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Sammanfattning
I detta arbete studerades hur ljudläggningstekniken Mickey-Mousing påverkar en
spelares upplevelse av ett spel och hur denna teknik kan användas. Bakgrunden
etablerar vad Mickey-Mousing är och skillnaden mellan diegetiska och icke-diegetiska
ljud. I arbetet belyses historisk användning av Mickey-Mousing och utifrån detta dras
paralleller mellan filmer som tidigare använt sig av Mickey-Mousing och spel som kan
ha användning av Mickey-Mousing i framtiden. Problemformuleringen tar upp
processen för hur studien utförts och presenterar även frågeställningen som lyder: Hur
påverkar Mickey-Mousing spelupplevelsen i fumblecore-spel jämfört med diegetisk,
realistisk ljudläggning?
Artefakten består utav ett spel som skapades i två olika versioner där de olika
versionerna har olika ljudbilder. Dessa spel användes sedan i studien för att se hur
Mickey-Mousing påverkade spelarna i förhållande till en annan ljudbild.
Forskningsresultatet visade en preferens för ljudbilden med Mickey-Mousing, men
deltagarna hade olika anledningar till denna preferens. En framtida fortsättning på
detta arbete skulle kunna inkludera fler forskningsdeltagare och ett spel som är
skräddarsytt för att testa ljudbilden.
Nyckelord: Mickey-Mousing, fumblecore, datorspel, spelupplevelse, interaktivitet.
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1. Introduktion
Mickey-Mousing är en ljudläggningsmetod som använts sedan de tidiga tecknade filmerna i
slutet på 1920-talet och beskrivs som en ”musikalisk imitation av fysisk rörelse”. Det har
använts genom tiderna för att betona och förstärka de grafiska händelser som sker på
filmduken, och har nu även förts in i ett nytt medie - datorspel. Det som undersöks i detta
forskningsarbete är användandet av Mickey-Mousing, och dess legitimitet inom spelgenren
fumblecore. För att på ett effektivt sätt kategorisera och analysera ljud i studiens artefakt,
användes ett specifikt ramverk för kategorisering av ljud i spel - IEZA (Interface, Effect,
Zone, Affect). IEZA innefattar de kategorier som alla tänkbara ljud kan delas in i, diegetiska
som icke-diegetiska. Detta ramverk förklaras vidare i kapitel 2.2.
Artefakten som utvecklades under studiens gång är ett datorspel i den nyfunna genren
fumblecore. Svårkontrollerade rörelser är en beståndsdel som skiljer denna genre från
andra, och enligt de tre humorteorierna om inkongruens, lättnad och överlägsenhet finns
humoristisk potential hos just fumblecore. Studiens frågeställning bygger på kombinationen
av ljudläggningsmetoden Mickey-Mousing och denna spelgenre, och visar på effekten av
samspelet mellan dem. Hur påverkar Mickey-Mousing spelupplevelsen i fumblecore-spel
jämfört med diegetisk, realistisk ljudläggning?
En förstudie genomfördes för att hitta konkreta exempel på hur Mickey-Mousing använts
genom tiderna, samt vad som saknas och som kan implementeras i artefakten. Med denna
kunskap påbörjades utvecklingen av fumblecore-spelet We 2 Are Human. Spelet är för två
spelare, och följer en enkel plattformsmekanik, med inslag av tvåspelarpussel. Artefaktens
grafiska stil liknar spelet Human: Fall Flat (2016), med lågt polygonantal och släta drag på
karaktärerna. För att genomföra studien skapades två versioner av artefakten. En version
där Mickey-Mousing tillämpats i ljudbilden, och en med mer realistisk ljudläggning.
Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetodik. Detta ansågs vara ett effektivt sätt
att få de utvecklade, subjektiva svar som söktes för att svara på frågeställningen. De frågor
som ställts till deltagarna under intevjutillfällena handlade om första intryck av artefakten,
hur ljudbilden upplevdes, och om skillnader mellan de två versionerna av spelet.
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2. Bakgrund
I bakgrundskapitlet förklaras de termer som är väsentliga för undersökningen. Dessa termer
är Mickey-Mousing, diegetik samt fumblecore. För att fastställa definitionen av MickeyMousing så görs en genomgång ur ett filmhistoriskt perspektiv. Detta är för att få en
uppfattning om vart termen kommer ifrån. Skillnaden mellan film och spel som medier
belyses, och det ramverk som använts i studien för att analysera artefaktens ljud beskrivs
också i detta kapitel.

2.1. Mickey-Mousing
Termen Mickey-Mousing, eller fenomenet, har fått sitt namn från Walt Disneys tidiga
tecknade filmer (Sean Cavanagh 2015), och används än idag, till varierad grad. För att
illustrera hur Mickey-Mousing använts i film och datorspel, så har en förstudie genomförts.
Lea Jacobs (2014, s.58-61), filmprofessor på Wisconsin-Madisons universitet, beskriver hur
Disney satte standarden för ljud- och tonsättning under 1930-talet med denna teknik. Enligt
Oxfords universitets elektroniska lexikon så hittades den tidigaste dokumentationen av
termen i Grove’s Dictionary of Music (Oxford Dictionaries 2019). Orkestreringen och
animationen skapades då hand i hand för att låta musiken förstärka de rörelser som sker i
filmen på ett diegetiskt sätt. Krockar kunde exempelvis representeras genom cymbalslag
eller fotsteg genom stråkar som spelades i pizzicato. Jacobs beskriver termen MickeyMousing som en musikalisk imitation av fysisk rörelse. Musiken kan synkroniseras så att
dess rytm helt och hållet matchar en karaktärs handling, ungefär som i en koreograferad
dans. Flera exempel på detta finns i Disneys Fantasia (1940), där verk skrivna av klassiska
kompositörer som Bach, Tjajkovskij och Beethoven återanvänts och återberättats av bland
annat den då levande kompositören Eugène Ormándy. I en scen spelas stycket L’Apprenti
Sorcier (1897), komponerat av Paul Dukas. I denna scen är karaktärernas fotsteg helt och
hållet matchade till tempot i musiken, och handlingar som att fylla en hink med vatten
orsakar även en förändring i det musikaliska stycket. I dessa fall kan specifika handlingar
gestaltas genom specifika instrument.
Julie Hubbert (2011), docent inom musikhistoria samt film- och mediastudier vid University
of South Carolina, skriver om hur musik har varit närvarande i filmmediet sedan dess
begynnelse. Hon påpekar att majoriteten av de bevis som finns pekar på att film aldrig varit
helt tyst, även om vissa filmhistoriker som Rick Altman argumenterar för motsatsen.
Hubbert refererar här till Charles Musser, en annan filmhistoriker, som beskriver att
kategoriseringen av filmljud som musik, narration och ljudeffekter var vanligt
förekommande under filmens första år av existens, och att även dialog började användas så
småningom (Julie Hubbert 2011, s. 4). Alla dessa ljud ska då ha framförts under filmen
genom en form av live-framträdande, med hjälp av pianister, skådespelare och specifikt
utformade maskiner för skapande av ljudeffekter. Dessa ska då varit placerade bakom
filmduken.
Inom spelforskning, även kallat ludologi, anses det att spelaren är ett element i spel som
särskiljer det från andra medier (Juul 2001). Termen ludologi har uppstått från behovet av
ett eget akademiskt fält för datorspel. Espen Aarseth (2001), chefsredaktör på Game Studies,
ger ett flertal anledningar till varför spel förtjänar sin egen forskningsdisciplin, hellre än att
vara en underrubrik inom exempelvis film eller drama. Att en spelare existerar ställer även
mer krav på ljudläggning och orkestrering av musik. Detta då man, till skillnad från i film,
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inte bara kan konstruera och komponera ljudet linjärt. Detta beskriver Melanie Fritsch
(2013) i boken Music and Game: Perspective on a Popular Alliance.
A video game is non-linear and is only assembled from the different components
provided in its storage medium when the player plays it. Therefore it needs a
dynamic soundtrack which basically reacts to the player’s inputs and the state of
the game. This has to be addressed on the technical as well as the compositional
level.
(Fritsch 2013, s. 11)
Datorspel är interaktiva. Det innebär att spelarens inmatningar bestämmer vad som händer,
och framför allt när någonting händer. Hen behöver inte alltid interagera med ett specifikt
objekt eller initiera ett samtal med en annan karaktär vid samma tidpunkt varje gång hen
spelar spelet. Detta gör spel icke-linjära och enligt Fritsch så bör det finnas uttänkta system
på plats, som gör ljudbilden dynamisk.

2.2. Diegetik och icke-diegetik
Michel Chion, filmvetare och kompositör, delar i sin bok Audio-Vision: Sound on Screen upp
ljud i film mellan ett flertal kategorier, on-screen, off-screen, och icke-diegetiska (Chion
1994, s. 73). Båda kategorierna on-screen och off-screen ligger i det här fallet under
samlingsordet diegetiska ljud. Dessa är sådana som befinner sig i filmens ”värld”, som kan
höras av karaktärerna. Dessa kan vara ljud som exempelvis dialog och pistolskott. Ickediegetiska ljud är ljud som bara existerar utanför filmens universum, som alltså bara kan
höras av tittaren. Ett exempel som ofta används är bakgrundsmusik. Chion kom sedan att
bygga på sitt tidigare arbete, och skapade ett diagram över hur alla ljuden i film kunde
kategoriseras (figur 1). Han har i diagrammet lagt till element, så som ambiens och interna
ljud, vilket innebär drömmar och inre monologer. Han har även lagt till en kategori som han
kallar för on-the-air (Chion 1994, s. 76). Detta innefattar ljud som exempelvis spelas från en
radio eller en telefon. Han tar upp exemplet inspelad musik. Beroende på hur denna musik
spelas upp så kan den överskrida gränserna mellan on-screen, off-screen och icke-diegetiskt.

Figur 1. Michel Chions ramverk för kategorisering av ljud i film (Chion 1994, s. 78)
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Artisten och forskaren Axel Stockburger använder termerna diegetik och icke-diegetik för
att, i datorspel, förklara och kategorisera ljud (2003, s. 4-7) . Det föregår klart vid denna
tidpunkt att spel har fler dimensioner att ta hänsyn till än film. Enligt ludologin så är
spelaren alltid en dimension som alla spel har (Aarseth 2001). Detta kräver också fler
åtgärder när det kommer till att organisera och kategorisera ljud. Därför publicerades år
2008 en artikel i journalen Gamasutra Audio vid namn IEZA: A Framework For Game
Audio av Richard van Tol och Sander Huiberts. I denna artikel formulerar Huiberts och van
Tol (2008) ett nytt ramverk för att organisera och kategorisera ljud i spel (figur 2). De kallar
det för IEZA - Interface, Effect, Zone, Affect. Detta ramverk är en utveckling på Chions
principer, med en inriktning på spelmediet. Eftersom att det i spel alltid finns en spelare så
ger det också möjligheten till både icke-diegetiska ljud som är interagerbara, i form av
menyer och dylikt, samt sådana som inte är det, exempelvis bakgrundsmusik, precis som i
film. Dessa ljud ska då delas upp mellan interface och affect. Diegetiska ljud i spel kan också
delas upp mellan effect och zone, alltså ljud som är ett resultat av en handling, och ljud som
är en del av miljön. De kategorier på ramverkets vänstra och högra sida, setting och activity,
omfattar stämningsljud och aktiva ljud. Stämningsljud i setting innebär miljöljud som vind
och vatten, samt bakgrundsmusik. De ljuden är där för att bestämma och illustrera
atmosfären i spelet. Alla ljud i effect och interface orsakas av en handling, oavsett om det är
en karaktärs handling eller en spelares, och hör då till kategorin activity. IEZA-ramverket är
den slutliga referensmodellen som använts för att kategorisera alla ljud i studiens artefakt.

Figur 2. IEZA - Ramverk för kategorisering av ljud i spel (Huiberts & Van Tol 2008, s. 5)

2.3. Fumblecore
Ian Bryce Jones (2016), föreläsare på School of the Art Institute of Chicago, skriver om att en
ny “mikrogenre” vid namn fumblecore, växt fram bland datorspel. Spel i denna genre är
oftast uppbyggda på överdrivet svårkontrollerade karaktärsrörelser, och de är ofta designade
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så att de mest enkla uppgifter i verkligheten blir koncentrationskrävande och komplicerade
att genomföra i spelet. Jones beskriver hur denna spelgenre skiljer sig från den typiska
Bergsoniska modellen av humor1 genom att inte försöka dölja dissonans mellan
spelarintention och mekaniskt utfall. Istället är alla rörelsekontroller precisa, och gör det på
så sätt svårare, och mer komiskt, att röra sig (Jones 2016). Detta är för att spelare har vant
sig vid att kunna röra hela karaktärens kropp med en spak, som i Assassin’s Creed (2007).
Några exempel på spel inom fumblecore-genren som enligt Jones kontrasterar sig till
Bergoniska modellen av humor är Surgeon Simulator 2013 (2013) och Probably Archery
(2014). Båda dessa spel har precisa rörelsekontroller, och spelmotorn ”sköter” inga fysiska
handlingar åt spelaren. Varje handrörelse måste spelaren kontrollera manuellt för att klara
av de angivna uppdragen.
Jaroslav Švelch (2014, s. 2534) påstår att det i datorspel, till skillnad från film, finns ett
annat sätt för humor att förmedlas - genom spelmotorn. Švelch menar att ett av de element
som skiljer datorspel från andra komiska medier är de oförutsägbara händelser som kan ske
i den fysik som skapats i spelets motor. Han belyser exempel som spelet Skate 3 (2010), där
de oförutsedda händelserna kan vara hur spelar-avatarens lemmar vrids och töjs på ett sätt
som i verkligheten inte skulle vara möjligt.
Švelch skriver om olika filosofiska teorier till varför människor skrattar åt denna typen av
humor. Det finns tre olika där den första är inkongruensterori. Inkongruens innebär att
människor skrattar åt sådant som är oväntat eller överraskande. Det skulle t. ex. kunna vara
en plötslig ljudeffekt som skrämmer en, eller att en icke spelbar karaktär oprovocerat börjar
slåss med spelarkaraktären. Inkongruensteorin beskriver hur en motsägelse till vad
människan förväntar sig i livet, är komisk. Ola Sigurdson (2015), professor i
religionsvetenskap skriver i en essä att ”Den inkongruenta vitsen river hål på hur vi förväntar
oss att världen ska vara och hjälper oss att se den på ett nytt sätt”. Det är denna teori som
utforskats mest i utvecklandet av studiens artefakt. Den andra teorin är lättnadsteori, alltså
att man skrattar för att lätta på psykologisk spänning. Detta kan observeras när man skrattar
åt skämt och vitsar som handlar om mörka, allvarliga teman. Den tredje teorin är
överlägsenhetsteori. Enligt denna skrattar människor när de känner sig överlägsen någon
annan. Både Švelch och Jones poängterar hur underligt det är att fumblecore-spel som Skate
3 är så roliga.
Watching yourself stumbling and falling, failing to perform basic tasks, over and
over again, is not usually considered to be very fun, or very funny. Has the
fumblecore genre carved out a heterofore-unexplored space of masochistic
slapstick? Or is something subtly different going on here?
(Jones 2016, s. 5)
Karen Collins (2013, s. 119-120), filmregissör och författare inom ljud i spel, nämner
datorspel som ett nytt medium för musik att förmedlas genom. Hon belyser att interaktivt
ljud i spel kan uppmuntra spelarna att interagera med spelet i större utsträckning än vad
spelutvecklarna planerat. Interaktiviteten handlar om att ge frihet till spelaren att konstruera
sin egen upplevelse. Detta uppnås genom att förse spelaren med verktyg för att kunna skapa
någonting. Det kan exempelvis vara en bana, ett föremål eller sin egen bakgrundsmusik.
Collins skriver att man som spelutvecklare egentligen inte vill ge ifrån sig så mycket kontroll
Enligt den Bergsoniska modellen av humor så härstammar alla komiska situationer från
stelhet och osmidighet i livet. Livet, som i övrigt gestaltas av elasticitet och rörelse (Bergson
1911).
1
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kring vad som förmedlas till spelaren, men hon säger också att denna typ av aktivitet kan
hjälpa en produkt att utöka sin livslängd. Detta är eftersom att spelaren hittar nya saker att
göra med spelet, som inte var planerade från början. Collins beskriver (2013, s. 121-122) hur
interaktivt ljud hör till ett större fenomen, en form av deltagarkultur, där spelare är med och
utformar produkten indirekt tillsammans med utvecklaren. Makten att skräddarsy sin egen
produkt ger spelaren motivation till att fortsätta använda produkten i fråga, och detta är i
synnerhet sant i mediet datorspel, enligt Collins.
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3. Problemformulering
I studien utforskas tekniker som använts för ljudläggning av fysisk humor som stumfilm och
tidig tecknad film under 30-talet, d.v.s Mickey-Mousing. Dessa tekniker användes sedan för
att ljudlägga ett spel inom genren fumblecore. Fumblecore är en ny genre inom spel som
precis som slapstickfilmerna spelar på humorn i rörelser och inkongruensteorin. Däremot
har inte Mickey-Mousing, som var vanlig inom slapstick, använts inom fumblecore. Hur
kommer det sig? Utifrån Karen Collins (2013, s.119-120) åsikt kan interaktivt ljud i spel, som
t.ex. dynamisk Mickey-Mousing, uppmuntra spelaren till att interagera med de ljudlagda
objekten i spelet. Kan denna typ av ljudläggning uppmuntra spelaren till att själv skapa
humoristiska scenarion i spelet? Det som undersöks i denna forskning är användandet av
Mickey-Mousing och dess legitimitet inom spelgenren fumblecore. Detta leder till
frågeställningen:
Hur påverkar Mickey-Mousing spelupplevelsen i fumblecorespel jämfört med diegetisk,
realistisk ljudläggning?

3.1. Artefakt
Artefakten består av ett spel som används för att testa Mickey-Mousing jämfört med
diegetisk ljudläggning. Detta genomfördes genom att skapa och jämföra två variationer av
artefakten där de olika variationerna har olika ljudläggning. Den ena varianten med strikt
diegetiskt och realistisk ljudläggning, och den andra ljudlagd med Mickey-Mousing.
Artefakten består av ett datorspel inom genren fumblecore, gjort för två spelare. Spelarnas
uppgift var att klara av olika banor genom att använda sig utav spelets fysik, som t.ex.
acceleration, gravitation och momentum. En bana blir avklarad då båda spelare tar sig till ett
utsatt mål i spelet.
Spelet har en grafisk stil med låga polygonvärden och karaktärernas animationer drivs utav
spelfysiken. Spelmotorn Unity, som används för att bygga spelet i, har en inbyggd fysikmotor
som hanterar fysiken i spelet. Denna fysikmotor imiterar verklighetens fysiska lagar, som till
exempel gravitation, i spelvärlden. Animationerna genereras genom att spelarkaraktärerna
härmar rörelserna hos en redan färdig animation. Denna imitation genereras genom att
spelmotorn applicerar fysiska krafter på de kroppsdelar som behöver röra sig. Dessa fysiska
krafter tvingar därefter spelkaraktären att röra sig likt den färdiga animationen. Resultatet
blir en spelkaraktär som inte har någon fast animation utan vars rörelser fungerar på samma
sätt som en marionettdocka. Detta gör att spelkaraktärens animationer blir dynamiska i
spelvärlden. Denna typen av animation användes för att skapa en humoristisk animation och
för att komplettera spelets fokus på fysik. Banorna i spelet låter karaktärerna utöva olika
fysiska handlingar på objekt såsom lådor, trampoliner, spakar och varandra. Speldesignen
byggdes runt dessa interaktioner och hur de kan användas för att skapa pusselmoment för
spelarna. Vid dessa moment tar Mickey-Mousing upp en stor del av ljudbilden. MickeyMousingen används här för att smälta samman de ljud som IEZA-ramverket kallar för effect
och affect. Affect i det här fallet är bakgrundsmusik och effect är alla de diegetiska
handlingar spelkaraktären utför i spelet. Vid karaktärsinteraktion i spelet har många
moment ljudlagts med musikaliska toner av olika styrka och tonhöjd. Många av karaktärens
rörelser påverkar även musiken genom inverkan av olika instrument. Alla dessa MickeyMousing-tekniker sammankopplas till en enkel bakgrundsmusik. Denna bakgrundsmusik
spelas i tonarten C, vilket är tonarten alla de musikaliska Mickey-Mousing-effekterna
förhåller sig till.
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3.2. Undersökning
Frågeställningen besvarades med hjälp av en kvalitativ undersökning, där ett flertal personer
spelade en artefakt utvecklad för detta ändamål. Spelarna intervjuades sedan angående
eventuella upplevelser och skillnader mellan ljudläggning med Mickey-Mousing och
ljudläggning utan Mickey-Mousing.
I den utvecklade artefakten används Mickey-Mousing i form av diverse musikaliska toner då
spelkaraktärerna utför handlingar. Då karaktären hoppar eller interagerar med objekt
kommer olika musikaliska ljud att spelas upp i för att addera fler musikaliska ljud till
bakgrundsmusiken. Ett exempel på detta är ljudet av en bastrumma som spelas upp när
spelkaraktärerna hoppar.
Utförandet av projektet började med skapandet av en artefakt i form av ett spel. Spelet
utvecklades av en projektgrupp på sex studenter från Högskolan i Skövde. Spelutvecklingen
utfördes under gruppens tio veckor i Kina, då vi arbetade på den kinesiska spelstudion
”Tencent Next”. Vi såg till att vi fått tillåtelse av studion att fortsätta utveckla artefakten i
Sverige efter arbetstiden var över. Vi fick även full äganderätt av artefakten så länge vi inte
använde oss av tillgångar ifrån ”Tencent Next”.
Inom utvecklingsgruppen i Kina bidrog alla sex studenter till spelet inom de områden där de
hade kompetens. Efter att artefakten blivit klar skapade vi en ny variant av spelet, fokuserad
på realistiska och diegetiska ljud. Denna användes som en referens till den första artefakten.
Skapandet av denna spelprototyp gjordes av oss individuellt från projektgruppen.

3.2.1. Etiska aspekter
Under testsessionerna gjorde vi det klart för deltagarna att de medverkar i en studie. De blev
upplysta om att de när som helst under sessionen kunde välja att dra sig ur studien.
Sessionerna spelades även in vilket deltagarna blev informerade om i förväg. Deltagarna blev
även försäkrade om att ingen av deras information skulle säljas vidare eller delas offentligt,
utöver forskare emellan. De fick även ta del av resultatet så fort detta var tillgängligt. Alla
deltagare behandlades lika under hela studien och alla intervjudeltagares svar vägdes lika vid
framställningen av forskningsresultatet. Forskningen utfördes korrekt enligt svensk lag. Vid
spelsessionen tog alla deltagare del av en muntlig överenskommelse som förtydligade alla
dessa punkter, och därmed gav deltagarna sitt godkännande att ta del i studien.

3.3. Datainsamling
Metoden för datainsamling i denna studie var via intervjuer. Datainsamlingen var planerad
att ta plats under vecka 16 år 2019. Alla resurser till speltestet fanns på plats i förväg. Dessa
resurser innefattade en dator som deltagarna kunde spela spelet på, två spelkontroller och
kameror för inspelandet av testtillfället. Varje bemötande var planerat i förväg och följde
fasta steg som var desamma vid alla bemötanden. Datan som blev insamlad under
intervjutillfällena dokumenterades av en av oss. Intervjuerna spelades även in, som
säkerhetskopiering av datan vid t.ex. dokumenteringsfel. Intervjuer användes i denna studie
då den eftersträvade datan innefattade personliga åsikter och upplevelser. Vi kunde även
observera deltagarnas reaktioner under intervjutillfällena. Undersökningen tog plats i en av
testsalarna på Högskolan i Skövde. Vid intervjutillfällena tog en av oss på sig rollen som
sekreterare och den andre som intervjuare. Intervjuaren såg till att speltestningen och
intervjuerna utfördes korrekt. Intervjuaren såg även till att ställa relevanta frågor om
skillnader i spelupplevelse mellan de olika spelvarianterna. Intervjuerna följde en semi!8

strukturerad form där deltagarna fick diskutera vidare och utveckla sina tankar kring spelet
även om tankarna faller utanför de frågor som var förbestämda för intervjun. Dessa
intervjuer var uppdelade i två delar, där en intervju följde båda spelmomenten under
sessionen. Vid varje spelmoment fick deltagarna testspela en av de två spelversionerna i
slumpmässig ordning. Hela bemötandet med deltagarna tog totalt fyrtio minuter var. Vid
varje tillfälle befann sig två deltagare på plats. Eftersom det alltid fanns två deltagare per
tillfälle fick de även möjlighet att diskutera sina upplevelser och åsikter med varandra. För
att skapa liknande förhållanden vid varje session var det samma person som förde
intervjuerna vid bägge tillfällen. Detta för att minimera skillnaderna mellan sessionerna så
mycket som möjligt. Vi försökte även att tillföra så lite som möjligt till diskussionerna som
framkom, för att låta deltagarna svara med sina egna ord.
Den kvalitativa data som samlats in från undersökningen bestod av deltagarnas åsikter kring
spelupplevelsen. Datan dokumenterades i både skriftform och videoform. Anledningen till
att datan dokumenterades på två olika sätt var främst för säkerhetskopieringssyfte. Skulle
någon dokumentering varit ofullständig i den ena formen så kunde den andra
dokumenteringsformen användas som reserv. Den dokumentationsform som forskningen
huvudsakligen utgick ifrån var skriftlig. På grund av kostnads- och tidskrav användes inte
några dedikerade datorprogram för att lagra eller sortera data. Detta kan kan ha gjort det
svårare att orientera i den insamlade datan, men det sparade tid då den insamlade datan inte
var särskilt mycket text. Det blev även billigare att genomföra forskningen utan ett sådant
program.

3.4. Metodbeskrivning
Forskningen utfördes med forskningsstrategin som Martyn Denscombe (2014, ss.31-34)
kallar för ”Exploratory sampling”, eller på svenska undersökande stickprov. Denna typen av
stickprov används för att välja ut de deltagare som kommer att delta vid intervjuerna.
Undersökande stickprov var optimalt för denna forskning då forskningsstrategin fokuserar
på småskalig forskning med användning av kvalitativ data. I denna studies fall var kvalitativ
data bra då frågeställningen var kopplad till hur deltagarna subjektivt uppfattade spelet
genom ljudläggningen. Med en insamlingsmetod som fokuserar på kvalitativ data fick
deltagarna fritt beskriva sina upplevelser utan större begränsningar. Stickprovstagningen
förhöll sig även till ”non-probability”, vilket betyder att urvalet av deltagare var begränsat.
Denna begränsning innehöll endast personer som vardagligt konsumerar spel som en
underhållande medieform. Detta urvalet blev valt för att deltagarna snabbt skulle kunna
komma igång med testandet med minimala instruktioner. Urvalet var även bra då de genom
sitt spelande fått en grunduppfattning av hur ljudläggning i spel brukar låta. Denna
stickprovstagning fungerar även bäst vid färre antal deltagare för undersökningen.
Urvalsramen för deltagarna var främst personer i närheten av den geografiska plats som
studien utförs. Denna begränsade urvalsgrupp kunde däremot påverka åsiktsmångfalden
negativt då personer inom samma sociala kretsar ofta har liknande upplevelser i livet. Detta
kan ha lett till färre unika åsikter från deltagarna. Denna urvalsram var däremot den mest
genomförbara ramen baserat på de resurser som fanns tillgängliga. Denna typen av
urvalsram skulle av Denscombe (2014, s.43) kunna beskrivas som ”Convenience sampling”,
eller bekvämlighetsurval. Sammanfattningsvis användes det som Denscombe (2014, ss.
49-50) kallar ”the pragmative approach”. Antalet deltagare som är förutsatt att delta i en
sådan undersökning är trettio, men på grund av resursbrist deltog endast sex respondenter i
denna undersökning. Denna ”pragmative approach” passade in på studien enligt
Denscombes (2014, s.50) fyra riktlinjer. Förutom att minst 30 deltagare bör delta så behövde
den insamlade datan inte delas inom för många underkategorier. Datan, som kom i form av
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personliga upplevelser, ogiltigförklars inte på grund av urvalsstorlek. Däremot passade
studien inte riktigt in på den första punkten, som påpekar att det bör ha funnits liknande
forskning inom ämnet som studien baseras på eller jämförs med, speciellt i förhållande till
antalet deltagare. Även om dessa punkter främst är riktlinjer för forskningen blev det ett
krav att begränsa antalet deltagare i undersökningen. Med detta i åtanke uppfyllde denna
strategi de krav som Descombe (2014, s.52) anser att en stickprovsundersökning borde
uppfylla.
Det positiva med den valda forskningsstrategin var dess tillgänglighet och dess
tidsbesparande utförande. Få resurser behövdes under studien samtidigt som den tillät ett
någorlunda handplockat urval av deltagare till forskningen. Klara negativa punkter med
forskningsstrategin var en partiskhet vid valet av deltagare, och att det finns risk för stor
variation hos svaren från person till person, vilket kunde ha lett till väldigt olika slutsatser
beroende på deltagarna.
Kvantitativ datainsamlingsteknik valdes bort för denna forskning. Descombe (2014, s.241)
förklarar att kvantitativ datainsamling är effektiv för forskning som utifrån sin data vill
skapa profiler, se korrelationer i datan och enkelt kunna visa upp sina slutsatser objektivt
direkt ur datan. Objektivitet och korrelationer var inte viktigt i denna studie. Den viktiga
datan som undersöktes i denna forskning var deltagarnas personliga åsikter om spelet.
Skapandet av profiler för att se korrelationer hos deltagarna var därför inte viktigt då det inte
var deltagarna som undersöktes. En kvantitativ datainsamlingsteknik kräver även ett mycket
större urval av personer för att vara legitim, vilket leder till tidsbrist då forskningens mål var
att deltagarna skulle få spela igenom artefakten på plats i forskningslokalen. Det negativa
med att inte använda en kvantitativ datainsamlingsteknik är att den insamlade datan blir
mer subjektiv, i förhållande till den mer objektiva datan som tillkommer vid statistik för t.ex.
ålder. Den kvalitativa datan i form av personliga upplevelser kan uppfattas olika beroende på
person, och meningar kan även artikuleras fel utav den intervjuade, vilket leder till data som
inte har en fast grund.
De åsikter som intervjudeltagarna gav under sessionerna analyserades bokstavligen, d.v.s.
att åsikterna ej analyserades med avsikt att hitta gömda meningar. Då deltagarnas svar inte
var relevanta för den ställda frågan tillkom följdfrågor. Nyckelord användes för att sortera de
mest relevanta delarna hos deltagarnas svar. Dessa nyckelord är kopplade till de
spelmoment som undersöktes. Dessa moment var hur intervjudeltagarna kände under
spelsessionerna och hur de upplevde de mekaniker som fanns i spelet. Under intervjuerna
och dataanalysen fick teorier kring frågeställningen uppstå utifrån deltagarnas svar. Alla
dessa teorier skrevs noggrant ned då de tillkommit och utifrån vilken data teorierna
utvecklats ur. Speciellt hög prioritet låg på åsikter som frekvent förekommer hos spelarna.
Dessa analysmetoder användes för att intervjusvaren är beskrivande. Metoden lät även
forskarna skapa teorier kring den redan grundlagda frågeställningen. Negativa aspekter
kring utförandet av alla dessa moment var att bemötanden och potentiella transkriptioner
kan vara tidskrävande. Under forskningens utförande anpassades alla dessa tidskrävande
moment för att förbruka så lite tid som möjligt.
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4. Skapandet av artefakten
4.1. Research / Förstudie
För att få en mer fullständig bild av hur Mickey-Mousing används och hur det har använts
historiskt sett i både film och spel, så gjordes valet att genomföra en förstudie. Tanken var
att kunna hitta konkreta exempel på användningsområden och identifiera metoder som
kunde användas i arbetets huvudsakliga studie. De filmer och datorspel som studerats
delades in i tre olika kronologiska kategorier:

4.1.1. Tidiga animerade filmer
I denna kategori studerades filmerna My Old Kentucky Home (1926), och Steamboat Willie
(1928). Någon av dessa filmer nämns med säkerhet då man letar svar på vilken film som var
först med användandet av Mickey-Mousing. Ljudbilden i My Old Kentucky Home består
mestadels av bakgrundsmusik, och animationerna är inte synkroniserade med takten på
musiken. Filmen innehåller ett kort moment när huvudkaraktären slår in en av sina
löständer med en hammare. Vid detta tillfälle illustreras denna ljudeffekt med hjälp av ett
musikaliskt instrument, och låter som en vibrafon av något slag. I Steamboat Willie märks
användandet av Mickey-Mousing tydligare. Bakgrundsmusiken genomsyrar hela filmen, och
beter sig ungefär som musiken i My Old Kentucky Home, med skillnaden att
huvudkaraktären Musse visslar på melodin i kompositionen. En del ljudeffekter som
uppenbarar sig i Steamboat Willie är synkroniserade till denna bakgrundsmusik, exempelvis
när Musse vrider på båtens roder, eller när han bråkar med en get om en ukulele. I en scen
övergår musiken från bakgrund till diegetisk, när Musse och Mimmi använder geten som en
grammofon. Under denna period spelas några ljudeffekter som gestaltas med musikaliska
instrument, istället för att låta realistiska. Dessa är när Musse spelar med klubbor på en tjurs
tänder, på en tvättbräda och på ett par kastruller.

4.1.2. Spelfilmer runt millennieskiftet
Inom denna kategori studerades filmerna The Matrix (1999), och Spider-Man (2002). Det
märks hur Mickey-Mousing vid denna tidpunkt har utvecklats till ett mer flytande verktyg.
Utöver att matcha bilden till en stadig rytm i musiken, så används också musikaliska
”stingers” och kortare stycken för att förstärka händelser och handlingar i filmerna. Detta
syns i The Matrix vid minut 24:33, när karaktären Neo får en spårningsapparat avlägsnad
från sig. Orkestern spelar här en melodisk figur i ett crescendo, som efter sitt klimax snabbt
avtar och försvinner. Även vid minut 53:58, när karaktären Morpheus hoppar från ett hustak
till ett annat, så spelas en stinger bestående utav endast en ton, av stråkarna. I Spider-Man
kan man också se detta i minut 10:15, när spindeln hissar sig ned på Peter Parkers hand och
biter honom. Inom loppet av 10 sekunder så introduceras en kromatisk melodisk figur som
eskalerar i intensitet och når ett klimax då bettet sker, för att sedan successivt tonas bort när
spindeln fallit till marken och kryper iväg. Det finns också tydliga exempel på MickeyMousing där händelserna i filmerna är synkroniserade till en pågående bakgrundsmusik, i
likhet med de tidiga animerade filmerna. Detta syns i The Matrix i minut 50:10, där Neo
levererar en spark i famnen på Morpheus, för att sedan bli kastad omkull på golvet. Dessa
två sammanstötningar gestaltas med hjälp av cymbaler som hör till en icke-diegetisk
bakgrundsmusik. I Spider-Man syns detta vid minut 17:30 där en vetenskapsman utövar
bröstkompressioner på den medvetslöse Norman Osborn i takt med den icke-diegetiska
bakgrundsmusiken. Samma fenomen sker i minut 25:35, där kameran byts och zoomas in i
takt med orkestern, och när Peter Parker börjar klättra upp för husväggen i samma scen.
Varje gång han sätter sina händer mot väggen så spelar orkestern en markering i sforzando.
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En märkbar skillnad från de tidiga animerade filmerna är att när Mickey-Mousing används i
dessa spelfilmer, så ersätts inte de realistiska, diegetiska ljudeffekterna av musiken, utan de
spelas båda två samtidigt. De filmer som studerats här verkar oftare återge ljudeffekter som
kan uppfattas som verkliga, snarare än att använda musikaliska instrument som substitut.
De musikaliska effekterna används mer som ett tillägg på den diegetiska ljudeffekten, för att
måla en auditiv bild av scenens stämning eller händelsens betydelse, för att betona specifika
moment.

4.1.3. Datorspel efter 2010
Vad som studerades inom denna kategori innefattade datorspelen Sly Cooper: Thieves in
Time (2013), samt Rayman Legends (2013). I Sly Cooper: Thieves in Time består ljudbilden
främst utav en bakgrundsmusik som ger intrycket av att man som spelare borde smyga, samt
någon form av ambiens som beskriver miljön, t.ex. syrsor om det är natt, och rasslande sand
i en ökenmiljö. Inga av dessa ljud skulle klassas som Mickey-Mousing. Däremot finns det ett
moment där Mickey-Mousing används, och detta är när spelarens karaktär smyger bakom en
vakt. För varje fotsteg man tar innanför vaktens upptäcktsradie utan att bli upptäckt, så
spelas en sträng på en elgitarr, och för varje successivt fotsteg så höjs tonen som spelas med
ett halvt tonsteg. Detta är ett exempel på hur Mickey-Mousing kan användas i ett dynamiskt
medie som datorspel.
I Rayman Legends finns ett flertal olika musikbanor. Dessa banor är utformade så att
spelarens karaktär måste fortsätta springa framåt i en konstant hastighet samtidigt som en
låt spelas i bakgrunden. Karaktären måste hoppa över, sparka sönder eller kollidera med
olika hinder samtidigt som den ständigt måste fortsätta röra sig framåt. Alla dessa händelser
sker då i takt med låten som spelas upp. Musiken rör sig i det här fallet i gränslandet mellan
diegetisk och icke-diegetisk, då det är svårt att identifiera alla musikaliska ljudkällor i
spelvärlden. Denna typ av ljudläggning klassas onekligen som Mickey-Mousing, men den är
inte dynamisk. Musiken spelas i detta fallet upp i en linjär tidsform, alltid med samma
hastighet, och betoningarna kommer alltid på samma ställe varje gång. Spelet ger en illusion
av dynamisk Mickey-Mousing. Spelaren blir dock tvingad att hoppa med sin karaktär vid
specifika tillfällen, för att inte bli utslagen eller falla av banan. Ifall det sistnämnda händer så
stoppas musiken, och banan startas om. Detta tidsbestämda element gör att MickeyMousingen inte är dynamisk.

4.2. Progressionsexempel: Spelfysik
Utgångspunkten för spelets design kom ur spelets fysikmotor och formades för att efterlikna
ett annat fumblecorespel vid namn Human: Fall Flat, se figur 3. I dessa två spel är
spelfysiken skapad för att efterlikna den fysik som finns i den riktiga världen. Gravitation
och rörelseenergi är de två väsentliga delarna av fysik som applicerats på allt inom
spelvärlden. Den viktigaste applikationen av denna fysik var på spelkaraktären, där alla
animationer och rörelser som utförs i spelet är baserade på fysiken. Det betyder att alla
animationer procedurellt skapades utifrån spelarens rörelseinput i spelet. Att få denna typen
av fysik att fungera var det som tog högst prioritet under spelutvecklandets gång. Spelfysiken
var även den del utav spelet som gick igenom flest ändringar under spelutvecklandet. Likt
Human: Fall Flat ger fysiken spelet ett inslag utav fysisk humor. Det var därför extremt
viktigt att spelkaraktärens rörelser i fysikmotorn var oförutsägbara för att spela på
inkongruensteorin, det vill säga att det finns ett glapp mellan karaktärens förväntade
handlingar och dess faktiska handlingar. Att spelkaraktären inte exakt agerar som spelaren
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tänkt sig påverkar däremot spelarens kontroll över karaktären. Detta var en aspekt i spelet
som tidigt upptäcktes och konstant justerades.

Figur 3. En skärmbild ur spelet Human: Fall Flat

Då spelkaraktären i spelet påverkas utav spelets fysik till samma grad som alla andra objekt i
spelet uppkom många problem. Karaktären hade svårt för att stå på två fötter då karaktären
inte hade jämn fördelad vikt. Karaktärens balans blev även påverkad av de krafter som
påverkar rörelseförmågan hos karaktären. Karaktärens animationer ställde även till med
spelkaraktärens balans, då karaktärens animationer fördelade karaktärens vikt olika
beroende på var i animationen karaktären befann sig. Ett exempel på detta kunde vara när
karaktären rör på armarna vid gång. Vid detta tillfälle skiftade karaktärens vikt som befann
sig i armarna fram och tillbaka vilket ställde till problem för balansen. Utifrån dessa
komplikationer justerades karaktärens egenskaper såsom vikt och kontroller konstant.
Till en början var karaktären lätt att kontrollera och förhöll sig endast till ett fåtal simpla
animationer vid rörelse. Under projektets gång blev karaktärens egenskaper mer
komplicerade, där t.ex. varje kroppsdel fick sin egen tyngd. Detta var viktigt för att framkalla
individuella procedurella animationer till alla olika kroppsdelar på karaktären (figur 4).
Detta gjorde dock att spelarens kontroll av karaktären behövde kompromissas och en
långvarig finjustering av alla dessa egenskaper utfördes under en större del utav projektet. I
slutändan lades prioriteten på karaktärens animationer och många kontrollalternativ blev
borttagna. För att kunna balansera karaktären lades ett alternativ för att rotera karaktären i
luften till. Denna rotationsmekaniks främsta syfte är att låta spelaren ställa sig upp då
spelkaraktären har ramlat omkull. Spelkaraktären kan även hoppa och använda sina händer
för att ta tag i saker i spelvärlden. En grundläggande mekanik som blev kompromissad
utifrån grundidén var karaktärens spark. Utifrån grundidén skulle spelkaraktärerna kunna
sparka föremål eller varandra i spelet för att på så sätt lösa pussel i spelet. Denna spark
skulle användas som en slags avfyrning för att skjuta iväg antingen sin spelkamrat eller
föremål, men fick till slut bli kompromissad då denna mekanik blev komplicerad baserat på
den fysik som spelet använder sig utav. Alla dessa komplikationer och kompromisser är
viktiga att nämna då de påverkat spelets design av banor under hela spelutvecklingen.
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Figur 4. En skärmbild ur artefakten där spelkaraktärens springanimation genereras

4.3. Progressionsexempel: Speldesign
Under hel projektet fick speldesignen förhålla sig till utvecklingen utav spelets fysik och hur
mycket kontroll spelaren har över spelkaraktären. Då fysiken och spelkaraktären många
gånger under projektets gång ändrades så krävdes det att speldesignen gjorde detsamma.
Utgångspunkten för speldesignen var att spelkaraktärerna med hjälp utav sparkar och andra
fysiska aktiviteter manipulera fysiska objekt. Detta kunde vara att spelaren t.ex. sparkar en
låda så att den träffar en knapp långt borta vilket leder till att spelaren kan ta sig vidare.
Denna speldesign behövdes dess värre skrotas då det blev svårt att implementera i spelet. De
största anledningarna till att mekanikerna blev svåra att implementera var för att det var
svåra att finjustera i spelets fysikmotor. Det var även svårt att utöva mekanikerna efter att
karaktärernas kontroll hade kompromissats i följd av att karaktärernas animationer
utvecklades. Mekaniker för att ta tag i saker och att putta objekt med magen finns kvar för
humoristisk effekt i spelets slutprodukt men har inte påverkat spelets bandesign då de var
svåra att använda.
En annan spelmekanik som påverkade bandesignen i spelet var karaktärens förmåga att
styra sig i luften. Efter att en spelkaraktär lämnar marken kan den inte påverka sin
flygriktning och är låst i sin flygbana tills karaktären landar på marken. Detta för att
efterlikna verklighetstrogen fysik. Detta gjorde det dock svårt att designa banor som krävde
specifika hopp, vilket ledde till att många av de banidéer som fanns till en början skrotades.

4.4. Progressionsexempel: Ljudläggning
På grund av att många spelmekaniker skrotades behövdes även användandet av MickeyMousing i ljudläggningen ändras. Grundidén var att Mickey-Mousingen skulle användas i
form av ljudeffekter, främst på dessa skrotade mekaniker. Då dessa mekaniker inte behölls i
spelet behövde även ljudläggningen struktureras om. Mickey-Mousing då karaktärerna
flyger iväg på grund av den andra spelarens sparkar har tagits bort då denna spark-mekanik
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inte längre finns i spelet. Mängden Mickey-Mousing vid kontakt mellan spelkaraktärerna har
även minskats då spelarinteraktion inte är ett element som spelet längre är designat utefter.
På grund av detta fick Mickey-Mousingen manifestera sig i de pussel som spelaren
interagerar med i spelet. Detta kan vara då en boxningshandske flyger ut ur väggen och slår
till spelaren vid en hinderbana (figur 5).

Figur 5. Hinderbana med boxningshandskar i artefakten

Mickey-Mousingen flyttades därmed till de områden som spelaren aktivt måste interagera
med för att klara av spelet. Framsteg eller misslyckanden inom pussel samt interaktion med
objekt som knappar och hinder tog därför över ansvaret för Mickey-Mousing. Väsentliga
karaktärsrörelser som hopp ljudlades även utefter principerna från Mickey-Mousing. Genom
att fokusera denna ljudläggning på de väsentliga delarna av spelet tvingar vi spelaren att
interagera och uppleva ljudläggningen så de senare kunde ge feedback på vad de tyckte om
den. Detta förklarar den första versionen av spelet som använde sig av Mickey-Mousing.
För den andra varianten av spelet, som använder sig utav diegetisk ljudläggning, fanns det
inget speciellt fokus kring diverse mekaniker i spelet. Alla föremål i spelet ljudlades med de
ljud som föremålet i verkligheten skulle göra ifrån sig. Tillagda icke-diegetiska ljud för
mekaniker som avklarade pussel förekommer inte i denna variant av ljudläggningen.

4.5. Ljudskapande och implementation
För att implementera ljuden in i spelet användes programmet FMOD Studio ihop med
spelmotorn Unity, där mixningen av ljudet skedde i FMOD. För att skapa ljuden användes
inspelningsutrustning tillsammans med DAW-programmen Cubase och Ableton Live.
Det första ljudet som skapades och implementerades i spelet var musiken. Två olika
musikstycken skapades, där varje spelversion använde sig utav ett stycke var. Strukturen på
dessa stycken var av samma princip. Båda styckena är uppbyggda utav synt-pads som spelar
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ett utdraget C-durackord utan ters. I musikstycket för den diegetiska ljudläggningen används
ett piano för att spela ackorden samtidigt som en rytm skapas genom att använda ett brusigt
ljud. I musikstycket för Mickey-Mousing är tanken att spelaren själv ska skapa rytm genom
handlingar, vilket lede till att rytm inte användes i det musikstycket. Istället spelar en
stråkliknande syntpad ett utdraget ackord som aldrig tar slut. Att få in musiken i spelet tidigt
då ljudeffekterna utefter Mickey-Mousing skulle förhålla sig till tonarten av musiken. Båda
musikstyckena gjordes i Ableton Live (figur 6) och består av korta loopbara stycken utan
någon melodisk slinga. Avsaknaden utav en melodi i styckena är till för att spelaren ej ska
fokusera på musiken
och även för att låta Mickey-Mousingen agera som melodi.
Anledningen till att tersen saknades i styckena är för att ljudeffekterna i Mickey-Mousingspelet kommer att använda sig utav musikaliska förhållanden till stycket. Vid positiva
handlingar kommer till exempel ljudeffekten ha frekvensvärdet av en dur-ters och vid
negativa handlingar kommer ljudeffekterna att ha frekvensvärdet av en moll-ters.

Figur 6. Ableton Live-projekt med bakgrundsmusik

Spelversionen som först skapades var den med diegetiska ljudeffekter. För denna versionen
användes mycket ljudinspelningar av objekt som liknande de i spelet. Mycket av de ljud som
karaktärerna gör ifrån sig är baserade på ljud från en gymboll. Dessa ljud har valts för att
efterlikna karaktären Baymax ur filmen Big Hero 6 (2014) som är lik karaktären i spelet. De
flesta utav ljuden för karaktärens handlingar spelades in genom att simulera handlingen i
den verkliga världen. Ett knapptryck i spelet ljudläggs till exempel av att en lampknapp
trycks ned i verkligheten. Några av de mer udda ljudinspelningarna förekommer vid
ljudläggningen av spelets grodobjekt och spelarhandlingen då spelkaraktären greppar ett
föremål. De ljuden skapades genom att spela in röster som senare blev altererade i
programmet FMOD. Vid implementation utav dessa ljud in i spelet användes FMOD för att
live kunna modifiera ljuden beroende på vad som händer i spelet (figur 7). Ett exempel på en
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sådan modifikation kom i formen utav en equalizer vilket Gary Gottlieb (2007, ss. 115-117)
förklarar som ett verktyg för att öka och minska volym inom specifika frekvensområden.
Med detta verktyg kunde t.ex. ett objekts ljud få ökade eller minskade basfrekvenser
beroende på hur hårt ett objektet kolliderar i spelet.

Figur 7. Ljudklipp och Equalizer i FMOD Studio

För ljudläggningen av spelvariationen med Mickey-Mousing förekom inte inspelningar med
mikrofon lika ofta. De flesta ljud i denna variation består av olika midi-instrument som
använts istället för de verkliga ljudeffekterna. Dessa ljudeffekter har även ett musikaliskt
förhållande till den bakgrundsmusik som spelas. Spelkaraktärens fotsteg ljudläggs
exempelvis utav två pianotangenter, vars frekvens ökar eller minskar beroende på
spelkaraktärens hastighet. Kollision och många andra handlingar har även bytts ut mot
musikaliska motsvarigheter för att försöka återskapa den Mickey-Mousing som fanns i de
tidiga animerade filmerna, där spelaren skapar sin egen musik med hjälp av sina handlingar.
Alla dessa musikaliska ljudeffekter skapades i först i Ableton Live eller Cubase (figur 8) och
fördes sedan över till FMOD för mixning och implementation.
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Figur 8. Cubase-projekt med midi-instrument

4.6. Artefakten: Slutprodukt
Slutprodukten består utav ett fumblecore-spel gjort med målet att efterlikna spelet Human:
Fall Flat. Liknande mekaniker har tillkommit som förmågan att greppa tag i saker och att
hoppa. Båda spelen gör även spelkaraktären tämligen svår att styra och karaktärernas
animationer skapas procedurellt utifrån karaktärens rörelser inom den fysiska världen.
Spelvärlden fylldes sedan med moment som kräver två spelare för att klara (figur 9). Detta
skiljer sig från Human: Fall Flat som endast kräver en spelare för att klara av spelet.
Mängden spelarinteraktion minskades under utvecklingens gång, men ett moment som
kräver att båda spelarna är med och deltar implementerades i spelet.

Figur 9. Vy ur artefaktens tvåspelarläge

Utifrån den slutgiltiga artefakten har två versioner skapats, där versionerna har olika
ljudläggning. Dessa två versioner användes i projektets undersökningsdel för att se vilken
skillnad i spelupplevelse som tillkom mellan de två olika ljudläggningarna.
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5. Utvärdering
Undersökningen bestod av totalt fyra respondenter. Dessa blev indelade i två par, som i sin
tur genomförde undersökningen två och två, vid var sin separat intervju. Varje
intervjutillfälle var uppdelat i två spelsessioner, med intervjufrågor ställda efter de båda
sessionerna. Frågorna ställdes till båda deltagare samtidigt, och besvarades i en öppen
gruppdiskussion mellan dessa deltagare. Detta för att deltagaren i fråga skulle kunna fylla ut
de punkter som de ansåg att den andra missade.

5.1. Presentation av undersökning
De två olika versionerna av artefakten som presenterats i undersökningen har blivit döpta till
version 1, respektive version 2, där version 1 har mer realistisk ljuddesign och version 2
använder sig av Mickey-Mousing mot en musikalisk bakgrund. Vid det första
intervjutillfället fick deltagare 1 och 2 spela version 1 av artefakten först. Efter att frågor
ställts, så fick de sedan spela version 2. Några ytterligare frågor ställdes efter den andra
spelsessionen, innan intervjun avslutades. Deltagare 3 och 4 blev istället ombedda att spela
version 2 av artefakten först, för att sedan spela version 1, efter de första frågorna.
Proceduren såg i övrig likadan ut för båda deltagarparen. Samtliga intervjuer har
transkriberats (se Appendix A & B).
Det syntes skillnader i hur ljuden upplevdes mellan de två versionerna av artefakten. Vissa
ljud som i version 1 upplevdes som diegetiska Effect-ljud, kunde upplevas som ickediegetiska Affect-ljud i version 2. För att illustrera dessa skillnader har två figurer skapats,
med hjälp av IEZA-ramverket, för att placera ut de ljud som skiljer sig åt i båda versionerna
av artefakten (figur 10 & 11). Alla artefaktens ljud är inte illustrerade i figurerna. De ljud som
är illustrerade är de som omnämns av deltagarna. De ljud som representerar samma
händelse eller objekt är också illustrerade, även om de låter olika i de två versionerna.

5.2. Analys
De frågor som ställts, och de svar som givits har i detta kapitel delats upp i olika subkapitel,
för att lättare kunna analyseras och ge en tydligare bild av vad som sagts. Dessa kapitel är
centrerade kring nyckelord som hittas i deltagarnas svar, men även nyckelord i vissa frågor,
som inte återfinns i svaren. Detta kan exempelvis vara om deltagarna talar indirekt om dessa
nyckelord, men inte nämner dem.

5.2.1. Kontroll
Nyckelordet kontroll avser alla intervjusvar som i någon form nämner kontrollerandet av
spelarkaraktären. Oavsett om de anser att kontrollerna är enkla, svåra, eller att de inte
tänkte på kontrollerna alls.
Deltagare 1: Det tog jättelång tid för mig att fatta att man måste springa på marken först
[innan man hoppar] för att få momentum, så jag försökte hoppa på plats och så dog jag,
[…].
Deltagare 2: […] Jag kom in i kontrollerna relativt lätt, tack vare de stora fina statyerna
som visade ”för att göra detta, tryck här”. Men sen att använda de här kontrollerna var ju
en helt annan femma.
Fråga: Var det en utmaning i sig att ta sig an kontrollerna?
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Deltagare 2: Ja det var det, och att komma in i det mindsetet.
Deltagare 3: Det är skumt att utmaningen var själva kontrollerna, att utmaningen inte
var spelet i sig. Det såg väldigt enkelt ut men sedan när man väl spelar med kontrollerna
så blev det en helt annan femma.
Deltagare 4: Det ser väldigt barnvänligt ut, men så är det riktigt hardcore.
I de ovan nämnda svaren kan man se att kontrollerna i spelet är någonting som är märkbart
koncentrationskrävande, då samtliga deltagare nämner att kontrollerna var utmanande.
Vidare nämns också att spelet i sig upplevs som enkelt, och att det just är bemästrandet av
dessa kontroller som är utmaningen. Detta är enligt Ian Bryce Jones (2016) en viktig
beståndsdel av ett spel i genren fumblecore. En uppgift i spelet kunde exempelvis vara att ta
sig från punkt A till punkt B. Det enda spelaren behöver kunna är att få sin karaktär att gå,
hoppa och resa sig upp om hen har ramlat. Med dessa enkla uppgifter, där svårigheterna
ligger i att kontrollera karaktärens rörelser i luften, så kan artefakten liknas med t.ex.
Probably Archery som Jones nämner.

5.2.2. Ljudbild
Detta kapitel avser de svar där deltagarna talar om ljudbilden i stort, vad de tyckte om den
och vad de reagerade på. Även svar som kommenterar musiken listas, då den också tillhör
ljudbilden. Då deltagarparen spelade de två versionerna av artefakten i olika ordning, så
skiljer sig formuleringen av deras svar när de jämförs versionsvis. Deltagarna tenderade att
vara mer upptagliga för ljudbilden under den andra spelsessionen, då de blivit tillfrågade om
den inför detta tillfälle. Svaren som berör version 1 av artefakten analyseras ändå först, och
de som berör version 2 analyseras efteråt. Detta för att hålla all relevant information samlad
och organiserad.
Deltagare 1: [Om ljudbilden i version 1] Jag tänkte inte så mycket på den tror jag, […].
Det var någon rolig ljudeffekt när man hoppade typ.
Deltagare 2: Jag är rätt säker på att det fanns bakgrundsmusik, men jag tänkte inte
riktigt på det helt och hållet. […] Men sedan också det största att det man hör är den
konversationen man har med varandra i sådana här co-op spel. För att då har du någon
att diskutera med; ”Gör så, gör så!”. Det blev lite så att vi hade ju mer konversation med
varandra när vi försökte hoppa omkring.
Deltagare 3: [Om ljudbilden i version 1, jämfört med version 2] Den var mycket mer
skärande. Man märkte ljuden mycket mer. Jag kan inte riktigt säga varför men det kändes
som att de inte passade lika bra som i den förra versionen kanske. […] framför allt
hoppljudet kändes som att det stack ut väldigt mycket.
Fråga: Var det någon ljudeffekt som ni reagerade på specifikt?
Deltagare 1: Det var hoppet där då.
Deltagare 3: Det var hoppljudet då, som stack ut på ett negativt sätt, skulle jag vilja
säga. Det gjorde att jag personligen inte ville hoppa lika mycket.
Deltagare 4: […] Musiken i den här versionen stack ut mer, den kanske var mer
spännande eller något kanske.
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Man kan se en gemensam nämnare i dessa svar, och det är att ljudbilden i version 1 märktes
av tydligt. Det syns också att deltagarna som spelade version 1 först var osäkra på vad
ljudbilden innehöll, men även de ansåg att hoppljudet stod ut. Det är också värt att diskutera
svaret som Deltagare 2 gav angående tvåspelarläget i artefakten.
Deltagare 4: [Spontana tankar kring version 2] Musiken var mysig.
Deltagare 3: Jag tänkte också lite på musiken, hur den passade med miljön. Det fanns
ingen fara i spelet utöver att ramla ner, så det är logiskt att det är rätt lugn musik.
Fråga: Hur upplevde ni ljudbilden i [version 2]?
Deltagare 1: Det var musik istället för ljudeffekter.
Deltagare 3: Den var rätt tom, det var inte så mycket som hände med ljudbilden. Det var
främst musik. Fanns det några ljudeffekter? Jag tänkte inte ens på ljudeffekterna, jag
tänkte bara på musiken. […] Som sagt så tyckte jag att musiken reflekterade rätt väl vad
som hände, […]. Det var nästan så att jag inte ens tänkte på att det fanns ljud, men nu när
jag tänker efter så fanns det ju ljud. Under spelets gång så flöt allt på rätt bra, så det var
alltså inget som störde spelaren.
I ovan nämnda svar kan man se att det är musiken som uppmärksammas mest i version 2 av
artefakten, och avsaknaden av ljudeffekter. Båda paren verkade märka av Mickey-Mousingljudeffekterna mindre än de mer realistiska ljudeffekterna, med kommentarer som ”det flöt
på” och ”inget som störde spelaren”, när de talade om ljudbilden i version 2. Detta kan vara
på grund av hur ljudeffekterna i version 2 presenteras. Ljuden kopplade till spelarnas
aktioner skapar en ny ton i den redan existerande bakgrunden. Ljudeffekterna i version 2
hamnar då mer inom kategorin Affect i IEZA-ramverket, d.v.s. icke-diegetiska
stämningsljud, så som bakgrundsmusik. Detta istället för i Effect, där motsvarande
ljudeffekter i version 1 befinner sig (figur 10 & 11), då i form av diegetiska ljud som är tydliga
resultat av spelarens aktioner.

Figur 10. Ljud i version 1 av artefakten enligt IEZA-ramverket. De ljud som är orsakade
av spelaren placeras som förväntat i Effect. De upplevs som diegetiska, och de är resultat
av spelarens aktioner.
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Figur 11. Ljud i version 2 av artefakten enligt IEZA-ramverket. De aktiva ljud som i
version 1 var placerade i Effect, upplevs annorlunda i version 2. Mickey-Mousing får
ljuden som egentligen är orsakade av spelarens aktioner att upplevas som en del av
bakgrundsmusiken istället, och märks därför inte av lika tydligt.

5.2.3. Interaktivitet och spelupplevelse
Under nyckelordet interaktivitet samlas de svar som berör spelarens möjlighet och vilja att
interagera med spelet. Spelupplevelse som nyckelord avser de svar där deltagarna beskriver
deras upplevelse av spelet, samt hur ljudbilden och mekanikerna i spelet påverkade denna
upplevelse. Även svar på frågor som enbart handlade om ljudbilden belyses här, om dessa
svar beskriver en förändring i deltagarnas spelstil eller sinnesstämning.
Deltagare 3: [Om ljudbildens påverkan på gameplay eller spelupplevelsen i version 1]
Jag ville inte hoppa lika mycket, för jag tyckte inte att ljudet passade lika bra som det
förra, om det ens fanns ett ljud i den förra. Om det fanns så tänkte jag inte på det, eller det
störde mig inte. Så det påverkade faktiskt lite, […] om det inte hade funnits något ljud där,
så hade jag nog inte stannat upp lika länge för att leka runt med dem. […] Det kanske är
så att jag tryckte på knapparna oftare bara för att jag ville höra ljuden igen och igen, jag
vet inte. […] Det kändes som att det fanns större påverkan när det fanns ett ljud.
Deltagare 4: Det hände mer i andra delen, det var mer interaktiva objekt. Som
magneterna och boxningsmaskinen. I början var det mest bara att bli vana med
kontrollerna, medans här var det mer att interagera med objekten.
I dessa svar kan vikten av interaktivitet i ljudbilden observeras. Både Deltagare 3 och 4
påpekade att mer interagerbara objekt ökade deras intresse, och att alla dessa objekt hade
ljud kopplade till sig var en faktor i detta. Hos Deltagare 3 upplevdes också förändrad
interaktivitet med spelet i form av att hen inte ville använda hoppfunktionen lika mycket
som i version 2.
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Deltagare 1: [Om ljudbilden i version 2, jämfört med version 1] Lite mer intensiv. Det
var ingen jättefarlig musik, men man blev lite mer uppspelt. ”Nu jäklar måste jag snabba
mig” liksom, och springa snabbt igenom banan.
Fråga: Kände ni att ljudbilden i [version 2] påverkade gameplay eller er spelupplevelse,
till skillnad från [version 1]?
Deltagare 1: Det tror jag lite grann. Jag blev taggad på att bara kötta framåt.
Deltagare 2: Ja, när det fanns musik i bakgrunden så kändes det som att jag hade större
vilja att fortsätta.
Deltagare 1: Det var lite mer ledsamt att dö i den här variationen också. […] den andra
spelaren hörde det också, när du tabbade dig.
Man kan i ovan nämnda svar se att musiken i version 2 hade en effekt på spelupplevelsen
hos Deltagare 1 och 2, i form av ökad motivation. Deltagare 1 kände sig också motiverad till
att prestera bättre, för att undvika ljudet som spelades när hens karaktär dog och
återuppstod (figur 11).

5.3. Slutsatser
Båda deltagarpar tenderade att föredra versionen av spelet där Mickey-Mousing använts,
med motivationen att inga av ljuden störde spelaren och att de flöt på ihop med
bakgrundsmusiken, som satte en behaglig stämning i spelet. Detta syns under nyckelorden
ljudbild och speupplevelse. Mickey-Mousing verkar ha viss inflytan på både gameplay och
spelupplevelse, men exakt vad ljudläggningsmetoden gör för skillnad verkar variera från
person till person. I studiens fall kunde man se ökad motivation hos det ena paret, och
starkare känsla av lugn och välbehag hos det andra. De specifika ljudeffekterna som
använder Mickey-Mousing blandades mer med bakgrundsmusiken, vilket kan gestaltas
genom användningen av IEZA-ramverket i figur 11. Dessa ljudeffekter märktes inte av lika
tydligt som de realistiska, diegetiska ljudeffekterna. I version 1 stod istället ljudeffekterna ut,
de upplevdes inte passa in med grafiken och atmosfären lika bra. Även detta syns under
nyckelordet ljudbild. Under nyckelordet kontroll så märktes ett tydligt fokus på att bemästra
kontrollerna hos deltagarna, vilket är en viktig del i fumblecore-spel.
Resultatet av studien pekar på att det finns möjligheter i användandet av Mickey-Mousing
till ökad motivation och interaktivitet mellan spelare och spel.
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6. Avslutande diskussion
6.1. Sammanfattning
I denna studie undersöktes användningen av ljudläggningstekniken Mickey-Mousing
jämfört med diegetisk ljudläggning. Studiens frågeställning lyder: Hur påverkar MickeyMousing spelupplevelsen i fumblecorespel jämfört med diegetisk, realistisk ljudläggning?
För att utforska denna frågeställning skapades ett spel där dessa två ljudläggningstekniker
kunde appliceras. Detta spel skapades för att efterlikna tidigare spel inom genren
fumblecore, som till exempel Human: Fall Flat (2016). Detta spel skapades av ett team på
sex personer som befann sig i Kina på Next Studios under våren 2019. Då spelet var färdigt
skapades två versioner av spelet, där den ena versionen använde sig utav Mickey-Mousing
och den andra använde sig av diegetisk ljudläggning. Dessa två varianter av spelet användes
sedan vid undersökningstillfällena för att studera hur spelare reagerar på ljudläggningarna.
Spelversionen med diegetisk ljudläggning plockade all inspiration för sina ljudeffekter från
liknande objekt i den riktiga världen. Gummirobotens ljud tar till exempel inspiration från
en uppblåsbar gymboll. Bakgrundsmusiken för denna spelversion är även väldigt ambient
och rytmisk för att inte ta för mycket plats i ljudbilden. Ljudläggningen för versionen med
Mickey-Mousing gjordes genom att använda midi-instrument för att ljudlägga karaktärerna
och de objekt som karaktärerna interagerar med i spelet. Bakgrundsmusiken i denna variant
är ambient och utan rytmik. Rytmik togs bort för att låta spelarens musikaliska rörelseljud
lättare interagera med musiken. I bakgrundsmusiken spelas även ett C-ackord utan ters.
Detta gjordes för att låta spelaren fylla i ackordet med olika interaktioner i spelet som spelar
upp antingen en dur- eller en mollters.
Undersökningen var uppbyggd för att inkludera två deltagare per undersökningstillfälle, då
spelet gjordes för två spelare. Under tillfällena spelade deltagarna genom båda
spelversionerna i slumpmässig ordning. Vid varje tillfälle då deltagarna hade spelat igenom
en av spelversionerna blev de intervjuade. Intervjun bestod av förbestämda frågor som
motiverade deltagaren att beskriva hur de upplevde spelet. Fyra personer deltog totalt där de
blev indelade i två undersökningsgrupper. Den första gruppen började med att spela den
diegetiska spelversionen och spelade sedan spelversionen med Mickey-Mousing efter. Den
andra gruppen spelade spelen i omvänd ordning där de började med Mickey-Mousing och
slutade med den diegetiska spelversionen.
Resultatet av forskningen pekade på en preferens hos spelarna för spelversionen med
Mickey-Mousing.

6.2. Diskussion
Att utveckla användandet av Mickey-Mousing som ett verktyg för att skapa flytande
interaktiv musik kan skapa fler alternativ inom ljuddesign för framtidens spelskapare.
Denna interaktivitet lånar ifrån rytmspel, där spelet går ut på att man låter spelaren i takt
med musiken förstärka den genom olika former av knapptryck. Denna typ av MickeyMousing bryter sig dock loss från rytmspels-genren genom att låta spelaren frivilligt
förstärka musiken samtidigt som den utför spelets riktiga mål, som till exempel kan vara att
ta sig igenom en hinderbana.
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Att ljudbilden med Mickey-Mousing föredrogs förhåller sig bra till Karen Collins (2013, s.
119-120) tankar kring interaktiva ljud. Om ljuden förhåller sig musikaliskt till
bakgrundsmusiken finns det en möjlighet att ljuden skapar en ökad interaktion mellan
spelare och spel, oberoende om spelaren är aktivt medveten om de musikaliska
kopplingarna. Denna ljudinteraktion spelar då på det inlärda musikaliska sinnet som finns
inom kulturer och deras musik.
Den Mickey-Mousing som användes i denna forskning kan anses som enkel jämfört med den
Mickey-Mousing som analyserades i filmer. Endast tre ljudmoment var ändrade i MickeyMousingen med ett tillägg av respawnljud. Med så få ändringar och musikaliska
interaktioner kan det vara svårt för spelaren att skapa klar musikalitet genom sina
handlingar som i de gamla filmerna. Vid forskning kring Mickey-Mousing i spel skulle det
därför kunna vara gynnande att överdriva de musikaliska effekterna för att skapa en solklar
distinktion mellan diegetik och Mickey-Mousing. I denna studie valdes dock ett
minimalistiskt tillvägagångssätt för att analysera hur musikaliteten påverkar spelarna. Vi
använde oss endast av grunderna som definierar Mickey-Mousing, vilket är musikalisk
gestaltning av ljudeffekterna. Detta gjordes dels på grund av resursbrist, men även för att se
om den dolda musikaliteten i ljudbilden hade någon effekt på spelarna. Genom att ha
någorlunda liknande ljudbilder kan man se om de små skillnaderna i musikalitet är
märkbara. En forskning med överdriven Mickey-Mousing skulle säkerligen kunna ge
annorlunda resultat, men i denna studie får vi en grund för att musikalitet i ljudbilden kan
ge en positiv inverkan på spelarens spelupplevelse.

6.2.1. Etiska aspekter
Mickey-Mousing skulle kunna användas till mycket mer än bara spel. Andra medieformer
som marknadsföring skulle kunna nyttja denna teknik, då de genom musik kan framkalla
positiv eller negativ respons hos konsumenten. Precis som Dave Lakhani (2008, ss. 63-66 )
nämner i boken Subliminal Persuasion: Influence & Marketing Secrets They Don´t Want
You to Know så dikterar konsumentens känslor de ekonomiska val som denna personen
utför. Kan konsumenten emotionellt rättfärdiga sitt planerade köp är chansen stor att denne
går igenom med köpet. Samma teknik skulle kunna användas vid spel av pengar, speciellt
online, där ljudläggningen emotionellt uppmuntrar spelaren att sätta in mer pengar eller till
att spela mer. Kanske är en positivt markerande ljudläggning allt som krävs för att en
konsument ska emotionellt kunna rättfärdiga sina köpval. Genom denna synvinkel kan det
vara svårt att säga om det är etiskt korrekt att använda Mickey-Mousing inom
marknadsföring, då tekniken används för att subliminalt försöka manipulera konsumenten.
Även om subliminal manipulation inte är något nytt inom marknadsföring är det viktigt att
diskutera och styra debatten kring marknadsföring framåt.

6.3. Framtida arbete
Det finns mycket lärdom att hitta i denna studie som kan leda till bättre fortsättning på
forskningen. I denna studie deltog endast fyra deltagare vilket i forskningssyfte kan vara för
få deltagare för att få övertygande svar. Med fler deltagare kommer fler olika åsikter och fler
kommentarer som kan analyseras för att hitta mönster inom deltagarnas svar. Genom dessa
mönster kan man lättare se vilka kommentarer som endast är enstaka personliga åsikter och
vilka kommentarer som är frekvent nämnda.
Spelet skulle även kunna vara byggt för att optimalt framhäva och därmed testa de olika
ljudbilderna. I dagsläget skapades spelet som ett projekt i Kina av sex studenter som var där
för internationell praktik. Spelet skapades med tanken att det skulle fungera som artefakt i
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alla sex medlemmars examensarbeten. På grund av detta blev speldesignen för bred för att
kunna innehålla alla medlemmars önskningar. Ett spel där speldesignen ökar interaktion
med objekt och ljudbild hade kunnat gynna denna forskning bättre. I dagsläget är det möjligt
att missa många av dessa interaktioner då de inte är obligatoriska. Spelet är även stort och
utdraget vilket kan leda till långa spelsekvenser med lite ljudinteraktion.
En fortsättning på detta projekt skulle kunna utformas genom att skapa två versioner av ett
nytt spel där spelsekvenserna är korta och innehåller mycket interaktion mellan spelare och
ljudvärlden. Det nya spelets två ljudbilder skulle kunna bygga på samma princip som de
ljudvärldar som använts i detta projekt. För lättare intervjutillfällen och mer individuella
svar från respondenterna skulle spelet kunna vara gjort för endast en spelare. Detta skulle
leda till att varje deltagare får ge sina egna åsikter. Deltagarna skulle heller inte bli
distraherade av varandra och skulle då kunna koncentrera sig mer på spelet. Deltagarna i
den genomförda studien var ibland mer fokuserade på varandra än spelet. Detta hade alltså
kunnat undvikas. Om antalet deltagare skulle vara många hade man kunnat dela upp
deltagarna i två grupper där den ena gruppen spelar spelet med Mickey-Mousing och den
andra gruppen spelar det diegetiska spelet. Denna uppdelning skulle kunna göra de
medverkande mer opartiska i sina kommentarer. Detta då de inte jämför de olika
ljudbilderna mot varandra utan endast ger sin åsikt om den närvarande ljudbilden.
Framtida spelutvecklare skulle kunna använda sig av musikalitet i alla delar av sin
ljuddesign för att försöka framhäva motivation hos spelaren. På samma sätt som en trumma
är tonalt stämd men inte alltid uppfattas som melodisk skulle andra objekt inom spelvärldar
kunna utnyttja samma typ av tonalitet. Kanske kan ett lyckat slag med ett svärd klinga i den
frekvens som motsvarar en dur-ters i spelets ackompanjerande stycke. På samma sätt skulle
ett misslyckat svärdslag på t.ex. en sten kunna klinga i moll-tersen. Även om detta inte är
uppenbart musikaliskt för spelaren så skulle musikaliteten subliminalt kunna signalera
spelarens bedrifter, både positiva och negativa. Alla områden inom ljudläggningen skulle
kunna testa och använda sig av denna typen av musikalitet för att möjligtvis modifiera
spelupplevelsen hos spelaren. Uppenbar musikalitet hos ljudobjekt skulle också kunna
användas, exempelvis för objekt som spelutvecklarna vill att spelaren ska interagera med.
Genom att göra ett objekt uppenbart musikaliskt kan spelaren förstå vad spelutvecklarna vill
med objektet. Ett objekt som ger av en tydlig dur-ters gör det klart för spelaren att
interaktion med objektet ger en positiv inverkan. Samtidigt kan en moll-ters få spelaren att
undvika vissa handlingar. Detta kunde observeras när deltagarnas spelkaraktärer dog i
denna forskningens artefakt.

!26

Referenser
Aarseth, E. (2001). Computer Game Studies, Year One i The International Journal of
Computer Game Research. Vol. 1, upplaga 1. http://gamestudies.org/0101/editorial.html
[2019-03-12]
Assassin’s Creed (2007). [datorspel] Playstation 3, Xbox 360, Microsoft Windows. Montreal,
Canada: Ubisoft Montreal.
Bergson, H. (1911). Chapter 1 - III I Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. The
Macmillan Company. https://archive.org/details/laughteranessay00berggoog/page/n36
[2019-05-21]
Big Hero 6 (2014). [film] Regissör: Don Hall, Chris Williams. Kalifornien: Walt Disney
Company.
Cavanagh, S. (2015). First Example of ”Mickey-Mousing”. Introduction to Film and Media
Studies. https://sites.lafayette.edu/fams101-sp15/2015/03/01/first-example-of-mickeymousing/ [2019-03-12].
Chion, M.(1994). Audio-Vision: Sound on Screen. New York: Colombia University Press.
Collins, K. (2013, s.119-120). Playing with Sound - A Theory of Interacting with Sound and
Music in Video Games. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
D’Argenio, A. M. (2018). Statistically, Video games are now the most popular and
profitable form of entertainment. Gamecrate. https://www.gamecrate.com/statisticallyvideo-games-are-now-most-popular-and-profitable-form-entertainment/20087
[2019-02-15].
Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide: For Small-scale Research Projects (Vol.
Fifth edition). Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education.
Dukas, P. (1897). L’Apprenti Sorcier. Komposition tillgänglig i L’apprenti Sorcier (2018).
Edwardsville, USA: Serenissima Music.
Fantasia (1940). [film] Regissör: Wilfred Jackson, Kalifornien: Walt Disney Company.
Gottlieb, G. (2007). Shaping Sound in the Studio and Beyond: Audio Aesthetics and
Technology. Boston, Massachusetts: Cengage Learning.
Hubbert, J. (2011). Celluloid Symphonies: Texts and Contexts in Film Music History.
Berkeley, Kalifornien: University of California Press.
Huiberts, S., van Tol, R. (2008). IEZA: A Framework for Game Audio. Gamasutra Audio.
https://download.captivatingsound.com/Huiberts_VanTol_IEZA-Framework-GameAudio.pdf [2019-03-03]
Human: Fall Flat (2016). [datorspel] Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Microsoft
Windows, Linux, Mac OS. Vilnius, Litauen: No Breaks Games.
Jacobs, L. (2014). Film Rhythm After Sound: Technology, Music, and Performance.
Oakland, Kalifornien: University of California Press.

!27

Jones, I. B. (2016). Do the Locomotion - Obstinate Avatars, Dehiscent Performances, and
the Rise of the Comedic Video Game i Velvet Light Trap: A Critical Journal of Film &
Television, upplaga 77, s. 86-99. University of Texas Press.
Juul, J. (2001). Games Telling Stories? i The International Journal of Computer Game
Research. Vol. 1, upplaga 1. http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/ [2019-03-12]
Lakhani, D. (2008). Subliminal Persuasion: Influence & Marketing Secrets They Don´t
Want You to Know. Hoboken, New Jersey: Wiley.
My Old Kentucky Home (1926). [film] Regissör: Dave Fleischer. New York: Out of the
Inkwell Studios.
Oxford Dictionaries (2019). Definition of Mickey-Mousing in English. https://
en.oxforddictionaries.com/definition/mickey-mousing [2019-03-12]
Probably Archery (2014). [datorspel] Microsoft Windows, Linux, Mac OS X. Queensland,
Australia: South East Games.
Rayman Legends (2013). [datorspel] Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation
3, Xbox 360, Wii U, Playstation Vita, Microsoft Windows. Castelnau-le-Lez, France: Ubisoft
Montpellier.
Sigurdson, O. (2015). Om humor. Dixikon [elektronisk tidskrift], 29 mars.
www.dixikon.se/om-humor-2/ [2019-04-10]

https://

Skate 3 (2010). [datorspel] Playstation 3, Xbox 360. Redwood City, Kalifornien: Electronic
Arts Inc.
Sly Cooper: Thieves in Time (2013). [datorspel] Playstation 3, Playstation Vita. Foster City,
California: Sanzaru Games.
Spider-Man (2002) [film] Regissör: Raimi, S. Kalifornien: Colombia Pictures.
Steamboat Willie (1928). [film] Regissör: Walt Disney, Kalifornien: Walt Disney Company.
Stockburger, A. (2003). The Game Environment From an Auditive Perspective. http://
www.stockburger.at/files/2010/04/gameinvironment_stockburger1.pdf [2019-03-12]
Surgeon Simulator 2013 (2013). [datorspel] Playstation 4, Android, Nintendo Switch, IOS,
Microsoft Windows, Linux, Mac OS. London, Storbritannien: Bossa Studios.
Švelch, J. (2014). Comedy of Contingency: Making Physical Humor in Video Game Spaces i
International Journal of Communication, upplaga 8, s. 2530-2552. University of Southern
California.
The Matrix (1999). [film] Regissör: Lily & Lana Wachowski, Kalifornien: Warner Bros.

!28

A. Transkribering av intervju 1
Första delen av denna intervju skedde efter att deltagare 1 och 2 spelat igenom version 1 av
artefakten.
Fråga: Har ni några spontana tankar kring spelet, för det första?
Deltagare 1: Gubbarna sprang superroligt. Det var typ det jag fokuserade mest på. De såg
så roliga ut när de gled omkring och allt.
Deltagare 2: Jag kan hålla med om det, men jag kände nog av att jag hade fler tekniska
problem. Att min karaktär bestämde sig för att bli tokig på egen hand, men jag vet inte om
det var tekniskt problem, eller om det var menat.

Fråga: Var det svårt att uppfatta vart man skulle någonstans, eller vad man kunde göra som
karaktären?
Deltagare 1: Det tog jättelång tid för mig att fatta att man måste springa på marken först
[innan man hoppar] för att få momentum, så jag försökte hoppa på plats och så dog jag, och
så blev jag ledsen. Men det var ganska enkelt att förstå vart man skulle. Man skulle ju framåt
hela tiden.
Deltagare 2: Jag håller med. Jag kom in i kontrollerna relativt lätt, tack vare de stora fina
statyerna som visade ”för att göra detta, tryck här”. Men sen att använda de här kontrollerna
var ju en helt annan femma. Som sagt, det här med momentum. Det är inte ofta man ser det i
spel.

Fråga: Var det en utmaning i sig att ta sig an kontrollerna?
Deltagare 2: Ja det var det, och att komma in i det mindsetet.

Fråga: Hur upplevde ni ljudbilden i spelet?
Deltagare 1: Jag tänkte inte så mycket på den tror jag, för vi spelade med högtalaren från
datorn. Det var någon rolig ljudeffekt när man hoppade typ. Det är det enda jag kommer
ihåg, tyvärr.
Deltagare 2: Jag är rätt säker på att det fanns bakgrundsmusik, men jag tänkte inte riktigt
på det helt och hållet. Det är ju som sagt bara för att det var lite sådär casual, kul spel, och
ljudeffekterna var lite whacky, skojiga. Men sedan också det största att det man hör är den
konversationen man har med varandra i sådana här co-op spel. För att då har du någon att
diskutera med; ”Gör så, gör så!”. Det blev lite så att vi hade ju mer konversation med
varandra när vi försökte hoppa omkring. ”Du måste ju volta!”, och dylikt.

Fråga: Var det någon ljudeffekt som ni reagerade på specifikt?
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Deltagare 1: Det var hoppet där då.
Deltagare 2: Ja, det var ju lite sådär direct comedy.

Resten av intervjun genomfördes efter att deltagare 1 och 2 spelat igenom version 2 av
artefakten.
Fråga: Upplevde ni någon skillnad mellan de två versionerna? Vad var det för skillnader i så
fall?
Deltagare 1: Det var musik istället för ljudeffekter.
Deltagare 2: Musik och oneshots. Som den här *imiterar kyrkklocka* som kom när man
respawnade. Jag fick för mig att det kändes ljusare grafiskt. Att det fanns mer ”bloom”effekter. Annars var det bara det där med musik istället för ljudeffekter. Visserligen fanns det
ljudeffekter när man greppade tag i saker. Interaktionerna i spelet var nog densamma.

Fråga: Hur upplevde ni ljudbilden överlag i denna version, i jämförelse med den första?
Deltagare 1: Lite mer intensiv. Det var ingen jättefarlig musik, men man blev lite mer
uppspelt. ”Nu jäklar måste jag snabba mig” liksom, och springa snabbt igenom banan. Den
förra kanske kändes lite mer avslappnad.

Fråga: Kände ni att ljudbilden i denna variation påverkade gameplay eller er spelupplevelse,
till skillnad från den förra versionen?
Deltagare 1: Det tror jag lite grann. Jag blev taggad på att bara kötta framåt.
Deltagare 2: Ja, när det fanns musik i bakgrunden så kändes det som att jag hade större
vilja att fortsätta. När man körde den tystare variationen (version 1), så kändes det inte
likadant.
Deltagare 1: Det var lite mer ledsamt att dö i den här variationen också. Det var verkligen
in i ens ansikte, ”nu dog du verkligen”. Och den andra spelaren hörde det också, när du
tabbade dig.
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B. Transkribering av intervju 2
Deltagare 3 och 4 fick, till skillnad från det första deltagarparet, spela igenom version 2 först,
för att sedan spela igenom version 1 efter den första omgången av frågor.
Fråga: Vad har ni för spontana tankar kring spelet överlag?
Deltagare 3: Det är skumt att utmaningen var själva kontrollerna, att utmaningen inte var
spelet i sig. Det såg väldigt enkelt ut men sedan när man väl spelar med kontrollerna så blev
det en helt annan femma.
Deltagare 4: Det ser väldigt barnvänligt ut, men så är det riktigt hardcore. Det var väldigt
snyggt, jag gillar grafiken. Lite Nintendo-aktigt typ. Runda former och stylat. Musiken var
mysig.
Deltagare 3: Jag tänkte också lite på musiken, hur den passade med miljön. Det fanns
ingen fara i spelet utöver att ramla ner, så det är logiskt att det är rätt lugn musik. Man är ju
bara sin egen fara, det finns inget i spelet som försöker skada en.

Fråga: Var det svårt att uppfatta vart man skulle, eller vad man kunde göra som karaktären?
Deltagare 3: Jag tyckte inte det. Jag tror att om man inte lyckas ta sig förbi ett ställe och
sedan teleporteras vidare för att den andra spelaren redan kommit till nästa checkpoint, så
var det rätt svårt, när man inte hade sett området förut. Men det var nog för att jag inte
kommunicerat med Deltagare 4, att jag hade tagit en checkpoint. Det kunde varit lite
tydligare, typ stå en text som säger ”checkpoint reached”. Det hade förbättrat uppfattningen
tror jag.
Deltagare 4: Jag tycker man ska kunna ha olika modes, typ en där man hjälper varandra
och en där man tävlar mot varandra, som en hinderbana. Som ett Ninja Warrior multiplayerspel.
Deltagare 3: Jag trodde att det skulle vara mer samarbete, det var lite i början men jag
trodde att det skulle finnas mer.

Fråga: Hur upplevde ni ljudbilden i spelet?
Deltagare 3: Den var rätt tom, det var inte så mycket som hände med ljudbilden. Det var
främst musik. Fanns det några ljudeffekter? Jag tänkte inte ens på ljudeffekterna, jag tänkte
bara på musiken. Det var något ljud när man hoppade, har jag för mig. Något minimalt.
Deltagare 4: Ja, det var något slags slagljud. Jag tyckte det skulle vara något geléljud, som
en tecknad studsboll. Det hade passat bra.
Deltagare 3: Jag borde ha tänkt på det mer, men jag har för mig att det fanns ett hoppljud
iallafall, resten vet jag inte. Jag har för mig att det fanns ett ljud när man respawnade också.
Som sagt så tyckte jag att musiken reflekterade rätt väl vad som hände, och att det inte fanns
någon fara i spelet. Det fanns inga monster eller något som försökte döda en. Då är det
rimligt att det är lugn musik.
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Fråga: Var det någonting i ljudbilden som stod ut eller märktes extra mycket?
Deltagare 3: Faktiskt inte. Det var nästan så att jag inte ens tänkte på att det fanns ljud,
men nu när jag tänker efter så fanns det ju ljud. Under spelets gång så flöt allt på rätt bra, så
det var alltså inget som störde spelaren. Inte vad jag kan komma på iallafall. Det
minimalistiska ljudet fungerade med den minimalistiska grafiken, lite halvt ”cartooniga”
ljud.

Resten av intervjun genomfördes efter att deltagare 3 och 4 spelat igenom version 1 av
artefakten.
Fråga: Vad upplevde ni för skillnader mellan denna versionen och den förra?
Deltagare 3: Det var dels mer samarbete, men även ljudbilden. Den var mycket mer
skärande. Man märkte ljuden mycket mer. Jag kan inte riktigt säga varför men det kändes
som att de inte passade lika bra som i den förra versionen kanske. Visst var det
minimalistiskt, men framför allt hoppljudet kändes som att det stack ut väldigt mycket.
Ljudet när man plockade upp saker stack inte ut lika mycket för det passade in lite mer,
kändes det som.
Deltagare 4: Det var lättare att styra, det kanske är för att man blev mer skicklig andra
gången man spelade, jag vet inte. Designmässigt så var det mer öppet första gången vi
spelade. Nu var det mer att man gick sin egna lilla väg.
Deltagare 3: Ja vägen blev rakare liksom. Grafiskt märkte jag ingen vidare skillnad, kanske
att huvudkaraktären var lite annorlunda, men jag vet inte. Det var ju mer ljud och roliga
saker och sånt, men designmässigt märkte jag inte av så mycket.

Fråga: Kände ni att ljudbilden i denna variation påverkade gameplay eller er spelupplevelse,
till skillnad från den förra versionen?
Deltagare 3: Jag ville inte hoppa lika mycket, för jag tyckte inte att ljudet passade lika bra
som det förra, om det ens fanns ett ljud i den förra. Om det fanns så tänkte jag inte på det,
eller det störde mig inte. Så det påverkade faktiskt lite, att jag inte ville hoppa lika mycket.
Resten av ljuden tyckte jag inte påverkade lika mycket. När grodorna kom, om det inte hade
funnits något ljud där, så hade jag nog inte stannat upp lika länge för att leka runt med dem.
Det var lite roligt när de lät, så då höll jag på lite längre. Så det var ju mer ljud på så sätt i
denna versionen, allting hade ett ljud. När man tryckte på knappar och sånt så fanns det ljud
nu. Det kanske är så att jag tryckte på knapparna oftare bara för att jag ville höra ljuden igen
och igen, jag vet inte. Det var ingenting som jag reflekterade över just då, men nu när jag
tänker tillbaka så kanske det påverkade lite. Det kändes som att det fanns större påverkan
när det fanns ett ljud.
Deltagare 4: Det hände mer i andra delen, det var mer interaktiva objekt. Som magneterna
och boxningsmaskinen. I början var det mest bara att bli vana med kontrollerna, medans här
var det mer att interagera med objekten. Kan du inte kontrollerna här i denna delen så dör
du liksom. Nu är det allvar.
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Fråga: Var det något specifikt i ljudbilden som stod ut eller märktes extra mycket?
Deltagare 3: Det var hoppljudet då, som stack ut på ett negativt sätt, skulle jag vilja säga.
Det gjorde att jag personligen inte ville hoppa lika mycket.
Deltagare 4: Jag tänkte inte så mycket på ljud i den här, faktiskt. Jag tänkte mer på ljudet i
den första. Musiken i den här versionen stack ut mer, den kanske var mer spännande eller
något kanske.
Deltagare 3: Jag märkte inte av något respawn-ljud den här gången dock. Men jag tänkte
personligen på ljudbilden mer denna gången. Det kanske är för att jag inte riktigt
reflekterade över ljudbilden alls på den första. Nu tänkte jag att ”okej nu ska jag tänka på
ljudbilden ordentligt”, så märkte jag av ljuden mer nu. Det kan ha något med det att göra.
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