan att man behöver 

programmera. FMOD Studio är ett utmärkt verktyg för att skapa dynamiska ljudbilder 

beroende på vad som pågår i spelet. Ett exempel på en funktion som användes i projektet är 

’snapshots’, vilket gör så att alla valda ljud kommer in i ett tillstånd. Beroende på vilka effekter 

man har lagt till eller volymjusteringar man har tillämpat förändras ljuden i detta tillstånd. En 

vanlig situation i många spel som exempelvis The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) 

är när spelet pausas, där ett snapshot aktiveras och de valda ljuden sänks i volym samt att en 

EQ aktiveras med ett low-pass filter. En annan funktion kallas för ’distance parameters’, vilket 
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används för att dynamiskt förändra ett ljud beroende på hur långt borta spelaren är från dess 

källa.  

För att sätta samman en majoritet av de ljud som befinner sig i artefakten användes 

programmen FL Studio (1997) och Ableton Live 9 Intro (2017). Att använda två olika DAWs 

gav mig möjlighet att applicera de funktionerna som ansetts mest värdefulla för min 

ljudläggning ur respektive DAW. Många av de digitala ljuden är skapade i med hjälp av Serum 

(2o14), en synth plugin där man som användare kan modifiera ljudvågen som synthen 

producerar på en stor mängd olika sätt. Denna plugin valdes främst på grund av tidigare 

erfarenheter med denna synth, men även på grund av den extensiva anpassningsbarheten som 

programmet erbjuder, vilket ger användaren möjlighet att skapa ett brett utbud av ljud.  

I tidigare kapitel togs det upp om hur väl den valda artefakten är anpassat till studien. Där 

nämns bland annat möjliga felkällor som artefakten kunde bidra till. Ett exempel som 

beskrevs var spelets obefintliga grafiska bearbetning och hur den skulle kunna bidra negativt 

till spelarens immersiva upplevelse. Artefakten innehöll endast grafiska assets från Unreal 

Engine 4s egna bibliotek (se figur 4) vilket påverkade världen som ljuddesignen försöker få 

spelaren att bli absorberad i negativt, då det riskerades bli en stor kontrast mellan det visuella 

och auditiva.  

 

Figur 4: Hur fienden ser ut i spelet, skapad med Unreal Engine 4s egna assets. 

Själva produktionen av artefakten kan också anses problematisk eftersom jag hade liten 

kontroll över vilka funktioner och buggar som fanns i artefakten. Många aspekter som var 

planerat att ingå i studien förblev borttagna, som exempelvis att det skulle finnas två olika 

raser av fiender. Detta är på grund av tidsbrist och skolarbete som gruppens andra 

medlemmar fick ta hand om innan de arbetade på detta projekt. Att det bara fanns en typ av 

fiende istället för två förändrade inte studien på en stor skala, men gjorde studien mindre djup 

än studiens grundtanke som presenterades i de tidigare kapitlen. Istället behövde spelaren 

inte associera vilket ljud som tillhör vilken fiende då det bara fanns en fiendes ljudtema att 

hålla koll på.  
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4.1.2 Ljuddesignen 

 

 

Figur 5: ’Concept art’ på fienden i spelet. 

Ljuden till fienden i version 2 skulle påminna om verkliga djur men samtidigt få den att kännas 

unik och främmande. Enligt spelets story ska denna varelse ha syra i magen, då den äter upp 

stenar från marken med munnen som finns längst ner på dess kropp (se figur 5). Sedan när 

varelsen konsumerat stenen från dess näring, spottar den ut avföringen med öppningen längst 

upp. Detta är varelsens sätt att försvara sig själv mot fara, och är därför dess sätt att attackera 

spelaren. Ljuden skulle auditivt framställa detta narrativ. I fiendens skjutljud fanns därför en 

blandning av pruttljud, spottljud, och ’woosh’-ljud (se figur 6).  
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Figur 6: Hur fiendens skjutljud var uppbyggt i version 2 via FL Studio. 

Ljudeffekten var även uppbyggt av impact-ljud från slime för att få projektilen att kännas mer 

grotesk. Ljudet som lät när man blev träffad av projektilen hade liknande lager, då det bestod 

av slime-texturer och woosh-ljud för att hålla tematiken koncist med fiendens skjutljud. På 

detta sätt kunde spelaren associera ljuden med varandra vilket leder till att den visste vad den 

hade blivit träffad av. Ljudets dynamik var dock annorlunda eftersom transienten hade större 

betoning med hjälp av impact-ljud från tomater och fotsteg (se figur 7) och att ljudet hade en 

kortare duration. Detta skifte i dynamik i samband med att prutt- och spottljuden saknas 

gjorde att de två ljudeffekterna lät unika fastän de bestod av liknande beståndsdelar.  

 

Figur 7: Hur ljudet som låter när man blir träffad av fiendens projektil är uppbyggt 
i version 2 via FL Studio. 

De flesta av fiendens läten höll sig i samma frekvensomfång som en vuxen människa, då den 

var ungefär i samma storlek, och de även hade lager av gurglande för att framställa att munnen 

är nära både dess mage och magsyra. Det är värt att återigen understryka någon grafik som 
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skulle återskapa fiendens ’concept art’ till en 3D-miljö inte fanns i artefakten, så det blev inte 

lika relevant vilket tema fiendeljuden följer. Däremot hade man möjligheten att visa en bild av 

fienden till deltagarna innan de testade artefakten för att de skulle få en visuell koppling till 

den. 

På grund av att grafiken i artefakten bestod av material som fanns att hämta i Unreal Engine 

istället för eget material var ambiensen byggd för att vara huvudkällan till spelarens 

immersion. Spelet utspelade sig i en grotta på en utomjordisk planet och ljudbilden skulle 

reflektera detta utan visuell koppling. Som tidigare beskrivit var ambiensen först tänkt att 

bestå av ljud som ska påminna om ett ekosystem från en skog eller andra tätbefolkade biom, 

men samtidigt ha oigenkännbara läten. För att hålla kvar djurlätenas naturliga rytmer som 

kan vara svåra att efterbilda var detta gjort genom att förvränga inspelningar av djur, som 

exempelvis diverse fågelläten. Genom att använda effekter såsom pitchmodulationer och 

reverse kunde man få fram ljud som påminde om jordens varelser fastän de var främmande. 

I ambiensen för version 2 fanns det även ljud som skulle föreställa vattendroppar, vilket är 

vanligt inom ljuddesign i spel och film där grottmiljöer försöker frambringas, som exempelvis 

grottorna i datorspelet The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Medan det inte fanns någon visuell 

koppling till vattnet kan det ändå argumenteras för att det inte behövdes för att skapa 

immersion, då själva källan kunde befinna sig vart som helst i grottan och vanligtvis är svår 

att se på långt håll. Detta kan även sägas om den ambiensslingan som spelades upp under 

spelets gång eftersom den dels innehöll ett dovt vindljud som inte behövde någon visuell 

återkoppling. Dock så är detta inte tillämpligt till alla ambiensljud. Resterande delen av 

ljudbilden var de delarna som försökte skapa en illusion om att det fanns ett ekosystem på 

planeten. Lätena från varelserna, utöver fienden i spelet, hade dock ingen visuell koppling i 

artefakten och kunde därför möjligtvis skapa förvirring hos spelaren. I tidigare versioner av 

artefakten hade detta vart ett mycket mindre problem, då grottan som artefakten utspelar sig 

först var tänkt att vara väldigt stor och öppen (se figur 8). Då hade man hade kunnat 

argumentera att varelserna som gör dessa läten är långt ifrån spelarens synfält. Eftersom 

artefaktens korridorer senare blev smala och dess rum små blev detta inte relevant, vilket 

ledde till att majoriteten av de ambiensljud och varelseläten som inte hade en visuell koppling 

togs bort i senare versioner av artefakten.  

 

Figur 8: Concept art på grottmiljön innan den skalades ner. 
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Spelaren hörde ambiensslingan under hela spelets gång, medan resten av ambiensen var 

placerade på särskilda ställen i banan. Med hjälp av FMOD verktyget ’scatter instrument’ 

spelades ljuden upp i både slumpmässig ordning och slumpmässig tidsintervall. Detta fick 

ljuden att bli mindre förutsägbara och därmed mer naturliga och verkliga.  

Eftersom flera personer hade arbetat i spelets blueprints- och programmeringsstruktur, gav 

stora ljudrelaterade buggar i spelet länge tid att lösa då felsökningen var mer komplex. Detta 

är tillskillnad om jag själv hade suttit med all implementation av spellogik själv, då jag hade 

vart mer bekant med strukturen i programmet och hade kunnat gå igenom mina egna 

blueprints och därmed mer sannolikt förstått problemet. Exempelvis lät ljudet som var 

kopplat till när spelaren tog skada även när fienden tog skada. Eventet som skedde när 

spelaren tar skada är viktigt för spelarens intagning av information kring en strids status, då 

spelaren dör av att endast bli träffad av några skott från fienden. Om detta ljud inte fanns med 

skulle spelarens koncentration riskeras bli splittrad mellan den visuella indikationen i form av 

spelarens ‘health bar’ och striden på skärmen. Som tidigare beskrivit i bakgrundskapitlet av 

bland annat Tommy Otzen (2015) är fokus en viktig del av flow-tillståndet, och om fokuset hos 

spelaren är såpas splittrad ökas risken till att spelarens flow påverkas negativt. Ljudet som lät 

när man tog skada hade alltså som mål att säkerställa att spelaren endast behöver hålla sin 

visuella koncentration på striden istället för att fluktuera mellan olika ställen på skärmen.  

Eventet som skedde när fienden tog skada var också mycket viktigt för spelarens tillstånd av 

flow. Som Daniel Örtkvist och Mats Liljedahl (2010) beskrev leder denna sorts bristande 

information ett störande moment för flow. Ljuden lades till i senare versioner av artefakten då 

bugget blev löst. Ett ljud som inte blev implementerat på grund av buggs var ’charge up’ ljudet 

till fienden. Detta var på grund av ett implementeringsbug vilket ledde till att ljudet spelades 

upp varje bildruta som fienden var i ett visst ’charge up’ tillstånd där fienden var tänkt att 

ladda upp sitt skott, istället för att den bara spelades upp en gång. Saknaden av detta 

informativa ljud påverkade inte studien på en större skala på grund av att det inte fanns en 

visuell indikation att fienden kom in i detta ’charge up’ tillstånd. 

Version 1 av ljudläggningen var tänkt att vara tydlig och informativ, vilket innebar att 

ljudeffekterna hade som utgångspunkt att vara distinkta och lätta att förstå. Ljudbilden 

innehöll alltså färre aspekter av immersion än version 2. Exempelvis fanns inga ambiensljud 

utöver fiendens idle-ljud vilket innebar att det skulle bli lättare för spelaren att tyda vart 

fienden är, då det kommer vara det enda ljudet i spelarens ljudbild då den inte är i en strid. 

Fotsteg, hoppljud och ljudet som skedde när spelaren ‘dashade’ försvann också, då de inte gav 

någon information utan var endast så kallade ‘feedback’-ljud för spelaren. Medan skjutljudet 

också kunde anses vara ett feedback-ljud var det möjligt att frånvaron av ett sådant ljud skulle 

påverka spelarens flow negativt. Spelare är vana att det låter när de skjuter, och om ett sådant 

grundläggande ljud saknas var tanken att spelaren skulle kunna bli distraherad eller störd. För 

att minska risken av att spelarens flow påverkas negativt befann sig skjutljud i version 1 av 

ljudbilden.  

Versionen innehöll även inga variationer av ljud, vilket betydde att alla ljud lät likadant varje 

gång de skedde. Detta var ett utmärkt sätt för ljudläggningen att förbli så tydlig som möjligt, 

då spelare kunde lättare associera ljudet till dess respektive händelse. För att följa 

utgångspunkten av att vara distinkta och lätta att förstå så var ljuden även modifierade från 

version 2. Ljuden var generellt mer enkla då de bestod av färre lager och ett mindre omfång 

av frekvenser. Utöver detta så medföljde de flesta av ljuden i denna version ett enkelt synth-
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lager som hade sitt unika frekvensomfång (se figur 9). Detta var på grund av att ljuden skulle 

vara distinkta och lätt kunna höras i striden. 

 

Figur 9: Frekvensomfånget på de olika synth-lager för respektive event, visat med 
hjälp av FL Studio’s ’Fruity EQ 2’ plugin. 

Ett misstag som gjordes tidigt i projektet för version 2 var att lägga en statisk reverbeffekt i 

ljudfilerna. Detta ledde till att många ljud lät orealistiska och gav spelet en okontrollerbar 

och odynamisk ljudbild. För att öka dynamiken i ljudbilden användes två olika funktioner i 

FMOD. Den ena är en ’Distance Parameter’ (se figur 10) som utöver att sänka ljudets volym 

ökade ljudets reverb desto längre ifrån spelarkaraktären är från dess källa. Med den 

dynamiska reverbeffekten lät ljuden inte bara mer realistiska utan det blev lättare för 

spelaren att precisera vart ljudet kommer ifrån, vilket även leder till ett mer naturligt intag 

av information. Den andra funktionen som användes för att skapa dynamisk reverbeffekt var 

’Snapshots’, då det fanns ett snapshot aktivt igenom hela banan. Eftersom spelet utspelade 

sig i en grotta var det logiskt att ljuden skulle ha en diskret eko-effekt. Detta snapshot gjorde 

därför så att alla ljuden hade ett naturligt och odynamiskt reverb, men var dock unikt till 

version 2 då detta endast fanns för att öka immersion hos spelaren.  

Från början var det tänkt att ha flera olika snapshots med dess respektive intensitet av 

reverb, där större rum hade mer reverb och mindre korridorer hade mindre reverb. Dock 

introducerades buggs då man växlade mellan snapshots buggs där reverbet ibland stängde 

av sig. På grund av dessa problem hade hela banan samma reverbeffekt istället för att den 

växlade mellan snapshots. Medan detta påverkade spelarens immersion negativt var det en 

subtil detalj. Detta blev även mindre relevant då de olika rummen höll sig nu till liknande 

storlekar, till skillnad från tidigare versioner av artefakten där vissa rum var gigantiska.  
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Figur 10: En ’distance parameter’ i FMOD som sänker ljudets volym och ökar dess 
reverb desto högre parametervärdet är. 

4.2 Pilotstudien 

4.2.1 Teststudien och förberedelser 

Innan pilotstudien genomfördes testades artefakten och ljuddesignen med personer som inte 

hade någon relation till spelet. Här kunde feedback hämtas på studiens upplägg och artefakten 

som undersökningsmaterial. Tekniska problem och andra stora problem med ljudläggningen 

hade möjlighet att upptäckas och lösas med hjälp av detta sorts test. Ett stort problem som 

upptäcktes var ljuddesignen på fiendens ’idle’-ljud i version 1, då den förmedlade annorlunda 

information till spelaren än vad som önskades. Ljudet förvirrade spelaren då den inte 

uppfattade att ljudet kom från fienderna. Förvirringen påverkade spelarens flow negativt. 

Samma problem upptäcktes inte i version 2 av ljudläggningen. Detta kan ha många skäl, men 

en gissning var att detta berodde på att det inte fanns ett lika tydligt överhängande tema i 

fiendens ljuddesign i version 1, då skjutljudet och träffljudet medföljdes av synth-ljud istället 

för att endast ha ljudlager som relaterade till ljudeffektens tema (prutt- och spott ljudlager 

exempelvis) som i version 2. Idle-ljudet som var tänkt att representera fienden och dess 

position lät därför inte så likt de andra ljudeffekterna som tillhörde fienden. Ett annat skäl kan 

ha vart att eftersom monstret hade ett väldigt unikt och gurglande djurläte och fiendens 

utseende i spelet var en humanoid figur blev det en dissonans mellan det visuella och auditiva. 

Eftersom spelaren inte når lika höga nivåer av immersion i version 1 var detta problem unikt 
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för denna ljudläggningen då spelaren inte ansåg att världen var trovärdig, medan version 2 

har redan etablerat världen i form av ambiens och tematiska ljud.  

Problemet åtgärdades genom att byta ut idle-ljudet i version 1 till en människa som säger 

”Hey!”. Ljudet hade mer av en visuell koppling till den humanoida fienden, och blev därför 

mer tydligt att ljudet kommer ifrån fienden. Det fanns dock några negativa aspekter ur det nya 

idle-ljudet. Spelaren riskerades uppfatta ljudet som att vara en indikation till att fienden har 

sett spelaren, istället för att bara vara ett ljud som spelas upp vid jämna mellanrum utan någon 

händelse kopplat till den. En detalj som troligtvis minimerade risken att ge spelaren denna 

form av fel information är att spelaren hörde detta ljud fastän de inte blev anfallen av en 

närliggande fiende. Eftersom spelaren i denna situation hörde ”Hey!” och inte ser några 

fiender i närheten, var tanken att den undermedvetet kommer förstå att ljudet inte sker när 

spelaren blir upptäckt. En annan kommentar från deltagarna som spelade version 1 i denna 

teststudie var att immersionen var rätt hög, då de såg spelet som en ”retro-shooter” och att 

alla ljuden som medföljs av synth-lager därmed höll ett överhängande tema. Spelarens 

skjutljud byttes ut mot en nerskalad variant eftersom version 1 var tänkt att utesluta all form 

av immersion. Denna åtgärd gjordes även på fiendens skjutljud. 

 

Figur 11: Bilden visar alla frågor från det uppdaterade frågeformuläret. 

Frågeformulärets frågor visades också behövas justeringar då de som presenterades i kapitel 

3.1 i denna rapport inte anseddes tillräckligt tydliga. Istället för att ha en skala 1 till 5 som 

beskriver hur stark respektive känsla var, omformulerades flera av frågorna till påståenden 

där deltagaren istället fick framlägga om den håller med påståendet eller inte (se figur 11). 

Påståendena använder sig även mer av beskrivande termer, då alla deltagare inte var bekanta 

med begrepp som ”flow” och ”immersion”. Exempelvis omformlerades fråga 1 från ”Ange din 

nivå av immersion.” till ”Ljudbilden gav dig en bra uppfattning om vilken sorts miljö spelet 

utspelar sig i.” där deltagaren även fick svara på en liknande fråga ”Du kände att spelvärlden 

var trovärdig och att du kunde leva dig in i den miljö som spelet utspelar sig i.”. Dessa 

omformuleringar gjordes då tanken var att de troligen skulle ge mer värdefulla svar, då risken 



 32 

att deltagarna misstolkar frågorna minskar. För att ta bort så många felkällor och faktorer som 

inte relaterar till ljuddesign tillagdes det även ett påstående där spelaren fick ange hur erfarna 

de var inom FPS-genren. Detta gjorde den insamlade datan från spelsekvensen mer koncis 

och pålitlig, och därmed lättare att analysera. Att en deltagare tog lång tid på sig att klara av 

spelsekvensen skulle exempelvis kunna bero på att den var oerfaren inom genren istället för 

någon påverkan från ljuddesignen. Medan denna lösning inte var perfekt då spelaren själv fick 

blint uppskatta sin skicklighet i relation med andra deltagare, ansåg jag att det var bättre att 

ha data som ger ungefärlig information om deltagarens skicklighet istället för att inte ha någon 

fakta om det överhuvudtaget. 

4.2.2 Genomförande av pilotstudien 

Både teststudien och pilotstudien tog plats i ett ljudisolerat rum där förbokning krävdes för 

att komma in. Rummet valdes då risken av att deltagaren tappar fokus från spelet skulle 

minimeras. Deltagarna valdes för hand och var vänner som hade en någorlunda likartad 

erfarenhet med FPS-genren. Detta var ett snabbt sätt för mig att hitta deltagare som kunde 

var lämpliga för pilotstudien, då en kraftigt ojämn balans av erfarenhet skulle vara en stor 

felkälla. 

 

 

Figur 12: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 2 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

De frågor som var tänkt att kontrollera nivån av spelarens immersion och vad som kan ha 

påverkat det var fråga två och tre. Fråga tre kollade specifikt efter hur ljudeffekterna påverkade 

spelarens immersion (se figur 13), medan fråga två var mer hur mycket immersion spelet gav 

deltagaren överlag (se figur 12). Att ha två olika frågor istället för en var till hjälp då det gällde 
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att felsöka potentiella felkällor. Om man istället hade haft en fråga som kollar av spelarens 

nivå av immersion, som teststudiens frågeformulär hade, skulle det vara svårare att precisera 

vilken aspekt som ger immersion. Som figur 12 visar kände deltagarna att version 2 av 

artefakten var världen som den utspelar sig i mer trovärdig än version 1. Deltagarna 

motiverade dessa svar i diskussionerna som hölls efter de hade fått svara på frågorna. Fler 

deltagare från version 1 gav kommentaren att spelets grafik påverkade immersionen negativt, 

medan deltagarna från version 2 inte var lika påverkade. Detta kunde bero på olika skäl, men 

en teori var att ljudbildens immersion omedvetet gav en bild i huvudet hos spelaren på hur 

världen kunde se ut i version 2. När de exempelvis hörde vattendroppsljud är det möjligt att 

de fick en mental bild av vattenpölar på särskilda ställen, medan deltagarna i version 1 inte 

fick någon bild i huvudet alls på hur miljön skulle kunna se ut.  

 

Figur 13: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 3 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Polariseringen av svaren på frågan i figur 13 visade hur ljudbildens tematik och ambiensen 

som version 2 hade gav spelarna en mycket stark känsla av immersion jämfört med version 1. 

Under diskussionerna förmedlade deltagarna hur ambiensen, vattendropparna och ’reverb’-

effekten var källan till immersionen i version 2. Utöver ’reverb’-effekten på fiendens ’idle’-ljud 

saknades all form av immersion i version 1.  
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Figur 14: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 4 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Frågorna i figur 14 och 15 var mer relaterat till flow än immersion, då frågorna var ute efter 

att samla information om deltagarens koncentration och fokus vilket har stora betydelser för 

spelares tillstånd av flow. Mycket likt de två föregående frågorna var dessa kopplade till 

varandra för att minska antalet felkällor i statistiken, där fråga fyra var mer generellt om 

fokus och koncentration, medan fråga fem handlade mer om ljudets påverkan på 

koncentrationen (se figur 15). Vid diskussioner kring både version 1 och version 2 upplevde 

några deltagare störningar på grund av tekniska problem i form av lagg, eller att musens 

sensitivitet var för hög. 
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Figur 15: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 5 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Datan på figur 14 i kombination med figur 15 visade hur deltagarna inte tyckte att det var så 

många ljud som störde koncentrationen, men hur fokuset främst bröts på grund av de 

tidigare nämnda externa faktorerna. De kortvariga diskussionerna på denna fråga gav inte 

mycket mer insikt, utan endast bekräftade hur ljudeffekterna inte bröt deltagarnas 

koncentration. 

 

Figur 16: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 6 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Frustration kan leda till att man tappar fokus, vilket gör att denna fråga har en stark 

koppling till studien. Statistiken i figur 16 visade inte stor skillnad mellan frustrationsnivåer i 

version 1 och 2. Det var däremot märkvärdigt att en källa av frustration i version 1 för 

deltagare var att det i början av spelsekvensen var svårt att koppla ljuden till en specifik 

händelse, men att det blev betydligt lättare under spelets gång. Utöver detta och externa 

faktorer som musens sensitivitet och lagg, upplevde inga deltagare i studien frustration. 
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Figur 17: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 7 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Frågan som figur 17 visar var främst tänkt att identifiera hur irriterande ljuden var att lyssna 

på överlag, för att sedan låta deltagarna diskutera specifika ljud som störde dem. I version 1 

var det från början svårt för deltagarna att associera ljuden till dess händelse, vilket ansågs 

irriterande. Under tiden de spelade blev de allt mer bekanta med ljuden och frustrationen 

försvann. ”Hej” ljudet var en av dessa ljud, då det var för några deltagare först svårt att förstå 

vad detta ljuden kom ifrån och därmed repetitivt. Detta diskuteras vidare i fråga 8. En 

deltagare i version 2 upplevde en mild irritation till både fiendens och spelarens skjutljud då 

diskanten på dessa ljudeffekter kändes lite för stark. 

 

Figur 18: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 8 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 
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Fråga 8 var tänkt att kontrollera hur tydliga ljudeffekterna var i det de ville förmedla. Att ge 

tydlig information till spelaren hör mycket till flow att göra, och därmed var frågan mycket 

viktig för studien. Statistiken i figur 18 framställer hur deltagarna som spelade version 2 av 

artefakten hade det enklare att associera ljuden till händelserna, medan ljudbilden var något 

mer otydlig i version 1. När deltagaren motiverade deras svar beskrev de återigen hur ljuden 

i version 1 var svåra att tolka i början av spelets gång, men ju fler gånger de hörde ljuden 

desto lättare blev det att förstå vilka händelser de var kopplade till. Utöver att av en deltagare 

tyckte att fiendens skjutljud var otydligt, uppfattade resten av deltagarna i version 2 inga 

bekymmer med att tyda ljudeffekterna. 

 

Figur 19: Bilden visar hur deltagarna besvarade fråga 9 i både version 1 (över) och 
version 2 (under). 

Svaren på den sista frågan visas i figur 19, där deltagarna fick ange om de kände att det var 

ljud som saknades för dess intag av information. Även denna frågan hade starka kopplingar 

till flow, då några deltagare upplevde frustration när de upplevde att några viktiga 

ljudeffekter som skulle ge information till spelaren verkade saknas. Exempelvis tyckte de att 

saknaden av att inte ha ett ljud när man ’respawnar’ sänkte deras fokus. Dessutom fattades 

ett ljud för när spelaren försökte skjuta utan att ha någon ammunition kvar, vilket ledde till 

att några deltagare upplevde milda frustrationer då de inte uppfattade varför de inte kunde 

skjuta.  

På grund av tekniska problem där datorns ljudkort upplevde störningar skrotades all data 

från en av deltagarna. Utöver frågeformulären samlades det även upp data på hur många 

gånger spelaren dog och tog skada, hur snabbt de vann samt hur många fiender de lyckades 

hitta innan de kom till mål. Informationen från version 1 och version 2 jämfödes för att se 

hur de olika ljudläggningarna påverkade deltagarna. 
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Figur 20: Bilden visar deltagarnas genomsnittliga resultat i pilotstudien.  

Dessa värden var beräknade genom att titta på inspelningar från spelsekvensen. Jag räknade 

för hand hur många gånger de dog, blev träffade, hur många fiender de dödade och hur 

många sekunder det tog för dem att vinna. Medan datan är något trivial kunde den 

tillsammans med den kvalitativa från diskussionerna möjligtvis ge en bredare inblick på hur 

de olika versionernas ljudläggning påverkade deltagarna. Den insamlade datan kan innehålla 

tänkbara felkällor som exempelvis den lilla provstorleken, samt att deltagarna själva fick 

fylla i en statistiskt omätbar erfarenhetsnivå. Däremot ger en analys av denna statistik att det 

inte var några större skillnader mellan de två versionerna. Medan deltagarna i version 1 blev 

träffade och dog färre gånger samt tog mindre tid på sig att klara av spelet, hade de samtidigt 

mer erfarenhet med FPS genren vilket jämnar ut denna statistik något mer. Den mest 

intressanta kvalitativa datan som figur 20 kan ge är att deltagarna från version 2 lyckades 

hitta och döda fler fiender än de från version 1. Efter att ha analyserat inspelningarna från 

spelsekvenserna ser man hur deltagarna från version 2 spelar mer försiktigt och 

långsammare. Det är möjligtvis därför deltagarna i version 2 upptäckte de fiender som några 

deltagare i version 1 inte gjorde, då de istället rusade förbi några fiender. 

4.2.3 Slutsats 

I detta underkapitel presenteras de viktigaste punkterna från pilotstudien och en analys av 

resultaten. Deltagarna från version 1 tog längre tid på sig att vänja sig vid ljudläggningen 

från början. Ju längre de spelade desto mer vana blev dem, och mot slutet av spelsekvensen 

var de betydligt mer fokuserade. Version 2s deltagare höll ett mer jämt fokus igenom hela 

spelsekvensen, och om man jämför dem med de som spelade version 1 hade de mer fokus i 

början men mindre i slutet. Diskussioner med deltagare i version 1 antyder att det beror på 

att det från början var svårt att veta vilka ljud som var kopplade till deras respektive 

händelser. Man kan anta att detta beror på den nerskalade tematiken, då många ljud hade en 

tydligt ’synth’-lager i mixen. Dessa ljud gjorde det enklare för deltagarna att höra när viktiga 

saker hände, och i större strider med fler fiender kunde de då enklare associera ljuden till 

händelserna.  

Man kan även anta att det var svårare för deltagarna i version 2 att urskilja vilka ljud som var 

kopplade till respektive händelse i stridssekvenser med fler fiender, då de dog oftare och tog 

lite mer skada i situationer där ljudbilden var mer stökig. Det var lättare för de som spelade 

version 2 att från början associera ljuden till dess händelse, då ljudbildens realism gav 

deltagarna möjligheten att associera ljuden från spelet till verkligheten. Ljudbilden i version 

1 var mer orealistisk där spelaren fick istället genom inlärning uppfatta vilket ljud som tillhör 

respektive händelse. Så fort spelaren kunde associera ljuden till dess händelser blev deras 

tillstånd av flow mycket starkare, och då kan de använda ljudet som en källa för information 
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vilket låter dem fokusera helt på spelets mål och hinder. Version 2 lyckades alltså hålla både 

en stark känsla av immersion och flow genom hela spelsekvensen, medan version 1 krävde 

att spelaren lärde sig vad alla ljuden betydde. 

Version 1 var från början tänkt att vara en informativ och tydlig ljudläggning. Att 

ljudeffekterna saknade förknippningar till verkligheten betydde att spelaren inte kunde 

associera ljuden till deras respektive händelser. Därmed kan man argumentera att 

ljudläggningen i version 1 inte var särskild informativ, utan enbart tydlig i hur varje 

ljudeffekt var mycket distinkt från de andra ljudeffekterna. Detta ledde till att ljuden i 

version 2 i förhållande med version 1 gav spelarna mer immersion och flow igenom större 

delar av spelsekvensen. Denna slutsats stämmer överens med Diane Carr (2006) och Tommy 

Otzens (2015) teori om hur immersion är en föregångare till flow, och spelaren bara kommer 

in i ett tillstånd av flow då den först ha kommit in i tillståndet av immersion. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Skillnader mellan pilotstudien och huvudstudien 

Pilotstudien och huvudstudien skiljer sig åt på väldigt få ställen. Efter pilotstudien 

genomfördes redigerades artefakten med utgångspunkten att reducera undersökningens 

felkällor. Utifrån feedback från deltagare från pilotstudien och egen analys kunde det skapas 

en punktlista på saker som skulle kunna förbättras i artefakten till huvudstudien. Den mest 

allmänt förekommande kritiken i pilotstudien var musens känslighet och bristen på att 

deltagare själva kunde påverka hur snabbt datormusen rörde på sig. Detta ansågs som ett stort 

problem då många deltagare tyckte att musen rörde sig för snabbt, och därmed distraherade 

dem under spelsekvensen. Huvudstudien genomför därför ett snabbt test innan spelsekvensen 

där deltagarna får känna av om musens känslighet bör ändras. Denna åtgärd gav inga framtida 

klagomål om musens sensitivitet och ökade spelarens koncentrationsförmåga.  

En annan stor ändring var att några ljud i version 1 av ljudläggningen blev mer tydliga och 

distinkta ur hänseendet att de skulle bli lättare att associera ljuden till dess respektive 

händelse.  Åtgärden genomfördes främst på grund av att många av ljuden i version 1 krävde 

en inlärningskurva hos deltagarna för att veta vad ljuden betydde. Istället för ett enkelt ’gore’-

ljud tillsammans med ett ’synth’-lager tillkommer det även ett stön när spelaren tar skada. 

Detta kan anses kontraproduktivt då ljudbilden i version 1 är tänkt att utesluta immersion, 

men varken frågeformuläret eller diskussionerna visade inga tecken på att ljudet gav spelaren 

mer immersion. Detta kan bero på att stönet lät lika dant varje gång man blir träffad vilket 

inte är verklighetstroget, samt att man inte hörde spelarkaraktärens röst vid några andra 

tillfällen, vilket ledde till att spelaren inte känner någon koppling till spelarkaraktären 

överhuvudtaget. Dessa troliga skäl ledde till att ljudet lät mer distinkt och blev enklare att tyda 

utan att ge spelaren immersion. En liknande åtgärd gjordes med fiendens skjutljud till 

huvudstudien, då den blev mer tydligt ett skjutljud med hjälp av några ’plopp’-lager. 

Ett annat klagomål i pilotstudien var att några ljud saknades, som exempelvis ett ljud som lät 

när man respawna. Eftersom texturerna och den generella miljön är väldigt repetitiv upplevde 

deltagarna att det tog en stund för dem att inse att de var tillbaks från början. Respawn ljudet 

är indiskret och gav spelaren tydlig feedback på att den har dött och återuppstått. Fastän ljudet 

inte hade en stor betydelse för spelarens informativa ljudbild ansågs det viktigt att förmedla 

att en så pass viktig händelse har skett. Därför fanns ljudet även med i version 1, då bristen på 

ljudet påverkade spelarens koncentration och flow negativt. 

Utöver dessa åtgärder på artefakten omformulerades även studiens frågeställning från ”Hur 

kan man skapa immersion via ljud som inte stör spelarens tillstånd av flow?” till ”Hur påverkas 

spelarens flow av en informativ ljudläggning kontra en immersiv ljudläggning?”. Detta var på 

grund av att den ursprungliga frågeställningen hade felaktiga antaganden och frambringade 

vaga och för abstrakta svar. 

5.1.2 Genomförande av huvudstudien 

Huvudstudien likt pilotstudien och teststudien presenterades i en isolerad lokal då en viktig 

del för studien är att hålla deltagaren fokuserad på artefakten. Rummet krävde förbokning 

vilket innebar att risken att andra personer kommer att stiga in och störa studien minskades. 
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Ett dokument lades upp på nätet där intresserade personer fick skriva upp sig för att delta i 

studien. Dokumentet innehöll även information om studien och vad den gick ut på. Då 

dokumentet bara lyckades hitta fåtal deltagare tillfrågades även spelintresserade bekanta att 

delta i studien. 

Studien började med att deltagare fick en introduktion till artefakten där spelets kontroller, 

mekaniker och mål presenteras. Under introduktionen fick de även kontrollera musens 

känslighet för att kunna avgöra om den bör höjas eller sänkas. När deltagaren var redo 

startades spelsekvensen, och för att reducera risken att de tappar fokus fick de sitta i fred utan 

kontakt med undersökaren. När spelaren nådde artefaktens mål avslutades spelsekvensen där 

de sedan fick svara på ett frågeformulär. Eftersom deltagarens svar skulle vara så exakta som 

möjligt så uppmuntrades de att svara på formuläret så fort de avslutat spelsekvensen, då deras 

minnen om sekvensen var fräscha. Efter deltagaren hade fyllt i formuläret diskuterades 

frågorna mer utförligt. Här hade de möjligheten att under diskussionen använda svaren som 

de fyllde i direkt efter spelsekvensen för att komma ihåg deras sinnesstämning och tankar. 

Diskussionerna spelades in med inspelningsapparat där inspelningen enbart användes som 

ett sätt för mig att komma ihåg svarens motivationer. Efter diskussionen var över avslutades 

studien och de inspelade spelsekvenserna kontrollerades för att räkna hur många gånger 

spelarna blev träffade, hur många fiender de dödade, hur många gånger de dog, samt hur lång 

tid det tog att nå målet.  

5.2 Analys 

I detta underkapitel analyseras data från frågeformulären, diskussionerna samt den 

insamlade datan från spelsekvensinspelningarna.  

 

 Figur 21: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 1 i både 
version 1 (över) och version 2 (under). 

Formulärets första fråga gav studien data på hur deltagarnas själv uppskattade sin egna 

erfarenhet med first-person shooter spel. Som tidigare nämnt i denna rapport var datan inte 

en exakt indikation på hur erfarna de var då de själv får uppskatta vad exempelvis en etta eller 
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femma betyder. Svaren på fråga 1 (figur 21) visar hur båda fokusgrupperna har liknande 

erfarenheter inom FPS-genren, där medelvärdet var lite högre för version 2. 

 

Figur 22: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 2 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Både den andra och tredje frågan ville säkerställa att spelvärlden gav ett tillstånd av 

immersion. Fråga 2 sökte vad som var den överhängande immersionen i spelet och dess källor. 

Datan i figur 22 visade hur deltagare från version 2 av artefakten kände sig mer absorberad i 

spelets narrativ än deltagarna från version 1. Diskussionerna visade hur fler deltagare från 

version 2 kommenterade oftare på hur grafiken påverkade immersionen negativt än version 

1, vilket kan vara en förklaring på hur skillnaden mellan nivåerna av immersion från de olika 

versionerna var liten. 
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Figur 23: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 3 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Fråga 3 hade som funktion att visa hur ljudet påverkade spelarens immersion vid respektive 

version. Svaren på frågan som presenteras i figur 23 visade en tydlig skillnad på versionerna, 

där version 2 gav en mycket starkare känsla av immersion än version 1. En deltagare från 

version 1 tolkade spelmiljön som dyster medan ljudbilden tolkades som glad och komisk, där 

det skapades en dissonans mellan det visuella och auditiva. Eftersom version 1 inte var tänkt 

att leda spelaren till ett tillstånd av immersion var resultaten förväntande. 

 

Figur 24: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 4 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Nästa fråga gav en bild på hur koncentrerad spelaren var under spelsekvensen. Alla deltagare 

kände sig mycket fokuserad på spelet (se figur 24). En deltagare tyckte att spelet var för enkelt 

och därmed tappade fokus då han inte kände att han behövde koncentrera sig på spelet. Detta 

har en direkt anknytning till Tommy Otzen (2015) och den grafen han presenterade (se figur 

1) där ett tillstånd av flow endast kan förekomma då spelaren varken tycker det är för lätt eller 

för svårt. En annan deltagare beskrev hur hon blev mer fokuserad efter hon hade fått börja om 

spelsekvensen efter hon hade dött. Den nya koncentrationen härstammade från att hon blev 

motiverad att klara av spelet. Några andra deltagare blev också mer fokuserad på grund av den 

måttliga svårighetsgraden. 
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Figur 25: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 5 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Fråga 5 visade hur stor påverkan ljudeffekterna hade på spelarens fokus och koncentration i 

respektive version. Utifrån statistiken i figur 25 var det tydligt hur ljudeffekterna i version 1 

påverkade koncentrationen negativt. När deltagarna från version 1 motiverade deras svar 

beskrevs ljudbilden som störande från början då de inte ansåg att ljuden passade in i 

spelmiljön. Flera deltagare från version 1 beskrev sedan hur ljudbilden slutade störa dem då 

de blev vana med alla ljud under spelets gång.  

 

 

Figur 26: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 6 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Enligt svaren från fråga 6 (se figur 26) skiljde frustrationsnivån inte åt mycket mellan de olika 

versionerna. Utöver en deltagare som blev frustrerad när hon dog var frustrationsnivån låg. 
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Anledningen till varför deltagarna angav en tvåa istället för en etta på skalan var på grund av 

att några ljud var jobbiga i version 1, och att några ljud var svåra att tyda i version 2. Däremot 

fanns ingen större frustration gällande spelets gameplay. 

 

Figur 27: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 7 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Flera deltagare från version 1 upplevde att det fanns ljud som gav en känsla av irritation (se 

figur 27). Ljudet som pekades ut flera gånger var ”Hej”-ljudet från version 1, då det var 

repetitivt och saknade en narrativ kontext i spelvärlden. Likt ljudeffekterna som störde 

koncentrationen blev ljuden mindre irriterande då de började använda ljudet som ett redskap 

för att hitta fienderna.  

 

Figur 28: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 8 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 
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Medan svaren från fråga 8 (se figur 28) inte ser polariserade ut beskrivev diskussionerna hur 

versionerna skiljer sig åt i hur lätt deltagarna tyckte det var att associera ljuden till deras 

respektive händelser. Då ljuden saknade kontext till både verkligheten och spelmiljön var de 

svårt för flera av deltagarna från version 1 att tyda ljuden i början av spelsekvensen. När de 

senare blev mer bekanta med ljuden under spelets gång blev det enklare att förstå vad som 

orsakade dem. Ljuden i version 2 ansågs enklast att tolka i början av spelsekvensen då de hade 

tydliga anknytningar till verkligheten och spelmiljön. I de senare delarna av artefakten där 

spelaren bemöttes av en stor mängd fiender på samma gång blev det svårare att tyda ljuden 

då flera deltagare inte tyckte att ljuden var tillräckligt distinkta.  

 

Figur 29: Bilden visar hur deltagarna för huvudstudien besvarade fråga 9 i både version 1 

(över) och version 2 (under). 

Den sista frågan bad deltagarna svara på om de kände att informationen som ljudbilden gav 

var tillräcklig (se figur 29). Medan deltagarna inte kunde specificera många informativa ljud 

som de tyckte saknades i ljudbilden noterade deltagare i version 1 hur saknaden av exempelvis 

hoppljud och ett ”dash”-ljud störde hennes inlevelse i spelet.  

 

Figur 30: Bilden visar deltagarnas genomsnittliga resultat i huvudstudien.  
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Den kvantitativa datan i figur 30 visade resultatens medelvärden. Skillnaderna mellan 

versionernas respektive resultat var märkbara, då deltagarna i version 2 presterade sämre 

fastän de angav att de kände sig mer erfarna än deltagarna från version 1. Den mest påtagliga 

statistiken var hur deltagarna i version 2 tog 30 sekunder längre tid på sig att nå målet, då de 

dessutom hittade och dödade färre antal fiender. Eftersom det främsta sättet för spelaren att 

lokalisera fienderna var genom dess idle-ljud är det logiskt att det var lättare för deltagare från 

version 1, då det saknades övrig ambiens som skulle kunna fylla ut ambiensen, och därmed 

göra det svårare för spelaren att skilja fiendens idle-ljud och ambiens. Dessutom blev de 

träffade fler gånger av fiendens projektil, vilket kunde bero på olika skäl som exempelvis att 

spelarna från version 1 av artefakten egentligen hade mindre erfarenhet eller att ljuden inte 

var tillräckligt distinkta.  

5.3 Slutsatser 

I detta underkapitel dras slutsatser från den kvalitativa och kvantitativa datan från 

huvudstudien. Som tidigare beskrivits i kapitel fem var skillnaderna mellan pilotstudien och 

huvudstudien väldigt små och hade som uppgift att reducera antalet felkällor. Därmed kan det 

anses förväntat att de olika studierna gav likartad statistik. Detta gjorde att huvudstudien och 

dess slutsatser även kunde tillämpas på många delar av pilotstudien. Samtidigt får man ha i 

åtanke att eftersom färre deltagare klagade på lagg, muskänslighet och andra problem med 

studien kan man konstatera att huvudstudien innehåller färre felkällor, och därmed mer 

pålitliga resultat. 

Diskussioner från fråga 2 och fråga 3 gav en stark antydning på att personerna var mer kritiska 

på de grafiska detaljerna i version 2 av artefakten än version 1 av artefakten. Troligtvis berodde 

detta på att den starka känslan av immersion de fick från ljudbilden i version 1 höjde deras 

förväntningar på spelets visuella innehåll. När deltagarna fick uppleva den orealistiska och 

oestetiska grafiken efter att omedvetet fått en mental bild på spelvärldens miljö, påverkades 

deras immersion mer negativt när ljudbilden var jämförelsevis betydligt mer genomarbetad 

än grafiken. I version 1 av artefakten var de inte lika kritiska mot grafiken då ljudbilden som 

presenterades inte gav spelaren en känsla av immersion, och därmed hade de inte en mental 

bild i huvudet på hur de förväntade sig att miljön skulle se ut. Man kan anta att deltagare från 

version 1 av artefakten accepterade spelvärlden som den var medan deltagare från version 2 

kände en svag dissonans mellan ljudbilden och grafiken. Denna dissonans var dock inte 

tillräckligt stark för att bryta all immersion, så deltagarna från version 2 var fortfarande 

betydligt mer absorberad i spelvärlden. 

Deltagarnas upplevelse på spelets svårighetsgrad var något varierande, vilket reflekteras av 

den ojämna nivån av dess erfarenhet. Medan majoriteten av dem tyckte att spelet var lagom 

svårt kände de deltagare som tyckte att spelet var för enkelt distraherad av svårighetsgraden. 

Detta bevisar Tommy Otzen’s (2015) princip på hur spelaren är mer fokuserad och har ett 

tillstånd av flow när spelet har en måttlig svårighetsgrad, där spelet inte är för enkelt eller för 

svårt. Om fokusgruppen hade haft en mer jämn nivå av erfarenhet hade spelet kunnat vara 

mer balanserad och riktad till deltagarnas spelvanor, och därmed hade dessa felkällor kraftigt 

minskats. 

Spelarna kände varierande känslor av flow mellan de två ljudläggningarna. I de inledande 

stridssekvenserna kände deltagarna i version 1 relativt lite flow, då ljuden var svåra att tolka 

utan kontext. Under spelets gång lärde de sig vad varje ljud betydde och kunde använda den 
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informationen som ljudbilden gav för att hålla flow relativt högt vid de tuffare 

stridssekvenserna. Spelarens flow ökade alltså under spelets gång i version 1. Detta är den 

motsatta effekten från version 2s ljudläggning då spelaren hade enklare att tolka ljudens 

betydelse i början av spelet. Under de senare sekvenserna blev ljudbilden kaotisk och många 

ljud var svåra att skilja då de inte var tillräckligt distinkta. Detta ledde till att spelares flow i 

version 2 blev lite sämre under spelets gång. 

Ambiensen i version 2 verkar ha påverkat spelarens flow negativt då fiendens idle-ljud smälte 

in i ljudbilden vilket ledde till att det var svårt att hitta alla fiender. Medan ambiensen är 

relativt innehållslös då det främst är vattenljud, en vindslinga, vitt brus och idle-ljud från 

fienderna var det tillräckligt för att ge deltagarna svårare att tyda informationen som den 

skulle ge till spelaren. Detta var i kontrast till ambiensen i version 1 som endast bestådde av 

”hej”-ljudet som fienderna ger ut, vilket de flesta deltagarna tyckte var mer irriterande och 

därmed också påverkade flow negativt. Däremot visade statistiken hur flow nivån ändå var 

högre i version 1 och frustrationerna inte vägde lika tungt som den otydliga ljudbilden. 

Efter analys av huvudstudiens viktigaste faktorer kan man se ett samband mellan hur de olika 

versionerna påverkade flow på olika sätt. En mer informativ ljudläggning påverkar flow 

positivt genom att ha distinkta ljud som spelaren undermedvetet kan använda för att spela 

reaktivt och hålla fokus på fienderna. Medan ljudbilden saknade immersion kunde spelaren 

fortfarande acceptera spelvärlden tack vare den oestetiska grafiken. Den mer immersiva 

ljudläggningen gav mindre flow på grund av hur ljuden inte var tillräckligt distinkta. Det 

tillkom en dissonans som version 1 inte hade mellan ljud och grafik vilket påverkade 

immersion och flow negativt. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I bakgrunden presenterades två olika begrepp som beskriver tillstånd en spelare kan befinna 

sig i. Det ena begreppet är immersion, då spelaren är absorberad i spelvärlden och det finns 

en röd tråd som följer alla narrativa och estetiska aspekter. Det andra begreppet är flow, vilket 

är ett tillstånd som uppkommer då en spelare är fokuserad på spelets mål och hinder, är 

bekant med spelets mekaniker och spelar reaktivt. Vissa forskare som exempelvis Diane Carr 

(2006) påstår hur en spelare först måste vara i ett tillstånd av immersion för att känna flow. 

Andra forskare beskriver hur många ljud i spel som är skapade för att framkalla immersion 

riskeras påverka flow negativt. Denna studie undersökte ljudets påverkan på denna relation 

mellan immersion och flow. Frågeställningen lydde därför: ”Hur påverkas spelarens flow av 

en informativ ljudläggning kontra en immersiv ljudläggning?” 

Detta undersöktes genom en empirisk undersökning som utfördes av två fokusgrupper. Dessa 

grupper fick en version av artefakten var, då de olika versionerna hade unika ljudläggningar. 

Den ena versionen försökte utesluta immersion från ljudbilden och bara leverera informativa 

och distinkta ljud till de viktigaste händelserna i spelet, som exempelvis ljud när en fiende 

skjuter eller ljud när spelaren blir träffad. Den andra versionen hade en mer komplett 

ljudläggning som försökte absorbera spelaren i spelvärlden genom en dynamisk ambiens och 

andra kontextualiserade ljud som exempelvis fotstegsljud och hoppljud. 

Artefakten var skapad i Unreal Engine 4 tillsammans med andra studenter och var en enkel 

prototyp på ett first-person shooter spel. Ljuden var implementerat med FMOD Studio och 

skapade med hjälp av Ableton och Fl Studio. I spelet skulle deltagaren lokalisera och döda så 

många fiender som möjligt innan hen når målet. Svårighetsgraden hö lls måttligt svårt 

för att hålla spelaren i ett tillstånd av flow. 

Efter artefakten var klar för testning genomfördes en pilotstudie. Den gick ut på att deltagarna 

skulle utföra spelsekvensen, svara på frågor och sedan diskutera deras svar. Här kunde de 

dessutom ge feedback på studien och komma med förbättringsförslag inför huvudstudien. 

Med denna feedback tillsammans med egen analys kunde antalet felkällor skäras ner. 

Pilotstudien gav data som antyder att immersion påverkar flow positivt, och även hur den 

informativa ljudläggningen kunde ge en stark känsla av flow under en långdragen spelsekvens. 

Utöver de småändringar som gjordes för att skära ner felkällor var huvudstudien mycket likt 

pilotstudien i både dess genomförande och resultat. Diskussioner med deltagare gav input 

kring hur ljud som inte följde spelets narrativ ansågs irriterande att lyssna på. De var mer 

kritiska till spelets oestetiska utseende i den mer immersiva ljudläggningen då ljudläggningen 

gav dem högre förväntningar till grafiken. Även i huvudstudien kunde man se hur den 

informativa ljudläggningen gav svag en känsla av flow från början som ökade under spelets 

gång, medan deltagare ur den immersiva ljudläggningen hade inledningsvis en stark känsla 

av flow, men fick sämre flow i de senare sekvenserna. 

6.2 Diskussion 

Hela studien hänger på att kunna identifiera flow hos deltagaren, och därmed hitta en konkret 

definition så man vet vad man ska leta efter. Definitionen av flow ger ett intryck av att det är 
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relativt svårt att mäta, vilket kan bidra till studiens felkällor. Att mäta koncentration och 

bekanthet med spelmekanikerna kan vara besvärligt inte minst för att dessa faktorer varierar 

från person till person, och betyder att studier som mäter flow bör använda sig av en mycket 

stor fokusgrupp. Många tidigare studier har använt mer sofistikerade metoder för att mäta 

flow, som exempelvis verktyg som mäter ansiktsmuskler. Dessa medel visades sig inte vara 

varken noggranna eller trovärdiga jämfört med intervjuer och frågeformulär, vilket ledde till 

min studies pålitlighet till dessa enklare metoder. Datan har som mål att förmedla om spelaren 

har nått tillståndet av flow och kunna ge detaljer om varför. Om man avbryter mitt i 

spelsekvensen för att besvara frågor relaterat till flow eller låta dem tänka högt riskerar man 

störa dess koncentration. Därför får deltagare istället besvara frågeformulären direkt efter 

spelsekvensen då deras känslor och minnen är fräscha. Sedan kan de använda dessa svar som 

en fusklapp när de fördjupar sig i frågorna och diskuterar deras svar. Om man direkt hade låtit 

spelarna utförligt svara på frågorna riskeras de glömma av hur de kände under spelsekvensen. 

I en av undersökningarna genomfört av Joceran Borderie och Nicolas Michinov (2016) har de 

valt att be deltagarna inte tänka högt under tiden de spelar, då de istället försökte identifiera 

specifika ansiktsuttryck under spelsekvensen. Detta var ett sätt för dem att kunna precisera 

deras tillstånd under tiden de upplevde känslorna istället utan att störa undersökningen. 

I bakgrunden diskuterades det hastigt om hur en deltagares humör kan påverka dess förmåga 

att utföra studien. Detta togs inte hänsyn i undersökningen utöver att de själva fick välja när 

de ville utföra studien, vilket ger deltagaren möjligheten att välja att delta i studien när den är 

på gott humör. Eftersom frustration leder till sämre koncentration och flow är detta relevant 

för studien, då en ofokuserad deltagare riskeras ge förvrängd data. Man skulle kunna tillägga 

en fråga i formulären som kontrollerar deltagarens humör, men detta hade inte gett 

deltagarna en jämn nivå av humör; den hade endast gett data. 

Andra studier som redovisades i bakgrunden nyttjade sig av mer etablerade och sammansatta 

artefakter vilket ledde till att de kunde simulera en mer genuin spelupplevelse jämfört med 

min studie. Detta kan ha en stor påverkan på resultaten, då mindre genomarbetade spel inte 

har samma möjlighet att reflektera den generella spelupplevelsen som denna studien 

undersöker. Ett exempel på hur detta hade effekt på studien negativt var hur deltagarna från 

version 2 kände att den obearbetade grafiken gav en dissonans mellan ljuden och det visuella. 

Samtidigt påverkade grafiken immersion positivt för deltagarna från version 1. Denna felkälla 

var oväntad men kunde ha undvikits med att genomföra studien på ett mer sammansatt spel 

med en bättre visuell upplevelse.  

Huvudstudien tog hänsyn till flera forskningsetiska aspekter. Innan undersökningen 

informerades deltagarna att det var frivilligt att delta och de fick avbryta undersökningen när 

de ville utan att behöva uttala ett skäl. De fick även reda på att all data som samlades in enbart 

användes i forskningssyfte, där alla deltagare förblev anonyma. Efter studiens slut raderas all 

data om inte framtida arbete med studien är planerad.  

Kulturella erfarenheter refererades i bakgrunden av bland annat Linda o’Keffe (2010) där hon 

uttryckte hur olika människor kommer uppleva samma ljud annorlunda, och är något som 

ljudläggare bör ta hänsyn till. Att ljudläggningen håller ett science fiction och ’cartoony’ stil 

kan därför påverka dessa aspekter positivt, då mer realistiska krigsljud löper risken att trigga 

känsliga lyssnare. Eftersom spelet går ut på att skjuta varelser som har samma humanoida 

utseenden kan det finnas etiska tolkningar som vill påvisa att det finns ett specifikt utseende 

som spelets undermedvetna narrativ vill sikta sig in på. Ljuden i version 1 påvisar även att 



 51 

både fienden och spelarens röster är av manligt kön, vilket ger spelet en saknad av mångfaldig 

representation. Med det i åtanke kan man komma undan med detta då både artefakten och 

studien är av en liten skala. Detta ger ursäkten att man inte haft tid eller en budget för att 

skapa fler karaktärer utöver fienden och spelarkaraktären. I version 2 av artefakten låter 

fienderna omänskliga vilket kan leda till att spelaren inte känner en lika stark gemenskap till 

dem.  

Medan det varierar beroende på vilket sorts spel som det är frågan om, kan man teoretisera 

att många spelutvecklare vill att deras spelare ofta ska vara i ett tillstånd av flow, då det kan 

vara tecken på att spelet är välbalanserat och lättillgängligt. Att inte bara kunna fånga in 

spelaren i den värld som presenteras utan även fånga in den i spelets gameplay är något som 

många spelutvecklare tydligt strävar efter med exempelvis väl genomarbetad visuell feedback. 

Det är därför viktigt för dem att kunna utgå från en konkret definition av flow som deras 

mekaniker och spelelement följer då det kan antas från egen analys att flera använder det mer 

som en lös term. Att just denna studien konkretiserar flow och visar hur ljud kan ha en sådan 

enormt positiv verkan på spelarens intag av information som andra spelutvecklare kan ta till 

nytta. Medan det redan finns studier som studerar ämnet har de saknat en bred analys som 

besvarar hur flow påverkas, då de istället främst besvarat frågan om att ljud överhuvudtaget 

påverkar flow.  

Som beskrivits i tidigare kapitel är artefakten en del av ett större spelprojekt som är i 

produktion vid sidan av skolan. Studien kan därför ge en stark grund till framtida 

speltestningar som kommer att genomföras på spelet. En viktig del av dessa undersökningar 

på spelprojektet kommer mäta spelarens flow då det är en central del av spelets känsla och 

gameplay. I dessa mer professionella undersökningar kommer det krävas att reducera 

ytterligare felkällor, som att exempelvis använda sig av en dator med bättre hårdvara för att 

reducera lagg. Utöver att de framtida spelets undersökningar lär sig från studiens 

genomförande kan den även ta till vara många av de slutsatser som man har kommit fram till. 

Medan spelet inte kommer ha den informationsrika ljudläggnigen som presenterades i version 

1 av artefakten, kommer många aspekter inspirera den mer kompletta ljudläggningen som den 

kommer ha. Exempelvis visar studien vikten av att ljud som triggrar av de viktigaste 

händelserna i spelet bör hållas distinkta för att behålla spelaren i ett tillstånd av flow. Enligt 

studien är detta viktigare än att ljuden bör vara noggrant kontextuella och realistiska inom 

spelvärlden, vilket kan ledväga en ljudläggare som är osäker vilken riktning man ska gå med 

ett specifikt ljud. Om händelsen är ypperst avgörande till spelaren är det viktigt att den 

informationen tydligt förmedlas istället för att göra den immersiv, medan resten av ljudbilden 

som inte håller samma vikt för spelets gameplay kan hålla spelets immersion oskadad.   

Patrick Ng och Keith Nesbitt (2013) talade i bakgrunden hur spel från olika genrer brukar 

prioritera sin ljuddesign på olika sätt, där många äventyrspel ger ljudläggningen rollen att 

absorbera spelaren i spelvärlden, medan RTS (real-time strategy) och andra tävlingsinriktade 

spel som League of Legends (2009) sätter mindre prioritet på spelets immersion och mer att 

ge spelaren en stark känsla av flow genom informativ ljudläggning. Ljuddesignen är utformad 

för att ge spelaren tydlig feedback på vad som pågår i matchen, där de viktigaste händelsernas 

ljud i spelet är mycket distinkta från resten av ljudbilden. Eftersom det är många individuella 

saker som en spelare måste hålla koll på i League of Legends är den auditiva informationen 

ytterst värdefull för en spelarens koncentration och flow. Spelaren får omedvetet feedback om 

spelets gång genom ljud medan den visuella feedbacken låter den fokusera på 

spelarkaraktärens status. I extremt tävlingsinriktade spel som League of Legends används 
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ljudbilden främst som ett hjälpmedel för spelaren istället för ett verktyg för att få den mer 

absorberad i spelets miljö. Då spelet saknar genomgående bakgrundshistoria på den arena 

som varje match i League of Legends utspelar sig på blir det ingen större narrativ dissonans 

eftersom ljuden inte själv framställer många kontextuella eller diegetiska ljud. Att 

ljudläggarna inte prioriterar att skapa en narrativt absorberande ljudbild visar deras 

kunskaper om deras egna tävlingsinriktade målgrupp samt kunskaper inom ämnet flow.  

6.3 Framtida arbete 

I detta underkapitel diskuteras möjliga tillvägagångsätt på hur studien skulle kunna 

expandera om man valde att fortsätta arbeta med den. Framför allt skulle antalet felkällor 

kraftigt reduceras om man genomförde undersökningen med ett etablerat spel för att kunna 

mäta utifrån en genuin spelupplevelse. Utöver detta har denna studie skapat nya frågor inom 

flow som hade kunnat göra den mer fördjupad. Det är relevant att nämna hur immersion i 

tidigare studier oftast har nämnts i relation till spel som försöker frambringa ett 

verklighetstroget narrativ. En intressant fråga man då skulle kunna ställa är om det är 

immersion i sig som ger spelaren flow, eller om det är att betydelsen av realistiska och 

kontextuella ljud som har en stark association med det spelvärlden är enkel att förstå. Detta 

hade man kunnat studera genom att jämföra immersion i realistiska spelvärldar med 

immersion i surrealistiska spelvärldar. Frågan blir också bredare om man har i åtanke hur den 

oestetiska grafiken i studiens artefakt påverkade immersion mindre negativt i version 1 av 

ljudläggningen. Detta leder till att man kan ställa en till fråga: ”Kan faktumet att den röda 

tråden genom de narrativa aspekterna ger spelaren immersion innebära att en oestetisk 

grafikstil med en matchande oestetisk ljudbild också ge spelaren immersion?”. Svaret på 

denna fråga kan förtydliga varför deltagare från version 2 var mer kritiska till spelets grafik. 

En annan riktning som studien skulle kunna gå är att arbeta på att etablera artefaktens visuella 

feedback. Man kan exempelvis dra många liknelser mellan ljuddesign och animation i relation 

till flow. Om en fiende attackerar så ska det både vara visuellt tydligt för spelaren för att ge 

den en chans att undvika attacken och förstå vad som pågår i striden. Samma princip gäller 

till viss del även ett spels UI, då det krävs en grafisk designer balanserar feedbacken mellan 

att passa in i spelvärldens tema och att kunna förmedla tydlig information. Dessa former av 

visuell feedback kan provas i kombination med artefaktens auditiva feedback. Då kan man se 

hur olika sorters typer av visuell information påverkar spelarens flow i samband med olika 

sorters ljudläggningar. Resultaten skulle kunna ge nya tillvägagångssätt som spelutvecklare 

kan använda sig av för att etablera hur ett spel förmedlar sin information till spelaren.  
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