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Sammanfattning 
 

Ljud i spel är en essentiell del av den kompletta spelupplevelsen och vikten av att ha god 

förståelse för vilken typ av ljud som ska existera i spelvärlden är därför kritiskt för 

spelutvecklare. Främst för ljuddesigners, men även för hela spelutvecklingsteamet för 

att kunna mötas och tillsammans utveckla idéer som slutligen resulterar i spelet med en 

sammanhängande ljuddesign. Examensarbetet baseras på tidigare forskning om att 

visualisera och strukturera ljud, bland annat Murch konceptuella modell (Murch, 2005), 

IEZA-ramverket (Huiberts och van Tol, 2008) och den kombinerade modellen 

(Wilhelmsson och Wallén, 2011). Undersökningen har genomförts med hjälp av en 

prototyp av ett program som sedan har testats genom intervjuer. Resultatet visar att det 

finns ett intresse att vidareutveckla ett verktyg som stöd för när man organisera och 

presenterar spelljud. Det mest rimliga framtida arbete av studien är att vidareutveckla 

ett produktionsvänligt verktyg för att strukturera och presentera spelljud. Sedan får 

verktyget testas i reella spelutvecklingsmiljöer i både kortare- och längre 

produktionscyklar, exempelvis i game jams eller inom större speltitlar. 

Nyckelord: ljuddesign, ljudvisualisering, spelproduktionsverktyg, spelutveckling  
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1 Introduktion 

Ljud i spel är en essentiell del av den kompletta spelupplevelsen. Det ska vara genomtänka 

ljud, inte ta för mycket plats men ge tillräcklig återkoppling så man inte lämnas i ”det tysta”. 

Vikten av att ha god förståelse för vad för typ av ljud som ska existera i spelvärlden är därför 

kritiskt för spelutvecklare. I synnerhet för ljuddesigners, men även för hela 

spelutvecklingsteamet innefattande av speldesigners, grafiker, programmerare med flera. Allt 

för att kunna mötas och tillsammans utveckla idéer som slutligen resulterar i spelet med en 

sammanhängande ljuddesign. 

Hur man strukturerar ljud i spelsammanhang är begränsat speciellt med åtanke för praktisk 

utövning som planering av ljudresurser i spelproduktion samt att det finns än mindre verktyg 

redo att användas för verksamma inom industrin. Författarna till bakgrundsforskningen i de 

ljudvisualiseringsmodeller som existerar framhäver detta problem. Det har getts ett försök till 

att skapa ett sammansatt ramverk för att kunna analysera ljud, men även för att assistera 

ljudproduktionen genom bland annat Murch konceptuella modell (Murch, 2005) för 

filmbranschen, IEZA av Huiberts & van Tol (Huiberts & van Tol 2008) samt den kombinerade 

modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011) av Wilhelmsson och Wallén för 

dataspelsbranschen. Den kombinerade modellen (2011) har bägge delarna kombinerade i ett, 

samt stöd för att agera som ett verktyg för spelproduktionen. Syftet med detta arbete är att 

digitalisera och utöka denna modell till en prototyp av ett produktionsverktyg vilket leder in 

till arbetets forskningsfråga: ”Hur uppfattar spelutvecklare visuell ljuddesign genom ett 

digitaliserat och utökat verktyg baserat på den kombinerade modellen av Wilhelmsson och 

Wallén?". 

Denna studie undersöker om det är möjligt att effektivisera presentationsunderlaget när man 

organiserar och presenterar interaktiv ljuddesign i spelutvecklingen för 

spelutvecklingsteamet. Prototypen baserades på den kombinerade modellen framförd av 

Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011) genom att den digitaliserades till 

ett program i spelmotorn Unity (2018). För att modellen skulle kunna användas för att 

presentera mer komplexa idéer av interaktiv ljuddesign utökades även modellen med 

parameterskiften, dvs. möjligheten att endast se ljud som hör till ett visst spelläge, till exempel 

”menyn”. Prototypen testades genom kvalitativt undersökningsunderlag som bestod av 

intervjuer med ett urval bestående av professionella spelutvecklare. 

Studien baserades primärt på forskning kring visuell gestaltning av ljud genom den 

kombinerade modellen av Wilhelmssons och Walléns (Wilhelmsson och Wallén, 2011) som 

delgrundar sig i annan forskning som IEZA-ramverket (Huiberts & van Tol 2008) och Murchs 

(Murch, 2005) konceptuella modell. Den mer generella teorin som framförs i arbetet är 

spelutveckling (Bates, 2004; Chandler, 2014) med aspekter som spelproduktion, 

produktionscykler samt olika professioner. Vidare beskrivs ljuddesignen kopplat till 

spelutvecklingen med praktiska fall  och även hur ljuddesignen är komplex utifrån balansering  

(Marks, 2009). Dessutom har Alves och Roque (2010) förtydligat vad för ljud som 

kategoriseras in i ljuddesign.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel listas först övergripande information gällande spelutveckling mer specifikt 

spelproduktion, storleken på utvecklingsteam, dess processer med förproduction, produktion 

och post-produktion (Bates, 2004; Chandler, 2014). Därefter klargörs hur ljuddesignen 

förhåller sig i spelproduktionen där det presenteras praktiska fall utifrån ljuddesigners aktiva 

i spelbranschen (Marks, 2009).  

Vidare skildras komplexiteten av ljuddesign i spelsammanhang, hur ljuddesignens 

komponenter av musik, effekter, dialog m.m. skapar vägval för att åtgärda 

balanseringsproblem (Marks, 2009). Fortsättningsvis förklaras ljuddesignens olika lager som 

dialog, musik, foley, ambiens och ljudeffekter (Alves och Roque, 2010).  

Sedan beskrivs olika sätt att visualisera ljud såsom IEZA-modellen (Huiberts & van Tol 2008), 

Murch konceptuella modell (Murch, 2005) och den kombinerade modellen (Wilhelmsson & 

Wallén 2011) som detta forskningsarbete huvudsakligen grundar sig i. Den kombinerade 

modellen förhåller sig inte uteslutande till att analysera och visualisera ljud, utan även för att 

strukturera och användas som hjälpverktyg i produktionssammanhang (Wilhelmsson & 

Wallén 2011, s. 119).  

2.1 Spelutveckling  

Processen av att skapa ett dataspel kallas spelutveckling och genomförs av en i rollen 

spelutvecklare. Enligt Bates i artikeln Game Design (Bates, 2004) kan ett utvecklingsteam 

variera i storlek, allt ifrån en liten grupp till en större organisation där flera hundra 

medlemmar ingår. Vissa medlemmar av utvecklingsteamet kan få en eller flera uppgifter att 

hantera inom sin disciplin av programmering, grafik, design eller ljud, och går därmed från 

att vara specialister till generalister inom spelutveckling (Bates, 2004).  

Spelproduktionsarbetet delas huvudsakligen in i tre faser som innefattar förproduktion, 

produktion och post-produktion. Dessa tre faser kallas produktionscykeln och har olika 

betydelse för spelutvecklingsarbetet gällande planering, konceptualisering och skapande av 

spelresurser (Bates, 2004). 

Förproduktion är planeringsfasen av projektet som fokuserar på den konceptuella 

utvecklingen av spelet. Det här innefattar att vrida och vända på idéer, som slutligen landar i 

någon form av plan. Samtidigt produceras  de initiala designdokumenten, som är idéerna i 

sammanfattad form,  där målet är att skapa detaljrik och lättförståelig dokumentation kring 

vad spelet handlar om, dess estetik med mera (Bates, 2004).  

Produktion är den huvudsakliga delen av projektet där spelresurser produceras. 

Programmerare skriver källkod, grafiker utvecklar 2d och 3d modeller samt animerar till 

spelet och ljudskapare utvecklare ljudeffekter (Chandler, 2014).  

Post-produktion är den sista delen av spelprojektet som vanligtvis sker när spelet har gått ut 

till marknaden. I denna fas sker ett fortsatt underhåll av spelet där oförutsedda fel åtgärdas 

och skickas till konsumenterna i form av uppdateringar. I vissa fall kan även uppdateringar 

skickas ut som ger nya funktioner i spelet för att hålla det uppdaterat med nytt innehåll 

(Chandler, 2014). 
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2.1.1 Ljuddesign i spelutveckling 

Marks lyfter fram flera praktiska fall utifrån olika ljuddesigners erfarenheter i boken The 

Complete Guide to Game Audio för ljuddesignsarbetet i produktionscykeln. Författaren Marks 

har komponerat musik för reklamsammanhang men föll för spelindustrin genom att arbeta 

med musik, ljuddesign och dubbning för över 100 speltitlar enligt Marks (Marks, 2009). 

Av de tidigare produktionsfaserna förproduktion, produktion och post-produktion kan 

ljuddesignarbetet inledas i vilket skede som helst. Dock menar Marks, att utifrån ljuddesigners 

tidigare erfarenhet ska detta inte göras för hastigt, dvs. för tidigt i spelproduktionen, då 

grafiska koncept och speldesignelement har en tendens att utvecklas kontinuerligt, och med 

detta resulterar det i bortkastad tid att skapa ljuddesignelement (Marks, 2009). Marks lyfter 

fram ett exempel ifrån en professionell ljuddesigner som summerar problematiken kring att 

börja för tidigt med att skapa ljudmaterial (Marks, 2009): 

Joey Kuras, while sound designer for Tommy Tallarico Studios (currently at 

Epic Games) – with personal credits of more than 120 games – was given a list 

of effects needed for the James Bond game Tomorrow Never Dies very early in 

the project. He designed and delivered more than 200 sounds per the 

developer’s request only to have almost 90% of them discarded as the 

production matured, redoing them later in the project. On another project, he 

received a list of unspecific and vague sounds. For instance, a request for a 

”splash” sound had little meaning. Was it a rock, a 400-pund person, a 

cannonball, or a building? Is it in a bathtub, a pond, or an ocean? No one could 

be specific and they ended up waiting until later in the project. 

(Marks 2009, ss. 297–298) 

Enligt Marks är det viktigt att prioritera planering i processen för att undvika att 

skapandeprocessen av ljud blir ineffektiv och att ljudfiler förkastas. Marks beskriver vidare att 

det är viktigt att sammanställa utvecklingsteamet och tillsammans tänka ut spelets ljuddesign. 

Om ett projekt har bestämt vem som arbetar med ljuddesign ska denna person tas med i 

diskussioner och få en möjlighet att dela hans eller hennes erfarenheter för att bringa klarhet 

i detaljerna kring ljuddesignen (Marks, 2009). 

2.2 Kategorisera ljuddesign 

För att lättare förstå vad för ljud som beskrivs och vilken kontext dem tillhör så har Valter 

Alves och Licínio Roque i sin text A Pattern Language for Sound Design in Games (2010) 

kategoriserat ljuden utifrån ljudets ursprung och semantik. Alves är professor vid polytekniska 

institutet vid högskolan Viseu i Portugal. Roque är professor vid fakulteten för vetenskap och 

teknik vid universitetet i Coimbra i Portugal. I sin text har Alves och Roque kommit fram till 

följande ljudkategoriseringsområden:  

• Dialog: karaktärers kommunikation; förmedlar narrativ, vad karaktärerna tänker och 

vad de känner 

• Musik: sätter känslan för scenen eller spelmomentet; berättar för mottagaren vad man 

ska ”känna”. 

• Foley: handlingsljud; gör det visuella mer trovärdigt, förstärker perceptionen av de 

pågående momenten. 
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• Ambiens: ljud av miljön; berättar för publiken om var handlingen tar plats, vad vi 

befinner oss någonstans. Brukar uppfattas när andra ljudlager är svaga eller 

frånvarande. 

• Ljudeffekter: gör abstrakta eller imaginära objekt konkreta genom att möjliggöra en 

multisensorisk uppfattning (Alves och Roque, 2010). 

2.3  Mängden ljud skapar balanseringsproblem 

Med mängden ljud som finns i spel som exempelvis dialog, musik och ljudeffekter kan det 

snabbt bli en ”kaotisk mardröm” enligt Marks (Marks, 2009). Utvecklingsteamet har en svår 

uppgift att få till en bra ljudbalans. Det gäller speciellt vid tillfällen då spelet ska ge en 

ljudåterkoppling till spelaren och ljudeffekter måste ta mer plats över t.ex. musiken. Det är en 

balanseringsfråga som spelutvecklare får aktivt ta ställning till förklarar Marks (Marks, 2009):  

Some choices need to be made. Do you turn down the volume of the music? Do 

you increase the volume of the sound effect? Do you dump the sound effect? 

Another alternative, and probably a better solution, is to create sound which 

will actually stand out from the music or to create a hole in the frequency 

spectrum of the music. Either way, this will enable the sound effect, whether 

subtle or not, to be heard. By utilizing opposing frequencies, or once that are 

not overloaded by other audio, the game can be experienced as the developer 

intended – not sacrificed to chance.  

(Marks 2009, s. 324) 

2.4 Olika ramverk för att visualisera ljud 

För att kunna presentera ljud visuellt finns det ett antal ramverk som möjliggör detta. De olika 

etablerade ramverken som tas upp i rapporten är Murchs  konceptuella modell (Murch, 2005) 

som tar bakgrund ifrån filmbranschen. IEZA-modellen (Huiberts & van Tol 2008) samt den 

kombinerade modellen av Wilhelmssons och Walléns (Wilhelmsson och Wallén, 2011) har 

båda utgångspunkt i dataspelsbranschen.  

2.4.1 Murch konceptuella modell 

Sedan filmljudets start menar Walter Murch att komplexiteten av ljudbilden har ökat (2005). 

Murch är filmklippare och ljuddesigner och har arbetat på filmer såsom Apocolaypse Now 

och The English Patient. Murch menar att det har kommit en rad tekniska möjligheter sedan 

filmljudets start, bland annat Dolby Stereo sen 1970, som gjort det möjligt att gå från en film 

som endast hade mellan femton och tjugo ljudeffekter till att idag ha filmer med hundra till 

tusen gånger mer (Murch, 2005). Fortsättningsvis förklarar Murch att konsekvensen har blivit 

att i slutskedet av en filmproduktion kan det uppstå en situation där ljud, dialog och musik 

måste balanseras, och mängden val gör att även de mest erfarna i branschen har svårt med 

alla val som måste göras (Murch, 2005). 

För att visualisera ljud menar Murch att man ska tänka ljud som ett ljusspektrum. Vitt ljus 

representerar fler bakomliggande färger från violett till rött som på egen hand utgör helheten 

(Murch, 2005). Murch presenterar upp ett scenario för läsaren för att greppa hur olika ljud 

kan spela in på ett ljudspektrum. 
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Keeping this in mind, I’d now like you to imagine white sound - every 

imaginable sound heard together at the same time: the sound of New York City, 

for instance - cries and whispers, sirens and shrieks, motors, subways, 

jackhammers, street music, Grand Opera and Shea Stadium. Now imagine that 

you could ‘shine’ this white sound through some kind of magic prism that 

would reveal to us its hidden spectrum. 

(Murch 2008, s.8) 

Helheten av ljud kan delas upp i flera specifika instanser av färg, detta resulterar i en 

kategorisering som gör det lättare att förstå sammanhanget av ljud i en större kontext. 

Vanligtvis diskuteras frekvensomfång för ljud, 20Hz- 20kHz, i dessa sammanhang men i det 

här fallet ska man se ljud som kodat samt förkroppsligat. Ett exempel på dessa 

kategoriseringar är tal som är kodat ljud, samt musik som är förkroppsligat ljud (se figur 1). 

Dessa placeras alltså från vänster till höger som ett spektrum (Murch, 2005) 

 

Figur 1 Walter Murchs modell, visualisera ljud genom ett spektrum (Murch, 
2005) 

2.4.2 IEZA-ramverket 

Sander Huiberts och Richard van Tol, som båda arbetar som forskare på Konsthögskolan i 

Utrecht i Nederländerna, lyfter fram problematiken med att det finns lite forskning kring 

struktur och komposition av spelljud. Den tillgängliga litteratur som fanns när artikeln skrevs 

berör synpunkter utifrån produktionsproblem, exempelvis inspelning och mixning, och 

teknologiaspekter som hårdvara, programmering och implementation. Baserat på detta 

menar Huiberts och Van Tol att tillgängliga klassificeringar för spelljud är få och ett 

sammanhängande ramverk för spelljud saknas. Ett ramverk för spelljud kan hjälpa 

spelutvecklare av olika discipliner att kommunicera och expandera gränserna inom sitt fält 

(Huiberts & van Tol 2008, ss. 1–2).  

Den huvudsakliga anledningen för skapandet av ramverket enligt Huiberts och van Tol  är att 

tillhandahålla en sammanhängande organisation av kategorier och genom att exponera de 

olika egenskaperna och relationerna mellan ljud (Huiberts och van Tol, 2008). Ramverket 

som Huiberts och van Tol lyfter fram heter IEZA och baseras på en tvådimensionell skala där 

den första (1) dimensionen är ljud i och utanför spelvärlden, diegetiska- och ickediegetiska 

ljud som är kategoriserade utifrån interface, effect, zone och affect. Den andra dimensionen 

visar på skillnaden mellan ljud relaterat till aktiviteten eller omgivningen av spelet (Huiberts 

& van Tol 2008, ss. 6, 10). 

 

Kodat ljud - Tal Förkroppsligat ljud - Musik 

Kodat/Förkroppsligat -

Ljudeffekter 

Gult 

Violett Rött 
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Figur 2 IEZA-ramverket som Huiberts och van Tol har tagit fram för att 
analysera och kategorisera ljud (Huiberts & van Tol 2008). 

IEZA-ramverket består av följande fyra kategorier: 

1. Interface (gränssnitt): Ljud som representerar ljudkällor utanför den fiktiva 

spelvärlden (icke-diegetiskt), exempelvis spelaktiviteter och spelhändelser. Ofta är 

denna kategori relaterad till det ljudrelaterat som händer vid HUD (”Heads up display”) 

exempelvis ljud som är kopplade till liv- och statusfältet, pop-up-menyer och 

poängskärmar (Huiberts & van Tol 2008, s. 8). 

2.  Effect (effekt): Ljud som är kopplade till det som händer i spelvärlden (diegetiskt), 

ljuden är alltså producerade av något som sker i spelvärlden och har därför en källa 

som syns, eller inte. Exempel är fotsteg, dialog och vapenskott (Huiberts & van Tol 

2008, ss. 6–7).  

3. Zone (miljö): Dessa ljud finns i spelvärlden (diegetiska) men är kopplade till det som 

händer i omgivningen, även kallat ambiensljud. Exempel är vind och regn, stadsbrus, 

industriljud m.m. (Huiberts & van Tol 2008, ss. 7–8). 

4. Affect (affekt): Denna kategori erkänner de ljud som sker utanför spelvärlden och 

förmedlar den icke-diegetiska känslan för spelet, i andra ord kallas detta för musik 

(Huiberts & van Tol 2008, s. 9).  

Interface och affect är icke-diegetiska och skillnaden mellan dessa är att interface-kategorin 

ger information om spelaktiviten och händelser som är utlösta av spelet och affect-kategorin 

förmedlar stämningen eller känslan av den icke-diegetiska spelmiljön kopplat till spelets 

omgivning (Huiberts & van Tol 2008, s. 6). 

2.4.3 En kombinerad modell 

Ulf Wilhelmsson samt Jacob Wallén presenterar ett nytt sätt att strukturera och analysera 

ljudlager i videospel i deras artikel A Combined Model for the Structuring of Computer Game 

Audio. Wilhelmsson är biträdande professor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i 

Skövde. Jacob Wallén är frilansande spelljudsdesigner. Modellen som Wilhelmsson och 
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Wallén presenterar gör det möjligt att planera ljudlager i förhållande till kodade- och 

förkroppsligade ljud, kognitiv belastning, ljudets funktion i spelet, den relativa volymen 

mellan ljud samt den dominerande frekvensvidden av alla olika ljud (Wilhelmsson & Wallén 

2011:98). 

De problem som Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011)  har identifierat 

inom fältet av analys och produktion av spelljud är följande:  

• Det finns en brist av funktionella modeller för att analysera spelljud 

• Det finns även en brist av funktionella modeller i processen av skapade av ljud 

• Förlusten av kontroll som en ljuddesigner har över ljuduppspelningen i ett spel kan 

leda till kaotisk ”oskärpa av ljud” som gör att de förlorar sin definition och därmed 

deras acceptabla värde. 

• När två eller fler ljud spelas samtidigt beror tydligheten på vilket typ av ljud i mixen, 

vilket leder in till 

• Förhållandet mellan kodade och förkroppsligade ljud. 

Vidare förklarar Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011) att ljud ofta är 

abstrakt till speldesigners, grafikskapare och programmerare på grund av brist på konsekvent 

och överförbar terminologi. 

Den modell som Wilhelmsson och Wallén presenterar kallas den kombinerade modellen och 

är baserad på visualiseringsmodellerna IEZA (Huiberts & van Tol 2008) samt Murch (Murch, 

2005) konceptuella modell. Den kombinerade modellen gör det möjligt att kategorisera olika 

ljud för valfri del av spelet genom flera olika, eller kombinerade, sätt. Dels genom kodat mot 

förkroppsligat ljud, diegetiskt mot icke-diegetiskt samt om ljudet hör till omgivning eller 

aktivitet och slutligen genom dynamiskt omfång som menas med relativt frekvensomfång 

samt relativ volym i förhållande till andra ljud (Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 107).  

 

Figur 3 Den kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén  (2011, s. 102) 
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Genom att kombinera IEZA-ramverket samt Murch konceptuella modell får bejakaren en 

bättre förståelse för vad som händer i ljudbilden på förhand, genom ett mer detaljerat sätt. 

Ljuddesignern behöver inte använda faktiska ljud utan applicerar in ljuden i modellen utifrån 

en tabell baserat på spelkonceptsunderlag som exempelvis en storyboard eller ett manuskript 

(Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 107).  

För att kunna visa på det dynamiska omfånget i modellen gällande relativt frekvensomfång 

samt relativ volym har Wilhelmsson och Wallén definierat grundläggande geometriska figurer 

för att representera detta. En cirkel förklarar att ljudet är dominant i det lägre 

frekvensregisteret, ett basljud. En kvadrat signalerar för ett ljud som placeras i mitten av 

frekvensskalan. En triangel tyder på ett ljud som omfattar höga frekvenser, ett diskantljud. 

Vidare förklarar Wilhelmsson och Wallén att det finns fem olika volymsteg (se figur 4) för 

varje geometrisk form som går från lågt till högt (Wilhelmsson & Wallén 2011, ss. 107–108). 

 

Figur 4 De olika grundläggande geometriska formerna; cirkel – basljud, 
kvadrat – mellanregister, triangel – diskantljud, i kombination med volym som 

används från lågt till högt i fem steg i den kombinerade modellen (Wilhelmsson & 
Wallén 2011, s. 108) 

Det första steget som behövs göras för att använda den kombinerade modellen är att 

kategorisera alla ljud i en tabell. Detta kan göras utifrån underlaget till spelkoncept, 

exempelvis ett designdokument, en storyboard eller liknande (Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 

107). De värden som matas in i tabellen är ljudets nummer ”#”, kommentar för ljudet, om 

ljudet är diegetiskt eller inte, vilken kategori ljudet tillhör enligt IEZA (Huiberts & van Tol 

2008), vilken färg ljudet har enligt Murch teorier (Murch, 2005), den relativa volymen på 

ljudet samt vilket frekvensband som ljudet förhåller sig till (Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 

125). 

Tabell 1 Ljud kategoriserade i en tabell för Wilhelmssons och Walléns spel Shoot the Ducks 

(Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 125). 

# Ljud Kommentar Dieget

iskt? 

IEZA Färg Volym Frekvens 
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1 Spel startat Pip Nej Interface Orange 3 Mellan 

2 Musik Slagverk Nej Affect Röd 2 Låg 

3 Anka simmar Simmande ljud Nej Zone Cyan 1 Mellan 

4 ”Ankprat”  Nej Effect Cyan 2 Mellan 

5 Anka träffad Anka ”skriker” Ja Effect Gul 3 Mellan 

6 Anka dör  Ja Effect Gul 4 Mellan 

7 Anka studsar 

på vägg 

”Tecknad” 

studs 

Ja Zone Orange 2 Låg 

8 Byta vapen Klick Ja Effect Gul 2 Låg 

9 Skjuta vapen  Ja Effect Gul 5 Låg 

1

0 

Skott genom 

väggen 

 Ja Effect Gul 2 Mellan 

11 Ambiens Träd och fåglar Ja Zone Gul 1 Hög 

1

2 

Byta poäng Pip Nej Interface Orange 3 Hög 

1

3 

Byta bana Kort 

musikalisk 

effekt 

Nej Interface Orange 3 Mellan 

 

När tabellen har fyllts i ska detta överföras och placeras ut i den kombinerade modellen. De 

placeras ut i enlighet med kategoriseringen som har gjorts tidigare (se tabell 1) samt utifrån 

formerna (se figur 4) för den relativa dynamiken. Den kombinerade modellen visualiserar 

sedan ljuddesignen på ett sätt som gör det möjligt att greppa hur ljudet förhåller sig till andra 

ljud, exempelvis om det är ett kluster av effektljud (Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 119).  
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Figur 5 Data inmatad ifrån Tabell 1 till den kombinerade modellen för spelet 
Shoot the Ducks (Wilhelmsson och Wallén, 2011). 

 

 

Wilhelmsson och Wallén beskriver i sin rapport att den kombinerade modellen kan användas 

som ett produktionsverktyg (Wilhelmsson och Wallén, 2011). Modellen tillgodoser en 

visualisering av ljuddesignen genom att först kategorisera upp ljuden för att sedan visualisera 

dem. Den kombinerade modellen bistår även med en etablerad grund av termer som kan 

användas inom spelutveckling för kommunikation mellan ljuddesigners, speldesigners, 

spelnarrotologer, grafikskapare och programmerare. Med detta anser Wilhelmsson att den 

kombinerade modellen inte uteslutande kan användas för att analysera ljud, utan även för att 

assistera i spelproduktionen gällande planering av ljud (Wilhelmsson och Wallén, 2011). 
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3 Problemformulering 

Detta forskningsprojekt är en undersökning som baseras i att det är komplext med 

ljudproduktionens roll i spel. Dels innefattar ljudproduktion konceptualiserandet av vilka 

ljudeffekter som bör ingå i spelet, men även producerandet av ljudeffekter som presenteras i 

slutresultatet för konsumenterna. Vikten av att ha god förståelse kring ljuddesignens roll i 

spelet är inte enbart betydelsefullt för verksamma ljuddesigners utan även hela 

spelutvecklingsteamet för att inte förkasta resurser i produktionsprocessen (Marks, 2009). 

Tidigare forskning om struktureringen av ljud i spelsammanhang är begränsat (Huiberts & 

van Tol 2008:1) och få funktionella modeller existerar för analyserandet och producerandet 

av spelljud (Wilhelmsson & Wallén 2011, s. 98).  När det kommer till verktyg finns det 

implementationsverktyg som bland annat FMOD (Firelight Technologies, 2018) eller Wwise 

(Audiokinetic, 2017) men dessa är specialiserade för att ta ljudresurser, dvs. producerade ljud, 

in till en spelmotor och används således inte som presentationsverktyg för ljud som ännu inte 

existerar, alltså konceptuell ljuddesign. Genom ett digitalt verktyg baserat på tidigare 

visualiseringsmodeller kan det hjälpa framtida forskning inom akademin genom analys och 

presentation av spelljud, men även i spelbranschen som produktionsverktyg.  

Målet med studien är att undersöka preferenser kring hur ett ljudvisualiseringsverktyg 

upplevs i presentationsscenario och därmed undersöka huruvida det är möjligt att 

effektivisera underlaget när man organiserar och presenterar konceptuell ljuddesign för det 

interna spelutvecklingsteamet. Frågeställningen i detta arbete är:  

”Hur uppfattar spelutvecklare visuell ljuddesign genom ett digitaliserat och utökat verktyg 

baserat på den kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén?" 

Problemformuleringen delgrundar sig i att spel kan innehålla få eller många ljudresurser och 

balansen av dessa ljudresurser kan göras på obegränsat antal sätt. Redovisning av detta innan 

ljuden har kommit till är ett problem p.g.a. mängden ljud. Beroende på vilket tillvägagångssätt 

en ljuddesigner väljer kan ljuddesignen ändras i spelet, detta med hjälp av situationsbaserade 

parametrar. Exempelvis kan ett tillvägagångssätt vara att volymen på ljud x sänks med y dB 

när parameter z ändras, till exempel ett spelläge från ”startskräm” till ”meny”. På så vis kan 

ett spel erhålla större variation och nyttja sina ljudresurser mer effektivt. Problemet är att det 

är svårt att organisera och presentera detta interaktiva sätt med hjälp av de nuvarande 

visualiseringsmodellerna som har redogjorts för i bakgrundsdelen (Huiberts & van Tol 2008; 

Murch 2005; Wilhelmsson & Wallén 2011) då de endast belyser ljudets kategorisering med 

förutsättning att ingenting förändras, dvs. ett statiskt eller linjärt medium. Motiveringen för 

arbetet är därför att utveckla ett digitalt verktyg med utökningen av att kunna påvisa i vilket 

spelläge ljuden befinner sig i. 

Artefaktarbetet är uppdelat i flera delar bestående av en ljudanalys som kontextualiseras till 

ett dokument, skapandet av en inmatningsmall samt ett digitaliserat verktyg baserat på den 

kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011). Det 

digitala verktyget har projektnamnet Interactive Audio Visualization Tool (IAVT) och i 

projektet ingår endast jag som forskare och utvecklare av IAVT. Ljudanalysen innehåller all 

nödvändig information om spelidén kring estetik, spelmekaniker och vilka ljud som ska ingå 

i spelet. Information från spelets ljud, eller ljuddesign, överförs till inmatningsmallen där de 

olika ljuden kategoriseras. Inmatningsmallen agerar som ”brygga” till 
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ljudvisualiseringsverktyget, IAVT, genom att bistå med information för att programmet ska 

kunna tolka data och visualiserar upp ljuddesignen utifrån dess kategorisering. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen har en artefakt skapats bestående av en ljudanalys av ett spel 

och det digitala ljudvisualiseringsverktyget, IAVT. Deltagarna av studien har sedan prövats 

genom intervju en och en genom att få spelets ljuddesign presenterat visuellt genom IAVT där 

de sedan har fått besvara ett antal frågor om upplevelsen. Ett urval har skett om fyra 

professionella spelutvecklare med önskvärd utgångspunkt där de hade olika arbetsområden, 

dvs. ett urval med grafiker, programmerare, ljuddesigners eller liknande. Undersökningen har 

försökt att eftersträva att inkludera både män och kvinnor i intervjuerna. 

3.2 Artefaktbeskrivning 

För att studien skulle gå att genomföras skapades inledningsvis en ljudanalys som beskrev 

grundläggande information om spelets estetik, spelmekaniker och även vilka ljud som fanns 

med. Dessa ljud var i tillräckligt antal, tio ljud, för att täcka samtliga kategorier från IEZA 

(Huiberts & van Tol 2008) samt facken i ljudspektrumet av färgkodningarna från Murch 

teorier av kodade och förkroppsligade ljud (Murch, 2005). Dock har flera avgränsningar gjorts 

för att forskningsstudien inte ska överbelastas. Några exempel är att ljuden täcker 

forskningskategorierna, att det inte är för många ljud och typ av spel samt spelets 

igenkänningsfaktor. Det här diskuteras vidare i kapitel 4.2.1. 

Andra delen av artefaktarbetet är mest omfattande genom skapandet av en inmatningsmall i 

Excel (Microsoft, 2016) där spelkonceptets ljud återges i text med all väsentlig information. 

Sedan skapades ett digitaliserat verktyg baserat på den kombinerade modellen (Wilhelmsson 

& Wallén 2011) genom ett program i spelmotorn Unity (Unity Technologies SF, 2018). 

Programmet, vid projektnamn Interactive Audio Visualization Tool - IAVT, utrönar data ifrån 

inmatningsmallen och visualiserar sedan upp ljuddesignen utifrån ljudanalysen. Tillägget från 

den kombinerade modellen är dock att IAVT kan byta från ett spelläge till ett annat på 

användarens begäran och ge en ny visualiserad ljuddesign genom att isolera ljud utifrån 

inmatningsmallen.  

Ett ark i Excel skapades som en mall för inmatning av data. I denna forskningsstudie användes 

ljudanalysen som källa för inmatning av data och detta gjordes på förhand innan 

undersökningsmetoden och det var således inte deltagarna som fyllde i excelarket. Emellertid 

skapades excelarket som en referensmall för att underlätta för framtida forskningsarbete med 

inmatnings- och överföringsprocesser till ett verktyg som IAVT. För att visualisera 

informationen till IAVT matas först data in ett ark i Excel och sedan exporteras denna data till 

IAVT i Unity. Sist körs IAVT och ljuddesignen visualiseras och varje enskilt ljud går att placera 

i olika kategorier enligt en kombination av flera visualiseringsmodeller med bland annat IEZA, 

ljudspektrumet och diegetiskt och icke-diegetiskt (Murch, 2005; Huiberts och van Tol, 2008; 

Wilhelmsson och Wallén, 2011).  
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3.3 Undersökningsmetod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden avgränsades med ett önskat urval av fyra till sex 

professionella spelutvecklare där minst en är verksam som ljuddesigner. Varför professionella 

deltagare efterfrågades var för att verktyget är tänkt att fungera i kommersiellt sammanhang 

där det ställs höga krav på verktyg för att lyckas producera goda resultat. Undersökningen har 

även eftersträvat att inkludera både män och kvinnor i intervjuerna. Dock är deltagarnas ålder, 

från 18 år och upp, och etniskt ursprung inte relevant för denna undersökning.  

Intervjun var semistrukturerad genom en lista på frågor som ställdes men samtidigt 

möjligheten till att kunna vara flexibel och låta deltagarna få utveckla idéer och tala mer i stor 

utsträckning om de frågor som forskaren ställt (Denscombe, 2007). Frågorna började mer 

generellt om deltagaren såsom bakgrund - vad denne jobbar med, erfarenhet, till att gå in mer 

specifikt om presentationen och verktyget IAVT.  

Skälet till den kvalitativa metoden var att studien huvudsakligen tog reda på spelutvecklares 

uppfattning om verktyget i ett realistiskt scenario, det vill säga ett möte där ljuddesignen 

utifrån spelet presenterades visuellt genom det digitala verktyget IAVT. Genom intervjuerna 

fick deltagarna stor möjlighet att tala om deras tolkningar av hur IAVT upplevdes i praktiken 

och ge kvalitativa reaktioner. 

Intervjuerna var planerade att utföras under maj månad 2019. Förfrågningar skickades ut till 

olika spelföretag runt om i Sverige för att se om intresse fanns för att assistera denna 

undersökning i att få professionella spelutvecklare som deltagare. Då undersökningen strävar 

efter att prövas i ett realistiskt scenario är varje organisation unik i vilken miljö de presenterar 

ljuddesign, spelidéer eller andra koncept. En idealisk forskningsmiljö är ett konferensrum där 

antingen en skärm eller projektor finns till förfogande samt där det finns möjlighet att kunna 

prata ostört.  

Innan undersökningen startade informerades deltagarna om att deltagandet i 

undersökningen var helt frivilligt och att under intervjun hade deltagaren möjlighet att 

avbryta när som helst utan motivering. Vidare informerades att samtliga intervjuade är 

anonyma i undersökningen och att intervjun spelades in vid samtycke. (Denscombe, 2007) 

3.3.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetoden, intervju, valdes då denna undersökning fokuserar på att 

få uppfattning om hur IAVT upplevs. Genom att använda sig av intervjuer ges stort djup kring 

ämnet som undersöks och det finns goda möjligheter att få värdefulla insikter kring 

deltagarnas uppfattningar (Denscombe, 2007). En annan fördel är att intervjun har varit 

semistrukturerad vilket ger stor flexibilitet till att justera tillvägagångssättet för att utröna 

intressant information av deltagaren (Denscombe, 2007).  

Det finns dock flertalet nackdelar med undersökningsmetoden som exempelvis giltigheten av 

data som sägs. I en semistrukturerad intervju är det svårt att få en konsekvens i innehållet av 

intervjun då kontext och deltagare påverkar detta mycket (Denscombe, 2007). Det är också 

tidskrävande med intervju då den data som produceras måste analyseras och transkriberas. 

Detta är något som sker efter intervjun som bör beaktas i tidsplanering för undersökningen 

(Denscombe, 2007). Utrustning såsom ljudinspelare kan hämma deltagaren i en intervju. 

Inverkan av inspelare brukar avta ganska snabbt, men det är inte alltid fallet (Denscombe, 

2007). 
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3.3.2 Etik 

Forskningsundersökningen behövde följa vissa forskningsetiska principer som lyfts fram i 

boken The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects av Martyn 

Denscombe om att skydda deltagarnas intresse,  säkerställa att deltagandet är frivilligt och 

baserat på informerat samtycke, arbetar respektfullt med vetenskaplig integritet och 

överensstämmer med landets lagar (Denscombe, 2007). Två av dessa är stort intresse och 

förklaras i mer detalj fortsättningsvis. 

Den första principen är att deltagarnas intresse ska skyddas. Med detta menas att varje 

deltagare inte ska ta skada av att vara delaktig i forskningsmaterial före eller efter denne har 

ingått i en undersökning. Det gäller också integriteten av deltagaren såsom lagring av data och 

att även inte samla in information som obehövligt exponerar deltagaren. I 

forskningsundersökningar måste anonymiteten av deltagaren garanteras, om inte deltagaren 

själv ger explicit (och skriftligt) godkännande att bli identifierade med namn (Denscombe, 

2007). Studien undvek att insamla obehövliga identifieringsdata såsom namn, 

telefonnummer, email med mera. Det har även informeras om hur intervjumaterialet kommer 

att användas och i vilket syfte. 

Den andra etiska forskningsprincipen är att deltagande ska vara frivilligt och baserat på 

informerat samtycke. Individer ska aldrig bli tvingade till att hjälpa till med forskning och 

deras deltagande måste alltid vara frivilligt. Även tillräcklig information måste ha presenterats 

till deltagaren för att denne ska kunna komma fram till en motiverad bedömning om huruvida 

de vill delta eller inte (Denscombe, 2007). För denna studie informerades deltagaren väl om 

undersökningen och deras rättigheter att få avbryta när som helst utan motivering under 

studien. 
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4 Projektbeskrivning 

Syftet med projektet är att producera ett digitalt och interaktivt ljudvisualiseringsverktyg 

baserat på tidigare forskning av Wilhelmsson och Walléns den kombinerade modellen 

(Wilhelmsson och Wallén, 2011). Verktyget som skapas i det här arbetet kallas för Interactive 

Audio Visualization Tool, IAVT. Avsikten är att på ett enkelt sätt presentera ljud visuellt 

genom prototypen av verktyget som skapas i detta arbete. Användaren kan styra vad som syns 

i realtid, dvs. genom interaktivitet.  Det ideala resultatet för verktyget, IAVT, är att underlätta 

kommunikationen mellan olika discipliner av ett mångfacetterat spelutvecklingsteam genom 

att använda IAVT som underlag vid utvecklingsmöten eller dylikt. 

Projektarbetet har i huvudsak bestått av två delar: en ljudanalys och utveckling av det 

interaktiva ljudvisualiseringsverktyget Interactive Audio Visualization Tool, IAVT. I den 

första delen genomfördes en ljudanalys med fokus på ljuddesignen av mobilspelet Bubble 

Witch 3 Saga (King 2018). Analysen omfattade dels grundläggande information om spelets 

estetik och spelmekaniker, men dock mest information om vilka ljud som ingår. Ljuden som 

ingår i dokumentet bröts ner i inmatningsmallen utifrån de olika kategorier som tagits upp i 

bakgrundsdelen, bland annat IEZA-ramverket och Murch teorier. I den andra delen av 

projektet skapades det interaktiva ljudvisualiseringsverktyget som är uppdelat i en 

inmatningsmall och design- och programutveckling av IAVT. 

Ljudvisualiseringsverktyget IAVT var utvecklat i spelmotorn Unity (Unity Technologies SF, 

2018). IAVT fungerar genom att användaren tillför grundläggande information om ett spels 

ljud i inmatningsmallen. Informationen överförs sedan vidare till utvecklingsmiljön i Unity 

genom ett överföringstillägg där programmet, IAVT, visualiserar ljuden genom en 

”cirkelradar” i flera olika kategorier som exempelvis effektljud.  I IAVT kan spelläget bytas från 

exempelvis ”Start screen” till ”Map view” och en ny visualisering sker med relevant 

information för spelläget. 

4.1 Planering 

Första delen av projektarbetet innehöll omfattande planering av hur programmet skulle 

fungera. Projektverktyg såsom Trello (Atlassian Corporation Plc, 2019) användes för att få 

struktur i projektet genom en problembeskrivning med en tillhörande kravspecifikation samt 

en lista om antaganden och krav för programmet. Projektets huvuduppgift var att digitalisera 

och utöka den kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 

2011). Digitaliseringen skedde genom att skapa ett program i Unity (Unity Technologies SF, 

2018) där IAVT kan presentera en ljuddesign visuellt utifrån en analys av spelets ljud. 

Programmet utökades även med en spellägesfunktion, exempelvis att endast visa ljuden i 

startskärmen gentemot menyn, eller att visa alla ljud samtidigt. 

För att programmet skulle uppfylla god kvalité upprättades en kravspecifikation med 

tillhörande lista av antaganden och krav för programmet. Kravspecifikationen innehöll större 

frågor om hur användaren skulle mata in information för IAVT, hur data skulle redovisas för 

användaren och slutligen hur användaren skulle ges interaktionsmöjligheter. De större 

frågorna bröts ner till antaganden och krav där uppgifterna blev specifika och mer hanterbara 

utifrån ett utvecklingsperspektiv. Varje specifik uppgift presenteras i kommande kapitel i 

utvecklingen av respektive del. 
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4.2 Ljudanalys 

En viktig del av projektet innefattade att hitta ett spel som kunde analyseras och sovras till 

relevant information om spelets estetik, spelmekaniker och ljud i ett dokument som sedan 

kunde användas i inmatningsmallen för IAVT. För att få så bra kvalité som möjligt i 

forskningsarbetet behövdes det avgränsas. Det här kommer att förklaras i kommande 

underkapitel. 

4.2.1 Avgränsa forskningsprojektet 

Tre krav sattes upp för att avgränsa forskningsprojektet och för att bibehålla en god kvalité: 

spelet innehåller ljud från samtliga forskningskategorier, ljuddesignen i spelet är inte för 

komplex och att spelet är etablerat på spelmarknaden. Dessa förklaras vidare nedan. 

Första kravet var att spelets ljuddesign täckte alla studiens forskningskategorier från IEZA-

ramverket, som innefattar ljud av gränssnitt, effekt, zon, samt affekt, och spannet av 

förkroppsligade- och kodade ljud som exempelvis röda eller gula ljud. Kravet är motiverat med 

att hela projektarbetet grundar sig i Wilhelmssons och Walléns den kombinerade modellen 

(Wilhelmsson och Wallén, 2011) där de använder sig av dessa forskningskategorier. Det här 

forskningsprojektet använder sig därför av samma riktlinjer. 

Andra kravet var att spelet inte har en för komplex ljuddesign, det vill säga att spelet inte 

överstiger antalet ljud i varje enskild forskningskategori i orimlig grad. Forskningen behöver 

avgränsas och därför behöver spelet inte innehålla för många ljud. Dels för att det ska vara lätt 

att analysera, dels för att presentera för deltagarna av undersökningen. 

Tredje och sista kravet var att spelet ska ha en god igenkänningsfaktor. Det blev då lättare för 

testpersonerna att relatera till och bilda sig en grundläggande uppfattning om spelet. Spelet 

bör således vara etablerat på spelmarknaden genom att ha många användare, funnits ute 

tillgänglig för allmänheten under en längre tid, och att spelet är fortsatt populärt. Genom att 

följa dessa kriterier så håller spelprodukten en god kvalité överlag och utesluter spelprototyper 

eller produkter som inte är representativa för den allmänna spelmarknaden.  

Utifrån de tre kraven som satts upp vid processen av att finna ett spel har ytterligare två 

aspekter tagits hänsyn till. Först och främst vilken plattform spelet är utvecklad för då det är 

kopplat till de olika kraven som satts upp. Det finns exempelvis spel för datorer (PC), konsol 

som exempelvis Playstation, Xbox eller Nintendo, och även webb och mobilspel. Andra 

aspekten som togs i hänsyn till är vilken genre spelet tillhörde. Det finns genre av exempelvis 

action, äventyr, rollspel, racing och många fler.  

4.2.2 Spelet som analyserats 

Det spel som valdes att göra en analys av var mobilspelet Bubble Witch 3 Saga (King, 2019) 

som är ett pusselspel och det senaste spelet i Bubble Witch-serien utvecklat av King. Spelet 

handlar om häxan Stella som befinner sig i en magisk värld där hon måste besegra den 

ondskefulla Wilbur genom att skjuta ner bubblor i par om tre för att avancera i spelet och ta 

sig igenom nivåerna (King, 2019).  Genren är casual vilket syftar på spel med enkla och 

intuitiva kontroller och där spelaren kan komma in i spelet snabbt, dvs. ha korta spelsessioner 

(Adams, 2014 s. 22). Mobilspel som plattform valdes för att det är en hårdvaruplattform som 

är begränsade i sina kontroller genom sin touchskärm och passar då bra till genren casual. 
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En enklare analys gjordes av spelet i sin helhet. Den innehåller grundläggande information 

om spelets estetik, spelmekanik, plattform och med mera (se Appendix A). De olika spellägen 

som valdes att analyseras var ”startskärmen”, ”kartvy” samt ”husvy”. En fullständig analys 

gjordes inte av det huvudsakliga spelläget då forskningsarbetet behövdes avgränsas. Ljuden 

kategoriserades utifrån inmatningsmallen, som förklaras i kommande kapitel 4.3 och 

ljudanalysen blev följande:  

ID Sound State IEZA 

1 Ambiance Start screen, Map view Zone 

2 UI click Start screen, Map view, House view Interface 

3 UI dialogue (generic) Start screen, Map view, House view Interface 

4 Titel text Start screen Interface 

5 Spawning cat(s) House view Effect 

6 Fairies House view Effect 

7 Capture star dust House view Effect 

8 Owl flapping wings Map view Effect 

9 Music – Map theme Map view Music 

10 Music – House theme House view Music 

Tabell 2 Ljudanalysen av spelet Bubble Witch 3 Saga (King, 2019) med begränsat antal 

kategorier. För fullständig tabell, se Appendix B. 

Ovan är en begränsad variant av hela ljudanalysen som finns i slutet av denna rapport (se 

Appendix B). Detta är en utgångspunkt till senare när programmet, IAVT, utvecklas och får 

stöd för att överföra denna information och visualisera det. 

4.3 Skapande av inmatningsmall 

För att IAVT skulle vara lätthanterlig för användaren att skriva in information i var det 

önskvärt att inmatningsprocessen blev enkel med så få steg som möjligt för användaren. En 

lösning blev då att skapa ett kalkylblad i Excel (Microsoft, 2016) genom att lista flera 

kategorier för att kunna visualisera ljud. Varje enskilt ljud kan placeras i olika kategorier enligt 

en kombination av flera visualiseringsmodeller med bland annat IEZA, ljudspektrumet av 

Murch, spelläge, relativ volym och relativt frekvensband (Huiberts & van Tol 2008; Murch 

2005; Wilhelmsson & Wallén 2011). Inmatningsmallen har dock skrivits på engelska för att 

underlätta datorns tolkning av data, exempelvis ordet ”spelläge” innehar ett ”ä” som kan 

orsaka problem för programmet att tolka när information överförs, därför blev språkvalet 

engelska. Tabellens rubrikrad i Excel ser ut på följande vis:  
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ID Sound Comment State Diegetic IEZA Color Loud. Freq. 

Tabell 3 Inmatningsmallen för IAVT. 

De olika kolumnerna i inmatningsmallen har olika funktion som är viktig för att överföringen 

ska fungera och att IAVT visualiserar upp ljuden korrekt. En kort förklaring om varje enskild 

kolumn följer nedan: 

• ID: förklarar ljudets identifikationsnummer, ID-nummer, i tabellen. 

• Sound: vad är det för ljud. 

• Comment: en frivillig kommentar om ljudet. 

• State: vilket spelläge befinner sig ljudet i? Kan vara flera spellägen för ett enskilt ljud 

med ett kommatecken som separerare. 

• Diegetic: om ljudet är diegetiskt eller inte. 

• IEZA: vilken kategori enligt IEZA har ljudet? Interface, Effect, Zone eller Affect. (se 

kapitel 2.4.2 för mer information om kategorisering) 

• Color: vilken färg har ljudet? Röd, orange, gul, grön, ljusblå, blå eller lila. 

• Loudness (förkortat ”Loud.”): vilken relativ volym har ljudet? Från 1–5. 

• Frequency band (förkortat ”Freq.”): vilket relativt frekvensband har ljudet? 

Low, Middle eller High. 

Inmatningsmallens struktur gör den skalbar med information oavsett om tabellen innehåller 

5 eller 50 olika ljud som ska visualiseras i IAVT. Den goda strukturen ger också bra möjligheter 

för IAVT att tolka data lika genom kolumnerna för varje enskilt ljud, man slipper således att 

manuellt mata in ljuden i programmet för varje enskilt tillfälle. Det är även flexibelt att 

redigera dokumentet och se förändringarna i programmet direkt efteråt. 

4.4 Design av IAVT  

Arbetsprocessens mest omfattande del handlade om utvecklingen av 

ljudvisualiseringsverktyget Interactive Audio Visualization Tool, IAVT. Först belyses 

designprocessen med dess designval och tillvägagångssätt. Sedan i kommande kapitel 4.5 

förklaras hur arbetet går från design till programvaruutveckling och hur programmet 

fungerar.  

Det huvudsakliga programmet som använts för design av IAVT har varit Photoshop CC (Adobe 

Systems Incorporated, 2018). Det har varit en iterativ process med ett tiotal revideringar 

gjorda under hela projektets gång, även under utvecklingen av programvaran.  

4.4.1 Analys av befintlig modell 

I den kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011) 

representeras ljuden genom primitiva geometriska former för att påvisa det relativa 

frekvensbandsomfånget samt den relativa volymen på ljudet (se figur 4). Där utgörs 

exempelvis högfrekventa ljud som trianglar, där storleken av formen påvisar vilken volym 

ljuden har. Dessa ljud placeras sedan på modellens yta utifrån det som är ifyllt av tabellen (se 

figur 5, se tabell 1). 
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Det finns dock problematik i designen av den kombinerade modellen av Wilhelmsson och 

Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011), både i modellens yta och ljudens utformning. Det här 

leder in till flera synpunkter om designen som jag vill påpeka för vidare utveckling av IAVT.  

Synpunkter av modellens yta: 

• Stor mängd ljud kan skapa problem: Det här gäller speciellt ljud som är inom samma 

kategori, till exempel effektljud som är gula. Hur ska de få plats på bästa sätt? 

• Visa ljud med relevans i spelet: På modellens finns inga begränsningar på att endast 

visualisera ljud som kommer ifrån ett specifikt spelläge. Till exempel kan det finnas tio 

ljud i spelet, men där fem av ljuden endast framhävs i menyn, och inte någon 

annanstans. Detta skapar en överbelastning med visuell information om användaren 

inte efterfrågar allting.  

• Lika stor yta för alla kategorier: Modellens yta är lika oavsett vilka ljud som ska 

visualiseras. Det kan uppstå problem med platsen av ljud i modellen om det är ojämn 

fördelning av ljuden som finns representerade av dess kategorier.  

Synpunkter av specifikt ljuden som representeras på modellens yta: 

• Volym: Storleken av den geometriska formen avgör vilken volym ljudet har. Detta sker 

genom fem olika storlekar av den geometriska formen (se figur 4) genom den 

kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011). Problemet är när modellen 

innehar exempelvis endast en triangel, ett högfrekvent ljud, i hela radarn. Då har man 

inget annat ljudobjekt att jämföra med, därför blir det svårt eller omöjligt att urskilja 

volymen av triangeln. 

• Frekvensomfånget: genom den geometriska formen redovisas ljudobjektets relativa 

frekvensband visuellt. Högfrekvent är en triangel, mellanfrekvent är en kvadrat och 

lågfrekvent är en cirkel. Former säger dock inte så mycket om vad det är för ljud. Det 

är en stor generalisering av ljud och det blir oklart utan stöd av listan med ljuden.  

4.4.2 Radarn - modellens yta 

Modellens yta där ljuden visualiseras i kallas för engelskans ”Radar” eller radar på svenska. 

Radarn har inte utarbetas mycket mer än hur originalmodellen ser ut av Wilhelmsson och 

Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 2011). Dock har vissa tillägg gjorts som förstärker 

modellens funktion. Linjer som representerar färgerna av ljudspektrumet av Murchs (Murch, 

2005)  har lagts till i radarn. Linjerna är tunna och innehar färgerna röd, orange, gul, grön, 

blå och lila (se figur 7). Det finns även förklarande text utanför radarn som beskriver 

kategoriernas placeringar i radarn från IEZA-ramverket av Huiberts och van Tol (Huiberts 

och van Tol, 2008).  
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Figur 6 Grundstommen av IAVT där ljudobjekten sedan visualiseras på kallas 
för ”radarn”. 

4.4.3 Ljudobjekten 

Objektet som representerar ljudet som visualiseras upp på modellens yta i IAVT har fått 

benämningen ”Audio object” på engelska, eller ljudobjekt på svenska. Ljudobjekten har 

reviderats flera gånger under designprocessen där flera designval har gjorts.  

Projektet vänder sig till ett mångfacetterat spelutvecklingsteam och att slopa tekniska 

ljudtermer kan då vara en fördel. Ljudobjektet kan representera frekvens indirekt på ett annat 

vis genom exempelvis en ikon som avbildar ljudet i högsta möjliga mån.  

Sammantaget kan ljudobjektens utformning fortskrida olika beroende på vilka designval som 

görs. Wilhelmsson och Wallén har i den kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 

2011) valt att fokusera på frekvensomfånget som en huvudsaklig del av vad som ska 

visualiseras för användaren av modellen genom de olika geometriska formerna. I arbetet av 

IAVT har fokus dock varit att framhäva ljudets funktion, själva ljuden och dess kommentar, 

och visualisera den tydligt. I framställningen av ljudobjekten har ikonografi varit en 

grundläggande del av designprocessen. Det här motiveras med artikeln The Importance of 

Iconography skriven av Ryan Phillips (2014). 

Because icons stand out to the eye, you can use them to draw a viewer’s 

attention from one part of the page to the next, almost like indicators on a 

roadmap. 

(Phillips, 2014) 
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Som Phillips nämner är det effektivt att använda ikoner för att finna och uppmärksamma 

information, vilket jag vill dra nytta av i detta arbete. Därför har jag valt att använda ikoner 

istället för primitiva geometriska former så som den kombinerade modellen (Wilhelmsson och 

Wallén, 2011) grundar sig i. 

The best thing about icons is that they are compact and very expressive. In 

other words, they don't take up a lot of space but can convey lots of information 

in a fraction of a second. 

(Phillips, 2014) 

Här menar Phillips att ikoner kan förmedla mycket information på en bråkdels sekund utan 

att behöva ta upp yta. I mitt arbete blev detta ett effektivt sätt att presentera ljudens funktion 

för att det ska vara lättare att skilja olika ljudobjekt åt. 

Under designprocessen valdes ett nytt sätt att visualisera ljudobjektet med motivering av 

tidigare nämnda problem under kapitel 4.4.1. Frekvens slopades helt och ersattes med en ikon 

för ljudobjektet. Detta grundas i att det skulle vara lättare kunna skilja de olika ljudobjekten 

åt och att det skulle vara tydligt att se vilket ljud som är utplacerat i radarn. Volym skiftades 

från att vara relativ av storleksklass i visualiseringen till att få en tydlig siffra av 1–5 i cirkelns 

kant. ID-numret har dolts i det statiska synfältet av radarn till att visas tillsammans med 

ljudets namn när musen hålls över objektet (se figur 8).  

 

Figur 7 Den slutgiltiga designen av ljudobjektet. Det vänstra ljudobjektet 
representerar ljudet utan interaktion, statiskt i radarn. När musen hålls över 

ljudobjektet visas mer information, som syns i det högra ljudobjektet. 

I figuren ovan presenteras ett fotstegsljud med ID-nummer 21 där den relativa volymen är 3 

av 5.  Ljudobjektet visas endast med ikon samt volym när den är statiskt i radarn, det vill säga 

när den inte interageras med. När musen hålls över ljudobjektet dyker ID-numret samt ljudets 

namn upp och ikonen tonas ut med 50% och får en grå nyans. Motiveringen är att det ger 

tydligare visuell återkoppling till användaren.  

4.4.4 Informationsruta 

En informationsruta har designats fram för att komplettera det minimalistiska ljudobjektets 

information av det som visualiseras i radarn. Denna ruta ger extra information ur 

inmatningsmallen direkt i programmet när användaren håller över musen på ljudobjektet (se 

figur 9). Här presenteras ID-nummer, ljud, kommentar, spelläge, relativ ljudnivå och relativt 

frekvensband. 
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Figur 8 En informationsruta som dyker upp när användaren håller 
muspekaren över ljudobjektet. 

Informationsrutan och extrainformationen på ljudobjektet dyker upp när musen hålls över 

ljudobjektet för att tydliggöra att användaren interagerar med det specifika ljudobjektet. 

Information så som, diegetisk, IEZA och färg, har medvetet valts att inte tas med. Detta har 

motiverats med att den informationen syns redan i radarn genom ljudobjektens placeringar 

till exempel av färglinjerna eller vilken del av radarn som ljudobjektet har placerats i. 

4.4.5 Nerlagda designidéer 

Under designutveckling utarbetades en kategoriseringsstruktur med tillhörande ikoner för att 

upprätta en sorts ikonstandard för olika typer av ljud. Denna struktur var tänkt att täcka in 

”samtliga” ljud med en generell ikon. Systemet utgick ifrån sju olika kategorier av dialog, 

musik, foley, ambience, ljudeffekter och gränssnittsljud. Dessa sju kategorier hade i sin tur 

underkategorier som exempelvis ljudeffekter, fordon, luftburet. Totalt framställdes över 60 

ikoner för varje enskild kategori genom att hämta ikoner från hemsidan Icons8 (2019). Denna 

utarbetning skrotades dock då den blev för omfattande och ospecifik för projektet. Endast 

ikonerna för ljudanalysen finns kvar och används. 

4.5 Utveckling av IAVT och dess funktion 

När det fanns en grund i designarbetet att gå vidare med påbörjades utvecklingen av 

programmet IAVT. Utvecklingsmiljö var Unity av Unity Technologies SF (Unity Technologies 

SF, 2018) och programmet utvecklades med programmeringsspråket C# med målplattform 

satt som Windows 10 64-bit. Dessutom användes flera tilläggspaket till Unity (Unity 

Technologies SF, 2018) för att underlätta utvecklingsarbetet. Några nämnvärda paket är 

TextMesh Pro (Unity Asset Store, 2019a) för högupplöst text, Unity-QuickSheet (Hyoun Woo, 

2013) som bidrar till överföring av excelark till strukturerarad data och Procedural UI Image 

(Unity Asset Store, 2019b) som möjliggör vektordesign direkt i Unity (Unity Technologies SF, 

2018). Närmre förklaring följer i kommande stycken. 

Första delen av arbetet var att strukturera upp projektet med en god mappstruktur för att 

kunna rymma alla grafiska filer. Dessa grafiska element har producerats i designprocessen, så 

som ikoner, referensbilder för radarn, ljudobjekt och informationsruta, i syfte att snabba på 

utvecklingen av programvaran. I början av projektet var det stor blandning av referensbilder 
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och små grafiska element som behövdes återskapas i Unity (Unity Technologies SF, 2018) 

med kod eller inbyggda visuella verktyg. Det var även viktigt med en bra struktur i hierarkin 

av programobjekten för att kunna hitta och återanvända element effektivt under projektets 

gång. 

4.5.1 Utveckling av ljudobjekten och informationsrutan 

Arbetet gick vidare med att skapa ljudobjekten och informationsrutan med hjälp av 

referensbilder importerade från designprocessen. Olika former, till exempel cirklar och linjer 

skapades med hjälp av Procedural UI Image (Unity Asset Store, 2019b). För text användes 

TextMesh Pro (Unity Asset Store, 2019a) med motivering att Unitys (Unity Technologies SF, 

2018) inbyggda textsystem gav dålig textkvalité, framför allt i små textstorlekar och på 

högupplösta skärmar. Ljudobjekten omvandlades till prefabs, som betyder att objekten kan 

återanvändas och fungerar som mallobjekt. Det är användbart med prefabs då ljudobjekten 

ska återskapas flera gånger och ha samma objektstruktur men olika texter, värden och ikoner. 

En stor utmaning och avvägning i utvecklingen av programmet var hur de olika ljudobjekten 

skulle placeras på radarn. I planeringsfasen hade det flaggats för att det här momentet skulle 

ge komplikationer. Vi tar ett praktiskt exempel: ett ljudobjekt med färg gul och IEZA-

klassificering effektljud. Skulle användaren själv placera ut ljudobjekten på radarn eller 

placerar programmet ut objektet på radarn utifrån den data som matats in? Med arbetstid i 

åtanke så valdes snabbaste lösningen som blev att placera ljudobjekten manuellt på radarn. 

4.5.2 Byta spellägen 

En unik funktion i IAVT är att programmet ska kunna visualisera ljudobjekt endast från ett 

visst spelläge. I inmatningsmallen så finns kategorin State som anger vilket spelläge ljuden 

befinner sig i. Om ljudet är i fler spellägen så visas det med ett kommatecken efter varje State. 

Först så skapas fyra knappar. Grafik görs med hjälp av Procedural UI Image (Unity Asset 

Store, 2019b) och för text används TextMesh Pro (Unity Asset Store, 2019a). Tre knappar, 

”Start screen”, ”Map view” och ”House view” är ”ihopkopplade” med en tunn linje för att 

representera ett flödesdiagram enligt ljudanalysen (se Appendix A). Knappen ”All” placeras i 

bakgrunden för att visa att den representerar alla spellägen (se figur 10).  

 

 

Figur 9 Olika spellägen i IAVT som representeras av knappar. 

4.5.3 Överföringssystemet 

Ett bra system behövdes för att enkelt och effektivt föra över informationen från excelarket.  

Här testades flera olika tillvägagångssätt som till exempel att konvertera och exportera 
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excelarket till XML-format för vidare bearbetning av data i Unity (Unity Technologies SF, 

2018). Dock upptog det här momentet stor arbetstid och därför prioriterades snabbare 

lösningar som landade i tilläggspaketet Unity-QuickSheet (Hyoun Woo, 2013). Data kunde nu 

överföras från inmatningsmallen och redovisas i vektorer i Scriptable Objects, databehållare 

som förvarar information av inmatningsmallen. Informationen kunde redigeras i Excel och ett 

knapptryck i Unity (Unity Technologies SF, 2018) redovisar förändringarna direkt.  

Arbetet går vidare med att koppla ihop inmatningsmallens data med objekten i programmet. 

Då inmatningsmallen hade konverterats till vektorer i Scriptable Object så skapades en 

referens i objektet genom ID-numret. Till exempel, hade objektet ID-nummer fyra hämtades 

alla värden från motsvarade rad i kalkylarket. 

4.5.4 Menyskärm 

För att användaren ska få möjlighet att avsluta programmet skapas en meny. En mörk 

bakgrund täcker skärmen och en menyruta syns i mitten med två knappval, att fortsätta 

programmet eller avsluta det. Användaren når denna menyskärm genom att trycka på 

”Escape”-knappen, då kommer alternativen upp. 

4.5.5 IAVT i sin helhet 

Syftet med forskningsarbetet var att testa artefakten mot professionella spelutvecklare för att 

få återkoppling om deras uppfattnings av verktyget. Det finns mer utvecklingspotential i hela 

artefakten men arbetet behövde få ett slut för att kunna testas mot deltagarna.  

 

 

 

Figur 10 Den slutgiltiga versionen av IAVT med alla tio ljudobjekt 
representerade av ljudanalysen. 
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5 Utvärdering 

Pilot- samt huvudundersökning har utförts i enlighet med metodbeskrivning (se kapitel 3.1). 

Totalt intervjuades en deltagare i pilotundersökningen samt fyra deltagare i 

huvudundersökningen. Deltagare söktes upp genom direkta meddelanden via sociala medier 

och mailkontakt. Forskningsarbetet har fokuserat på att undersöka preferenser kring hur ett 

ljudvisualiseringsverktyg upplevs, och om detta är något som kan vara användbart i ett 

spelutvecklingssammanhang. Syftet har främst varit att se om det är möjligt att effektivisera 

underlaget när man organiserar och presenterar konceptuell ljuddesign för spelutvecklare. I 

det här kapitlet presenteras utförandet och resultatet av undersökningen, gällande pilotstudie 

och huvudstudie. 

5.1 Pilotundersökning 

Innan huvudundersökningen genomfördes testades studiens upplägg i en pilotundersökning 

med en deltagare utan spelutvecklingsbakgrund, dock med studioljudteknisk bakgrund. Målet 

med pilotundersökningen var att huvudsakligen testa artefakten med frågor som behandlade 

användarvänlighet, förståelse av program, inmatningsmall med dess kategorier med mera.  

Genom pilotundersökningen framkom det att undersökningen behövde en tydlig och 

strukturerad presentation om IAVT. Allt förklarades enbart med inmatningsmallen genom att 

peka och förklara varje enskild kategori, och sedan öppna upp programmet och förklara hur 

det var kopplat. Resultatet blev en kort presentation i PowerPoint (Microsoft, 2019) som gick 

igenom inmatningsmallens kategorier, programmets yta och kopplingen däremellan. Det här 

skulle presenteras innan programmet öppnades upp.  

5.2 Huvudundersökning 

Fyra deltagare deltog i huvudundersökningen där de fick ge sin uppfattning om att 

kommunicera ljuddesign. Datainsamlingen till undersökningen bestod av fyra intervjuer där 

deltagarna var spelutvecklare på två företag och en som arbetade frilans. Samtliga deltagare 

rekryterades genom meddelanden via sociala medier. Alla fyra deltagare som deltog i studien 

var verksamma professionellt inom olika yrkesdiscipliner av spelutveckling bestående av en 

speldesigner (deltagare 1), en animatör (deltagare 2), en med kombinerad roll av ljuddesigner 

samt övrig roll inom spelföretaget (deltagare 3) och en kompositör (deltagare 4). Samtliga 

deltagare var män. Intervjuerna fördelades på två dagar där mellan en till tre intervjuer 

utfördes per dag. 

Deltagarna informerades först om att de skulle ta del av en studie som behandlar deras 

uppfattning om att kommunicera ljuddesign. Sedan förklarades att forskningsarbetet gjordes 

genom Högskolan i Skövde och informerades då om några forskningsetiska principer. Dels att 

deltagande är frivilligt och att deltagaren när som helst kan avsluta intervjun, oavsett 

anledning (Denscombe, 2007). Deltagaren är anonym vid namn och företag, dock kan åsikter 

som sägs komma att citeras. Sist tillfrågades om tillstånd att spela in intervjun där samtliga 

deltagare godkände inspelning.  

Undersökningen var uppdelad i fyra delar. I första delen ställdes inledningsvis frågor om 

deltagaren gällande dess yrkesroll och erfarenhet inom spelutveckling. Sedan ställdes frågor i 

vilken utsträckning deltagaren kom i kontakt med ljuddesign, om personen i fråga hade en 
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mer eller mindre påverkande roll för ljudets utveckling, och hur de kommunicerade ljud 

mellan olika discipliner. 

I den andra delen presenterades artefakten, verktyget IAVT, i en presentation i PowerPoint 

(Microsoft, 2019) där det förklarades hur inmatningsmallen fungerade och vad varje enskild 

kategori representerade. Vidare förklarades kopplingen av olika kategorier av 

inmatningsmallen mot programmets yta och slutligen hur informationen, de så kallade 

ljudobjekten, placerades i programmet och vad som representerades. 

I den tredje delen öppnades programmet, IAVT, där första spelläget, startskärmen, 

presenterades av mig. Sedan fick deltagaren gå igenom det andra spelläget, kartvyn, och 

beskriva vilka ljud han såg och vad eller vilka ljud som återfanns i föregående spelläge, 

startskärmen. I det tredje spelläget spelades först en videosekvens upp med ljud där 

deltagaren fick återge vad för ljud som återfanns i videon. Sedan fick deltagaren svara på 

frågor om han tyckte ljuden stämde överens med presentationsverktyget och motivera om det 

var lättare eller svårare med ikoner i programmet. 

I den sista delen ställdes frågor om programmet, IAVT. Frågor som ställdes var att motivera 

hur lätt eller svårt det var att förstå programmet, om det var användarvänligt. Vad som var 

bäst, respektive sämst med programmet. Utvecklingsmöjligheter genom att addera eller ta 

bort funktioner eller dylikt. Sedan ställdes frågor om hur presentationsverktyg generellt 

användes av deltagaren. Hur denne hypotetiskt skulle presentera dessa ljud för sina kollegor, 

och om det skulle vara till hjälp med ett verktyg som IAVT. Avslutningsvis ställdes frågor om 

vad det viktigaste är för att effektivt kunna presentera ljud. Och om det är något mer inom ljud 

som behöver forskas inom.  

5.3 Analys och slutsats 

Syftet med studien har varit att få en uppfattning om hur spelutvecklare upplever visuell 

ljuddesign genom ett verktyg, IAVT där deltagarna har fått beskrivit styrkor och svagheter i 

programmet i sig, men även fört diskussioner om att kommunicera ljuddesign i allmänhet och 

hur man kan ta det större arbetet vidare framåt.  

Sammanfattningsvis av analysen är resultatet mycket positivt. Samtliga deltagare är positiva 

till IAVT och även möjligheten att organisera och presentera ljuddesign visuellt. I generella 

drag påvisar tendenser till att vidareutveckla både metoder och verktyg för att underlätta en 

aspekt av arbetet att ta fram spelljud.  

Samtliga deltagare uppfattade ganska direkt vilka ljud som återfanns från spelläge 

”startskärm” till ”kartvyn”. Det var lätt att se vilka ljud som återfanns. Deltagarna motiverade 

med att ljudobjekten satt på samma position och att det var enkelt att byta snabbt och få en 

visuell koppling till vilka som var återkommande.  

5.3.1 Negativa aspekter av IAVT 

Samtliga fyra deltagare påpekade att verktyget hade mycket information och att om det var 

något som kunde skalas ner var det antingen att ta bort IEZA-ramverket(Huiberts och van Tol, 

2008) eller Murch konceptuella modell (Murch, 2005). Deltagare 2 beskrev problematiken 

såhär: 
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Om man får en förklaring av [IAVT] som du gav mig för det innan så tycker jag 

det är lätt att förstå. Hade jag bara fått [IAVT] rakt framför mig så hade jag inte 

fattat någonting. 

Deltagare 2 

Det kom flera förslag från flera av deltagarna. Deltagare 2 och 4 pratade om att lägga till 

förklaringar till alla funktioner som lätt går att komma åt under programmets körning. Det 

ansågs vara viktigt att ha förklaringar som var lätta att plocka fram, gärna mer utförliga också 

som instruerar om till exempel ”en graf som går i olika dimensioner, färgfunktionen och de 

andra variablerna”. 

I mindre scener med ett begränsat antal ljud lyfte deltagare 1 och 4 att verktyget skulle kunna 

fungera i ett produktionssammanhang. Dock såg de problematiken med att använda verktyget 

i projekt med fler ljud då det skulle riskera att bli trångt i verktygets yta. Deltagare 4 lyfte fram 

förslag om att kunna isolera och zooma in på de olika sektionerna, till exempel på effektljuden 

för att kunna undvika överbelastning med antalet visualiserade ljud i scenen. Det här är något 

som har funderats på under utvecklingsprocessen men det har inte prioriterats eftersom 

ljudanalysen har utgått med endast 10 ljud. Det finns olika lösningar för att gruppera ihop 

objekt, en lösningen är att skapa något i stil med Google Maps som är uppbyggt genom sin 

klusterfunktion (Google Maps, 2019). Där grupperas objekt som ligger inom ett visst avstånd 

ifrån varandra, till exempel 50 pixlar, och markeras med en siffra av antalet objekt som är 

grupperade. Det finns dock problematik med hur ikoner ska grupperas ihop. Det kan krävas 

mer än att bara slå ihop närmaste objekten, möjligtvis behöver ett nytt tillvägagångssätt tas 

fram för att hålla koll på relevansen av objekten och hur dem hör ihop tillsammans. Till 

exempel skulle objekt som behandlar samma område, fotstegsljud av underlag av gräs, lera, 

sand med mera, kunna grupperas ihop. 

I och med att deltagare 4 var röd-grön färgblind fick färgkodningen kritik. Förslag var att 

addera olika mönster till aspekterna som hade färg för att lättare kunna urskilja färgens 

betydelse i programmet. Det här är en aspekt som förbisetts i undersökningen fram tills att 

deltagaren lade fram återkopplingen. Det är ett oerhört viktigt spår att hålla programmet så 

tydligt som möjligt, något som har funderats över tidigare genom att hålla färgerna till tunna 

linjer istället för att vara en färgbakgrund genom hela ytan som i utgångsmodellen av den 

kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011). 

5.3.2 Positiva aspekter av IAVT 

Samtliga deltagare gillade överblicken som man fick av IAVT. Det upplevdes smidigt att hoppa 

mellan scenerna och att ”oväsentlig” information sållades bort genom att vara inne i det 

spelläge man önskade vara aktivt. 

Deltagare 3 lyfte fram att det är väldigt bra utifrån visualiseringsaspekten. Han tror att det är 

lärorikt för någon ej insatt i ljud att få kännedom att man ska ”sprida ut saker i ljudbilden” och 

innebörden av kategorierna. 

Ikonerna mottogs positivt av alla deltagare. Deltagare 1 förklarade att ikonerna var det första 

som han såg för att se vad ljuden representerade. Deltagare 3 tyckte att ikonerna var något 

som skulle vara kvar och ta mer plats, och kanske till och med ersätta något 

kategoriseringssystem om det skulle krävas.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utreda hur spelutvecklare upplever ett 

ljudvisualiseringsverktyg och om det är möjligt att effektivisera underlaget när man 

presenterar visuell ljuddesign. En artefakt, bestående av ett ljudvisualiseringsverktyg vid 

projektnamn Interactive Audio Visualization Tool, IAVT, har producerats för att möjliggöra 

studien. Verktyget visualiserar inmatningsmallen data, som är information om ljuddesignen i 

ett spel, och fungerar vidare som underlag i ett presentationsscenario. En enklare ljudanalys 

har också utförts på spelet Bubble Witch 3 Saga (King, 2019) som presenterats genom 

verktyget IAVT under intervjuerna. 

IAVT utgår från tidigare forskning av visualisering av ljud: Murch konceptuella modell 

(Murch, 2005) som beskriver ljud som ett spektrum av ljus. IEZA-modellen av Huiberts & van 

Tol (Huiberts och van Tol, 2008) som kategoriserar ljud enligt Interface, Effect, Zone och 

Affect. Den kombinerade modellen av Wilhelmsson och Wallén (Wilhelmsson och Wallén, 

2011) som kombinerar de tidigare två modellerna till en. 

Programmet IAVT har tagits fram genom en iterativ designprocess i Photoshop (Adobe 

Systems Incorporated, 2018) där designval har gjorts med utgångspunkt i tidigare forskning. 

Programmet har skapats i spelmotorn Unity (Unity Technologies SF, 2018) där flera 

tilläggspaket har använts. Slutresultatet är en digitaliserad variant med möjlighet till att skifta 

spellägen, arbetet är baserad på den kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011). 

Forskningsstudien har sedan genomförts med intervjuer, en kvalitativ analysmetod. I 

undersökningen deltog fyra personer verksamma inom dataspelbranschen med olika 

yrkesområden där samtliga deltagare var män och hade en individuell erfarenhet på mellan 

ett till fyra år inom spelutveckling. 

Intervjuerna pågick under cirka 30 minuter och hanterades med en deltagare åt gången. 

Inledningsvis ställdes standardfrågor om deltagaren. Sedan presenterades verktyget om 

inmatningsmallen och hur programmet fungerade. Olika spellägen presenterades sedan och 

deltagaren fick uppleva IAVT och fick svara på några avslutande frågor om programmet och 

en diskussion om att om att kommunicera ljuddesign.  

Resultatet av studien är mycket positivt i den bemärkelse att verktyget ansågs ha god potential 

enligt samtliga deltagare. Det fanns tydliga tendenser i undersökningen för att strukturera och 

presentera spelljud i spelutveckling.  

6.2 Diskussion 

Enligt Marks är det viktigt att prioritera planering i processen för att undvika att 

skapandeprocessen av ljud blir ineffektiv och att ljudfiler förkastas. Marks beskriver vidare att 

det är viktigt att sammanställa utvecklingsteamet och tillsammans tänka ut spelets ljuddesign. 

Om ett projekt har bestämt vem som arbetar med ljuddesign ska denna person tas med i 

diskussioner och få en möjlighet att dela hans eller hennes erfarenheter för att bringa klarhet 

i detaljerna kring ljuddesignen (Marks, 2009). Deltagare 4 svarare på frågan om det skulle 

vara lättare eller svårare att kommunicera ljuddesign med hjälp av programmet: 
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Det skulle vara lättare. För att då kan man prototypa fram en visuell 

representation av vad man tänker göra innan man lägger ner massa arbetstid. 

Man kanske kan få fram sin idé till någon annan som inte håller på med ljud, 

någon som inte kan föreställa sig hur det kommer vara. 

Deltagare 4 

Det är samma spår som Marks är inne på att ljuddesignsarbetet kan inledas i vilket skede som 

helst, men att det inte bör göras för hastigt, som kan resultera i bortkastad tid med att skapa 

ljudresurser som är odefinierade (Marks, 2009).  

I ursprungsversionen av den kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011) är 

ljudobjekten olika stora beroende av volym. Något som slopades under utvecklingsarbetet och 

ersättes av en fast siffra mellan 1 till 5 och även ett tillägg av ikoner. Deltagare 3 hade valt att 

ersätta volymen av ljudobjekten med att istället låta ljudobjekten ta upp olika mycket plats i 

hela ytan och där man beskriver tanken med varför ljudobjektet tar upp just det utrymmet. 

Dock ska det inte finnas någon maxgräns eller minimum, utan det får ta upp så mycket plats 

som det anses vara representativt för ljuddesignen. 

IAVT består av två huvudkategorier av dels Murch konceptuella modell (Murch, 2005) som 

beskriver ljud som ett spektrum av ljus. Samt IEZA-modellen av Huiberts & van Tol (Huiberts 

och van Tol, 2008) som kategoriserar ljud enligt Interface, Effect, Zone och Affect. Dessa 

återfinns i programmets yta men från blandade reaktioner från deltagarna. Deltagare 1 och 3 

anser att ljudkategorierna kan skalas ner på något vis. Deltagare 1 tycker det kan vara svårt att 

som ej insatt i ljudkategorierna greppa vad dem innebär, och tycker att ikonerna är ”mitt första 

go to” för att se vilka ljud de representerar. Deltagare 3 är inne på liknande spår och tycker att 

ikonerna istället kan få föra talan för vad för typ av ljud det är, och att möjligtvis slopa en 

kategorisering, även fast den bör en viktig mening i hur ljud kan kategoriseras. Deltagare 3 

menar vidare att det är användbart, men för att göra det lättare att sätta sig in som en 

utomstående så kan någon kategorisering slopas. 

Forskningsarbetet har samlat in empiri från fyra deltagare och arbetet är således en väldigt 

begränsad studie. Dock menar Kvale och Brinkmann (2009) att antalet deltagare bör avspegla 

omfattningen av studien. Vidare anser de att det finns både för- och nackdelar med ett högt 

respektive lågt deltagande. Att ha många deltagare kan försvåra arbetet att utföra djupgående 

analyser av intervjuerna. Och motsatsen, få deltagare, förhindrar ett resultat som kan 

generaliseras.  

Fördelningen mellan män och kvinnor av urvalet av deltagare är skevt. Samtliga deltagare är 

män, även fast det är bara är fyra. Studien har försökt att få till fler spelutvecklare som är 

kvinnor men inte lyckats då några har tackat nej, och att i viss utsträckning har företagen själv 

valt vilka som de skickat att ställa upp i studien. Dock är studien en liten sådan sett till antalet 

deltagare, samt att fokus har legat på uppfattningen av ett verktyg inom ljuddesign. Något som 

kön inte ska ha någon relevans till, även fast det hade varit önskvärt att ha en bredare 

målgrupp till studien. 

Deltagarnas erfarenhet påverkade inte resultatet i någon större mening. Däremot föreföll sig 

svaren mer uttömmande av de som var involverade i processen av ljud till spel, men alla bidrog 

ändå med värdefulla erfarenheter och uppfattningar till studien.  



 30 

Det har övervägts om det räckt med antalet intervjuer och urvalet av individer med olika 

yrkesdiscipliner som underlag för studien. Det sammanlagda materialet av samtliga intervjuer 

blev omfattande att resultatet var tydligt och konkret, därav ansågs fyra deltagare vara ett 

adekvat antal utifrån studiens resurser. 

Istället för att fokusera på om antalet deltagare var tillräckligt eller inte för att ge trovärdighet 

i studien finns det annat att fokusera på. Till exempel som deltagare 4 lyfte fram att testa 

artefakten i ett game jam eller liknande för att kunna utröna ifall det praktiskt håller eller inte. 

Ett game jam är ett evenemang som syftar till att samla personer för att skapa ett spel under 

kortare tidsperioder, cirka 2 dygn (Global Game Jam, 2019). Studien bygger mycket i hur 

användbart programmet, IAVT, är, och därmed skulle det vara rimligt att dra studien vidare i 

andra typer av undersökningsscenarion. Möjligtvis hade en observation av deltagare som 

använder verktyget under ett game jam gett en intressant synvinkel av hur verktyget kan 

användas i praktiska sammanhang.  

I slutet av undersökningen ställdes stora frågor om vad de ville se forskas vidare om för att 

underlätta att kommunicera ljuddesign. Här framkom en del intressanta synpunkter som 

nödvändigtvis inte handlade om forskningsstudien i sig men där en utgångspunkt är värd att 

lyftas fram. Tre av fyra deltagare var på samma spår om att utveckla en ”maskin som skapar 

ljudet som du förklarar.”. Det talades fritt om andra typer av verktyg som skulle underlätta att 

kommunicera hur man vill ha ett ljud, och där en maskin, eller dator, producerar eller hämtar 

dem automatiskt för dig. Det fick tankarna att gå till AI-verktyg som till exempel Nvidias  

GauGAN  (Nvidia, 2019), ett verktyg som kan omvandla skisser till fotorealistiska bilder.  

6.2.1 Användbarhet för dataspelsbranschen 

Forskningsarbetet grundar sig i tidigare forskning (Murch, 2005; Huiberts och van Tol, 2008; 

Wilhelmsson och Wallén, 2011) som syftar till att stötta nöjesbranschen med att synliggöra 

ljud, och förståelsen för dem. I och med det här ligger arbetet naturligt bäddat för ett större, 

mer utförligt arbete som kan ta olika riktning, beroende på vilken part av samhället det 

framtida arbetet vill gynna. Det kan finnas kommersiella intressen, dels i metoderna och 

verktyget i sig, dels i att effektivisera mötestider och spelproduktionen, och ge en bättre 

kommersiell vinning i allmänhet av att producera spel. Därav kan det finnas nytta för 

utvecklaren av verktyget, eller utbildare av metoder och-/eller verktyget, men även för övriga 

spelföretag att använda sig av teorier och-/eller verktyg. 

6.3 Framtida arbete 

När det gäller framtida arbete finns det mycket potential i både det korta och långa 

perspektivet. Denna forskningsstudie baseras på tidigare forskning som klarlägger betydelsen 

av forskning inom struktureringen och organiseringen av ljud, och att det är ett område som 

behöver arbetas vidare på. Studien har haft utgångspunkt i att vara något som kan vara till 

nytta för dataspelsbranschen, med fokus på ljuddesignsområdet. Ett mer praktiskt 

tillvägagångssätt har tagits genom att producera en artefakt som testas genom uppfattning 

från professionella spelutvecklare, och därmed få bidrag för en vidare utveckling av verktyget 

för produktionssammanhang. Vid ett fortsatt arbete på kortare sikt, cirka 1–3 månader skulle 

undersökningens resultat kunna användas till att vidareutveckla artefakten till ett verktyg som 

återigen testas på spelutvecklare i ett mindre produktionsscenario, till exempel ett game jam.  



 31 

I ett bredare och större perspektiv, på lång sikt, är det självfallet intressant att vidareutveckla 

artefakten och principerna att presentera ljud visuellt. Det hade varit intressant att se hur 

verktyget hade utvecklats med ett spelutvecklingsteam för att hela tiden hålla en dialog vad 

som efterfrågas, allt för att i högsta möjliga mån hålla verktyget relevant. Utifrån det gå vidare 

och använda verktyget i reella spelutvecklingsmiljöer i både kortare- och längre 

produktionscyklar, exempelvis i game jams eller inom utveckling av större speltitlar. 



 32 

Referenser 

Adams, E., (2014). Fundamentals of puzzle and casual game design. 

Adobe Systems Incorporated, (2018). Adobe Photoshop [programvara]. 

Alves, V. och Roque, L., (2010). A Pattern Language for Sound Design in Games. Proceedings 
of the 5th Audio Mostly - A Conference on Interaction With Sound, AM ’10. Piteå, s. 8. 

Atlassian Corporation Plc, (2019). Trello [programvara / internet]. http://trello.com. 

Audiokinetic, (2017). Wwise [programvara]. 

Bates, B., (2004). Game Design. 2. ed. Cengage Learning PTR. 

Chandler, H.M., (2014). The Game Production Handbook. 3. ed. Burlington, MA, MA: Jones 
& Bartlett Learning. 

Denscombe, M., (2007). The Good Research Guide small-scale social research projects. 5. ed. 
Maidenhead, Berkshire, Berkshire: Open University Press. 

Firelight Technologies, (2018). FMOD [programvara]. 

Global Game Jam, (2019). What is a game jam [internet]. https://globalgamejam.org/what-
game-jam [2019-6-14]. 

Google Maps, (2019). Marker Clusterer – A Google Maps JavaScript API utility library 
[internet]. 

Huiberts, S. och van Tol, R., (2008). IEZA: A Framework For Game Audio [internet]. 
Gamasutra.com. 

Hyoun Woo, K., (2013). Unity-QuickSheet [programvara / internet]. 
https://github.com/kimsama/Unity-QuickSheet [2019-5-10]. 

Icons8, (2019). Icons8 hemsida [internet]. https://icons8.com/ [2019-4-6]. 

King, (2019). Bubble Witch 3 Saga [programvara / internet]. 
https://king.com/sv/game/bubblewitch3 [2018-5-28]. 

Kvale, S. och Brinkmann, S., (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa 
forskningsintervjun. 

Marks, A., (2009). The Complete Guide to Game Audio: For Composers, Musicians, Sound 
Designers, and Game Developers. 2. ed. Burlington, MA, MA: Focal Press/Elsevier. 

Microsoft, (2016). Excel 2016 [programvara]. 

Microsoft, (2019). PowerPoint [programvara]. 

Murch, W., (2005). Dense Clarity - Clear Density, Vol. 5, Nr. 1, s. 7–23. 

Nvidia, (2019). GauGAN Turns Doodles into Stunning, Realistic Landscapes | NVIDIA Blog 
[internet]. https://blogs.nvidia.com/blog/2019/03/18/gaugan-photorealistic-
landscapes-nvidia-research/ [2019-5-22]. 

Phillips, R., (2014). The Importance of Iconography [internet]. 
http://www.brandcalling.com/our-blog/the-importance-of-iconography [2019-4-9]. 



 33 

Unity Asset Store, (2019a). TextMesh Pro [programvara]. 

Unity Asset Store, (2019b). Procedural UI Image [programvara]. 

Unity Technologies SF, (2018). Unity [programvara]. 

Wilhelmsson, U. och Wallén, J., (2011). A Combined Model for the Structuring of Computer 
Game Audio. Game Sound Technology and Player Interaction: Concepts and 
Developments. 

 

 

 



 34 

Appendix A -  Ljudanalys av Bubble Witch 3 Saga 
(om spelet) 
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Appendix B -  Inmatningsmall med data ifrån 
ljudanalysen av spelet 
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Appendix C -  Intervjuguide (frågor till deltagaren) 

 

Första delen 

• Vilket är ditt huvudsakliga arbetsområde inom spelutveckling? 
• Hur många års yrkeserfarenhet inom spelutveckling har du? 
• Har du jobbat med något annat inom spelutveckling tidigare? 

 
• Är du med och påverkar ljuden i spelen ni utvecklar? 

o Om JA: I vilken utsträckning? 
o Om NEJ: Om du hade haft möjlighet att påverka, vad hade du velat påverka 

då? 
▪ Om POSITIV: Hur skulle det påverka ditt arbete? 
▪ Om NEJ: Varför inte? 

 
• (Känner du att du har tillräcklig inblick i spelets ljuddesign?) 

o (Om NEJ: Hur hade du önskat att det var istället?) 
▪ (Hur skulle det påverka ditt arbete?) 

 
• I vilka sammanhang kommer du i kontakt med ljuden under utvecklingsprocessen? 
• Har du svårt att uppfatta ljudidéerna under utvecklingsprocessen? 
• Upplever du att din uppfattning av ljuden stämmer överens med hur dem slutgiltiga 

ljuden blir? 
 

• Hur kommunicerar ni ljud mellan olika discipliner? 
 

Andra delen 

[genomgång av IAVT] 

Tredje delen 

Spelläge 1: jag förklarar 
 
Spelläge 2: respondent förklarar. 

• Kan du förklara vad för ljud som finns i spelläget kartläge/Map view? 
• Vilket eller vilka ljud återfinns i det här spelläget som fanns i det föregående spelläget 

“Start screen”? 
• Var det lätt eller svårt att se vilka ljud som återfanns i ett annat spelläge? 
• Var det lätt eller svårt att förstå vilka ljud som fanns med i spelläget? 

 
Spelläge 3: videon först. 
 
Nu ska jag visa dig en videosekvens med ljud från ett spel som heter Bubble Witch 3 Saga 
utvecklat av King. Det är för nästa spelläge. 
Fråga: 

• Känner du till spelet Bubble Witch 3 Saga? 
• Vilka ljud kan du uppfatta genom videon du får uppspelad? 
• Stämmer spelets ljud överens med presentationsverktyget? 
• Var det lättare eller svårare att förstå med ikonerna? 

o Varför då? 
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Fjärde delen 

• Är det lätt eller svårt att förstå programmet? 
o Vad var det som var lätt? 
o Vad var det som var svårt? 

• Är programmet användarvänligt? 
o Varför? 
o Varför inte? 

 
• Vad tyckte du var bäst, respektive sämst med programmet? 
• Om du fick lägga till vad som helst, vad skulle det vara? 
• Om du fick ta bort vad som helst, vad skulle det vara? 

 
• Har du använt dig av något liknande program som verktyget? 
• Vilken betydelse har presentationsverktyg överlag för din profession? 

 
• Om skulle du presentera dessa ljud för dina kollegor. Hur hade det gått till? 
• Skulle det var lättare eller svårare att kommunicera med hjälp av programmet? 

o Varför? 
o Varför inte? 

 

Avslutande frågor om att kommunicera ljuddesign 

• Vad är viktigast för att effektivt kunna presentera ljud till någon annan? 
• Finns det något annan än program som behöver forskas om, eller vidareutvecklas, för 

att underlätta kommunikationen gällande ljuddesign? 
 


