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Sammanfattning 

Ljuddesign i spel för sociala medier lider många gånger av en uppenbar kvalitetsbrist och 

detta arbete syftar till att undersöka hur ljudets funktion i framförallt Facebookspel kan 

förbättras utifrån de begränsningar formatet presenterar. Bakgrundsdelen avhandlar 

ljuddesign från ett historiskt perspektiv samt hur det traditionellt sett används idag. Även 

ämnet sociala medier som helhet tas upp och kombination av dessa två områden, ljuddesign 

och sociala medier, avhandlas. Som ett led till detta genomfördes en enkätundersökning för 

att undersöka spelarnas upplevelse av ljudet och deras åsikter kring detta. Det praktiska 

arbetet genomfördes i samarbete med Muskedunder Interactive och involverade att skapa 

ljud åt ett av deras befintliga Facebookspel, Hello Adventure, samt ljud ett nyutvecklat 

iPhonespel, Yummy Bear, som i arbetet användes som jämförelse till Hello Adventure. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Facebookspel, ljuddesign, iPhonespel 
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1 Introduktion 

Spel i sociala medier är ett fenomen som uppkommit som ett resultat av ökningen av sociala 

medier på Internet, och den popularitet dessa uppnått det senaste årtiondet (NPD Group, 

2010). Många av dessa spel är enkla i sitt utförande och tekniskt begränsade. Som ett led i 

dessa begränsningar blir ljuddesignen ofta lidande, och denna rapport ämnar försöka hitta 

en lösning på detta genom att undersöka hur man bäst anpassar ljuddesign till formatet 

sociala medier.   

 

Bakgrundsdelen i denna rapport tar upp två olika ämnen. Den första delen behandlar 

ljuddesign, både som teoretiskt fält och som hantverk. Ljuddesignens betydelse och dess 

grunder i filmvetenskap tas upp, likaså en metod för kategorisering av ljud. En viktig detalj i 

denna del är också kategoriseringen diegetiskt och icke-diegetiskt ljud och hur man använder 

sig av dessa. Det andra avsnittet i bakgrundsdelen handlar om spel i sociala medier. Vad 

dessa är och skillnaden mellan just spel i sociala medier och spel på traditionella plattformar 

gås igenom. En genomgång av marknaden och betydelsen av storleken på marknaden och 

antal spelare den har baserat på undersökningar tas upp. Avslutningsvis knyts dessa två 

ihop. 

 

Problemformulerings och metoddelen tar upp frågan som arbetet behandlar ”hur kan man 

förbättra ljudets funktion i spel för sociala medier?” Metoden, en kvantitativ undersökning 

genom en enkätundersökning fastslås som den bästa metoden, och detta val diskuteras. 

 

 Den praktiska delen av arbetet börjar med ett genomförande av enkätundersökningen, följt 

av en analys av resultatet. Baserat på den informationen samt interna mätningar från ett 

Facebookspel skapas ljud till två spel. Dels till Facebookspelet Hello Adventure samt till ett 

iPhonespel för att på ett enkelt sätt kunna jämföra ljudläggningen av spel till Facebook mot 

spel till en annan plattform. 
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2 Bakgrund 

I denna del beskrivs de områden som är relevanta för att förstå den forskning detta arbete 

fokuserar på. Ljuddesign och dess betydelse undersöks noggrant utifrån vissa fasta koncept 

som underlättar förståelsen för vad som kan åstadkommas med ljud, såsom earcons, eller 

auditiva ikoner (Brewster, Wright & Edwards, 1993), immersion (Jørgensen, 2006) och vad 

det innebär att ljudlägga spel i dagens spelindustri, där allt högre krav ställs på speltillverkare 

att tillfredställa spelarnas krav på underhållning. Kategoriseringsteori och en historisk 

tillbakablick avhandlas också. Nästa del innefattar spel i sociala medier, dvs. spel designade 

för att spelas online på sociala tjänster såsom Facebook, Myspace och liknande. I det här 

fallet är det facebookspel som behandlas. Marknaden undersöks, och de tekniska 

begränsningar format innebär bearbetas. Dessa två element, ljuddesign samt spel för sociala 

medier, kombineras sedan för att undersöka det slutgiltiga syftet med denna rapport, hur 

ljuddesign bäst anpassas till formatet sociala medier, och om det kan uppfylla sin önskade 

funktion. 

2.1 Ljuddesign och dess betydelse 

Vad är ljuddesign? Detta är den första frågan som bör ställas för att på bästa sätt förstå hur 

hantverket fungerar. Kristine Jørgensen beskriver på ett bra sätt i sin forskning om ljudets 

funktionalitet (2009) yrket spelljudsutveckling, och hur en ljuddesigner bör se på det. En 

ljuddesigner, dvs. den som ansvarar för hur det låter i ett spel, ska bygga upp en estetisk och 

funktionell ljudmiljö. Befinner sig spelaren i en stad? I så fall kanske det ska höras biltutor 

och folk som pratar. Kan spelarens avatar hoppa? Hur låter det? Hur ska bakgrundsmusiken 

låta, vilken stämning ska den förmedla? Alla dessa är frågor en ljuddesigner ska kunna 

besvara och förmedla. 

 

Ljuddesign har alltid varit en integrerad del av dataspel och hantverket har, liksom andra fält 

inom spelutveckling, växt i takt med den tekniska utvecklingen av framförallt spelkonsoler 

(Cunningham, 2006). Från att ha varit en mindre prioriterad del behandlas ljud numera som 

en integrerad del av en komplett audiovisuell upplevelse där varken bild eller ljud bör 

behandlas separat från varandra (Jørgensen, 2009). Detta är en del i att skapa det som 

Jørgensen beskriver som virtuella världar, där ljudet har en tydlig plats i att förmedla 
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trovärdighet till spelaren. Det är just denna trovärdighet, eller immersion, som är 

ljuddesignens syfte. Immersion i det här fallet syftar på att öka känslan av att spelaren 

befinner sig i spelvärlden genom att skildra en så realistisk återgivning av ljudmiljöerna som 

möjligt och därmed få spelaren att mentalt sjunka in i den fiktiva världen. Detta är en så 

kallad psykologisk immersion (Carr, Buckingham, Burn & Schott, 2006). Denna presenterar 

också en viktig skillnad i hur ljud och bild fungerar. När en spelare befinner sig i exempelvis 

en lummig skog är det viktigt att alla objekt i den skogen ser ut såsom spelaren förväntar sig 

att det ska se ut. Träden ska se ut som träd, ha gröna löv och brun bark, och miljön ska 

representera en plats som hade kunnat finnas i den verkliga världen. Ljudets plats i denna 

miljö är därför inte tvunget att skildra skogen så realistiskt som möjligt. Beroende på 

atmosfären som ska förmedlas hörs det kanske en onaturligt stark vind, eller djurliv och 

prassel i träden som inte hade funnits där annars. Även spelmusiken har en tydlig plats i den 

virtuella värld som byggts upp, och i den skog som beskrevs hade det ju naturligtvis inte 

hörts musik i verkligheten, men det är antagligen denna musik som ytterligare förstärker 

upplevelsen som ska förmedlas. Detta kommer att avhandlas mer i senare kapitel. 

 

Auditiva ikoner är även det en funktion som kan komma att användas i ovanstående 

exempel, vilket innebär ljud som instinktivt känns igen och frammanar en viss respons. För 

att återgå till ovanstående exempel; spelaren befinner sig i tidigare nämnda skog, och i 

bakgrunden hörs en trivsam harpa spelas. Allteftersom spelare går längre och längre in i 

skogen kanske dova stråkar börjar höras, och ett lågmält mullrande startar, samtidigt som 

harpan dör ut. Detta kommer att signalera fara till spelaren, och därmed omedvetet styra 

dennes handlingar och beteende i spelet. Ljud har en tydlig och konkret roll i speldesign och 

det möjliggör trovärdigare och mer engagerande spelskildringar än vad som annars hade 

varit möjligt. 

2.1.1 Hur har ljuddesign traditionellt använts? 

För att bättre förstå ljudets roll i spel är det viktigt att förstå dess rötter. Teknologin i 

spelkonsolerna innan cd blev standard var länge begränsad där både ljudeffekter och musik 

hade extremt sparsamma resurser att dela på (Belinkie, 1999). Som ett resultat av detta var 

det musiken som fick störst plats rent ljudmässigt, då musik har en större förmåga att bygga 

upp den värld som spelet vill förmedla, något Belinkie påpekar med flera exempel. Zach 
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Whalen gör samma påstående när han säger “… instances of musical sound in videogames 

generally follow one of two trajectories: to expand the concept of a game's fictional world or 

to draw the player forward through the sequence of gameplay” (Whalen, 2004). Han pratar 

även om skillnaden och problematiken i diegetisk och icke-diegetisk musik, något jag ska ta 

upp senare. Detta är dock inte relevant i kontexten av en historisk tillbakablick då äldre spel 

inte hade flexibiliteten att skilja på dessa.  

 

Både Belinkie och Whalen tar upp exemplet Super Mario Bros och dess användande av musik 

för att förmedla och engagera spelaren i spelvärlden, samt dess musikaliska skildring av 

ljudeffekter. Ljudeffekterna i spelet bygger på musikaliska tekniker och arbetar i 

synkronisering med musiken för att ytterligare förmedla en känsla av immersion. Den 

tekniken är starkt influerad och har många likheter med hur gammal film gjordes, framförallt 

skräck och tecknad film. Precis som spel hade begränsningar i sitt användande av ljud hade 

film liknande begränsningar, fast mycket tidigare, och spelbranschen har därför många 

likheter med film var gällande sitt användande av musik. Det som framförallt är den största 

likheten mellan film och spel, vilket också är Whalens slutgiltiga poäng, är även den som 

återfinns i övrig litteratur. Musiken och de tillhörande ljudeffekterna är en del i att 

synkronisera det visuella med det ljudmässiga för att skapa en enhetlig audiovisuell 

upplevelse, och ytterligare få spelaren att uppleva den fiktionella världen. 

 

Som avslutning kan det påstås att ljudets funktion i spel för 25 år sedan är densamma som 

idag. Ett påstående kan dock vara att skillnaden är att dagens spel med sin tekniska 

överlägsenhet, och med den ökade expertis som finns inom området, använder mer än bara 

musiken för att åstadkomma sitt syfte, och jag vill hävda att miljöljud, effekter och musik 

arbetar i konjunktion med varandra, samt skapar mer möjligheter och mer variation i sitt 

berättande. 

2.1.2 Kategorisering av ljud 

Ytterligare steg i att bättre förstå ljuddesign är att se till vad som skiljer olika sorters ljud åt, 

och framförallt vikten av diegetiskt (ljud med en förankring i spelvärlden) och icke-diegetiskt 

(ljud från en utomstående källa). Dessa termer härstammar ursprungligen från 

filmvetenskap men är ännu mer relevant i spel på grund av den interaktivitet spel har. Värt 
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att notera är också att den separationen är ett relativt nytt synsätt som på grund av den 

avancerade utveckling spel har genomgått blivit mer relevant. 

 

IEZA modellen (Huibert & van Tol, 2009) skapades för att dela upp ljud i fyra kategorier; 

interface, effect, zone samt affect, där effect och zone är diegetiska, och interface och affect 

är icke-diegetiska. En kort beskrivning av dessa: 

 

• Interface – Icke-diegetiskt ljud för att ge feedback till spelaren. Menyljud och 

liknande faller i denna kategori. 

• Effect – Diegetiskt ljud som är kognitivt länkat till källor i spelvärlden, exempelvis 

fordon som låter, hoppljud, vapenljud etc. 

• Zone – Diegetiskt kopplade ljud från omgivningar och miljöer i ett spel. Vind, 

fågelkvitter och dylikt är bra exempel. 

• Affect – Icke-diegetiskt ljud för att förstärka känslor eller atmosfärer. Musik är det 

vanligaste ljudet att kategorisera här. 

 

Olika genrer av spel har sin tonvikt i olika kategorier, och kategorierna tjänar olika syften 

beroende på hur spelen är uppbyggt. Tidigare nämnda Super Mario Bros har exempelvis 

tydligt sitt fokus i Affect då spelet bygger upp stora delar av sin atmosfär med musik. Nyare 

spel såsom simulatorn Sim City 2000 bygger å andra sidan på Interface då den sortens spel 

handlar mycket om att bläddra i menyer och placera ut föremål. I de fallen är det viktigt att 

spelaren får tydlig bekräftelse på sina val. Många FPS-spel, såsom Quake, bygger på Effect, 

då spelet förmedlar en actionfylld miljö, där många saker händer runtomkring spelare. Att 

förstå de olika kategorierna och anpassa det i sitt spelskapande ökar chanserna att förmedla 

den tänkta upplevelsen, och hjälper en ljuddesigner att bättre fokusera sitt arbete. 

 

Ytterligare en aspekt av kategorisering är transdiegetiskt ljud (Jørgensen, 2007), och med det 

menas ljud som inte har en förankring i spelvärlden men som ger information till spelaren via 

känslomässig respons. Skillnaden mellan detta och exempelvis interface ljud är att interface 

ljud endast ger feedback som bekräftar spelarens val, medan transdiegetiskt ljud kan 

påverka spelaren, och i förlängningen spelarens avatar, på ett sätt som inte var tänkt.  

Bakgrundsmusik som förändras när fiender annalkas är ett bra exempel, och gamla tidens 
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spel använde på sätt och vis transdiegetiskt ljud i och med att de försökte förmedla 

majoriteten av sin ljudmässiga upplevelse genom musik. På samma sätt kan man 

argumentera för att all musik är transdiegetisk då den kommer förmedla en specifik känsla 

och en spelare kommer agera utifrån den känslan. Ett stillsamt stråkparti kommer få en 

spelare att känna sig harmoniskt och agera därefter medan dova, mörka toner i moll 

kommer få samma spelare att vara mer på sin vakt. För att ytterligare förklara konceptet kan 

man jämföra med film. Bakgrundsmusiken i en film förmedlar en viss känsla till tittaren, men 

det kommer aldrig att kunna påverka hur karaktärer i filmen handlar. Musik i spel däremot 

kan få spelaren att spela på ett sätt som skiljer sig från vad avataren annars hade gjort. Att 

vara medveten om detta gör det lättare att integrera spelaren i den spelupplevelse det var 

tänkt. 

2.2 Spel i sociala medier 

Spel i sociala medier är ett relativt nytt fenomen som innefattar spel på sociala plattformar 

liknande Facebook och Myspace, Internetsidor där användare skapar personliga konton och 

interagerar med varandra (O’Neill, 2008). Skillnaden mellan spel i mer traditionella medier 

och dessa är relativt små, men säregna på vissa punkter, där den mest framträdande är att 

de är bundna till plattformen och den medföljande hemsidan de presenteras på (exempelvis 

kräver Facebookspel att du loggar in med din användare och spelar spelet genom sidan). På 

grund av de tekniska begränsningar det innebär att streama spel över Internet (något som 

ska avhandlas i senare kapitel) är de flesta spelen också relativt enkla i sitt estetiska 

utförande. Detta är dock något som mer och mer håller på att försvinna, i takt med att 

marknaden växer och konkurrensen hårdnar, vilket tvingar företag att hitta nya tekniska 

lösningar för att öka produktionsvärdet på sina spel. 
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Figur 1 Bild från spelet Farmville, ett av de populäraste Facebookspelen. 

 

 

Figur 2 Bild från spelet MilMo, ett mer avancerat Facebookspel. 

 

En annan viktig skillnad mellan spel i sociala medier och många övriga typer av spel är att 

den förstnämnda riktar in sig till casualspelare (Adams & Rollings, 2007), dvs. spelare som 

inte är villiga att sätta sig in i avancerade regelsystem utan som spelar för den rena 

underhållningens skull. Ytterligare en viktig skillnad mellan sociala spel och spel på 

traditionella plattformar är att spel i sociala medier tillåter spelaren att dela med sig av sin 

upplevelse till sina vänner på ett smidigt och integrerat sätt. Många spel uppmuntrar också 

spelare att ge digitala gåvor till varandra, och skicka inbjudningar samt utmaningar till att 

exempelvis försöka slå någons high score. Detta är ett av elementen som gör att spelen får 

så många spelare som de gör, och att intresset för dem växer. Det är också den 
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integrationen med en befintlig social plattform som gör att spelen skiljer sig från övriga 

onlinebaserade casualspel, såsom enkla javaspel. Värt att notera är även att spel på andra 

sidor i många fall integrerar möjligheten att posta sina resultat på sin Facebookprofil, något 

som ytterligare visar på relevansen av den sociala plattformen. Spel i sociala medier kan 

därmed sammanfattas till att vara enkla casualspel som går snabbt att sätta sig in i, som 

uppmuntrar erfarenhetsutbyte och som spelas genom en redan befintlig social plattform. 

2.2.1 Hur ser marknaden ut idag? 

Spel i sociala medier har på några få år har växt till en enorm marknad med miljontals 

spelare (NPD Group, 2010) och har gett upphov till en ny marknad med flera företag som 

inriktar sig enbart på spel i sociala medier och vars trovärdighet som enskilt segment av 

marknaden inte går att ifrågasätta. Detta blir tydligt av de konferenser som finns specifikt 

inriktat till branschen (Social Gaming Summit, 2010). Undersökningen som gjordes av NPD 

Group visade på att det 2010 fanns 56.8 miljoner invånare i USA som spelade spel i sociala 

medier, vilket representerar ca 24 procent av Internetanvändarna. En annan rapport 

(Orland, 2011) visar på att antalet spelare kommer öka till 68.7 miljoner amerikanska 

spelare, och att den amerikanska marknaden skulle omsätta 1.1 miljarder dollar innan 2012. 

Detta gör spel i sociala medier till den idag särklass största marknaden, och den med flest 

spelare världen över. 

2.3 Ljuddesign i spel i sociala medier 

Denna rapport har hittills fastslagits att ljud är en väsentlig del i att skapa en enhetlig och 

engagerande spelupplevelse. Den har också konstaterats att spel i sociala medier är en 

enormt stor marknad med miljontals spelare världen över. Hur ska man då anpassa 

ljuddesign till spel i sociala medier? För att bättre kunna svara på den frågan är det viktigt att 

förstå hur sådana spel är uppbyggda. Inom spannet för denna uppsats ligger fokus enbart på 

Facebookspel, då det är den största av marknaderna för sociala spel, och den största samt 

mest välkända sociala plattformen. 

 

Aki Järvinen (2009) har gjort en överskådlig analys i hur man designar spel för Facebook, och 

konstaterar att speldesign och interaktionsdesign kombinerat med spelmekaniksprinciper 

skapar nya designmetoder som bäst beskrivs som en återkopplande loop av handlingar, mål 

och service. Att skapa motivation genom den sociala plattformen i syfte att öka 
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interaktionen och därigenom spelglädjen är något som är centralt. Hur arbetar man då in 

ljuddesign i den metoden? Ljuddesign syftar till att skapa, som tidigare nämnt, immersion i 

ett spel, och det i kombination med earcons (Brewster, 1993) borde rimligtvis gå att använda 

för att ytterligare förstärka interaktionen mellan spelare och den sociala plattformen. 

Earcons bygger på att använda ljud för att förstärka interaktionen mellan spelare och ett 

digitalt interface, och då många sociala spel bygger på att kunna meddela sina framsteg och 

händelser till andra spelare via den sociala plattformen blir interfacet av ökad betydelse. 

Som exempel kan man i spelet Icy Tower posta sin high-score till sin profil och därmed låta 

ens vänner se det, och i Famville kan man ge bort djur till sina vänner genom att skicka ett 

meddelande. 

 

En kombination av interface-delen av IEZA modellen (Huibert & van Tol, 2009) och 

principerna av hur musik påverkar immersionen i spel borde kunna appliceras på den sociala 

plattformen. Detta i syfte att exempelvis öka motivationen hos spelare. Att få ett 

meddelande som genom sitt ljud förmedlar att en vän just slog ditt high score borde öka 

lusten att spela mer, för att försöka överglänsa denna vän. Eller att få ett meddelande om en 

gåva där ljudet signalerar positiva affirmationer kanske ökar chansen att du tar emot och 

skickar en gåva tillbaks? Detta är bara några exempel på hur ljud skulle kunna påverka 

spelaren, och man får givetvis inte glömma bort att spel i sociala medier fortfarande har flest 

likheter med traditionella digitala spel, och ljudläggningen ska givetvis anpassas efter det 

också. 

2.3.1 Formatets begränsningar 

Facebookspel har vissa tekniska begränsningar kopplade till att spelen spelas streamade över 

Internet och för att de ska anpassas till den enkelhet och snabbhet plattformen kräver. Det 

har visats på att användare inte är villiga att vänta längre än mellan 5-8 sekunder på att en 

sida ska ladda färdigt (Nah, 2004), och senare forskning pekar på att den tiden kanske sänkts 

ännu mer i och med att bredbandsuppkopplingar blir allt snabbare (Website Optimization, 

2008). Det vanligaste utvecklingsverktyget för facebookspel är Adobe Flash som stödjer flera 

olika ljudfilformat, däribland mp3, som är det i särklass enklaste att komprimera och 

hantera. Den extrema kompression som utvecklare eftersträvar i sin ansträngning att hålla 

filstorleken på sin applikation nere så att den ska ladda snabbare gör att kvalitén oftast 
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lidande. Detta gäller både grafik och ljud, något som resulterar i att facebookspel blir enklare 

i sin estetik. Även Flash begränsningar i att hantera grafik är en faktor i detta. På senare tid 

har dock Unity, en annan utvecklingsplattform som använts för moderna avancerade spel, 

börjat användas i utvecklingen av onlinespel. Unity har fördelen i att vara ett vida överlägset 

program rent tekniskt, det tillåter avancerad 3D grafik samt realtidshantering av ljud. 

Nackdelen är då givetvis att programmen blir större, och kraven på effektiv komprimering 

och uppdelning av filer blir större. I takt med att snabbare bredbandsuppkopplingar blir allt 

vanligare och att spelutvecklare blir bättre på att hantera tekniken finns det dock 

möjligheter, och i framtiden blir förhoppningsvis kraven på komprimering mindre. 

2.3.2 Vad kan förbättras? 

Det har härmed konstaterats att ljuddesign är en viktig del i ett spels helhetsupplevelse, att 

interaktion och motivation är centrala delar inom spel i social medier, samt att det finns 

tekniska begränsningar som gör att ljud måste komprimeras och effektiviseras i förhållande 

till utrymme. Dessa faktorer presenterar flera utmaningar för en ljuddesigner i dennes 

uppdrag att skapa en trovärdig ljudbild i ett spel. Den största utmaningen ligger i att skapa 

variation i ljudbilden. Många gånger används flera varianter av samma ljud, exempelvis 

fotsteg. Beroende på om en karaktär springer eller smyger, och beroende på vilket underlag 

han/hon befinner sig på vill man att olika ljud ska höras, vilket också är en viktig del i att 

skapa interaktion mellan spelaren och avataren (Jørgensen, 2009). På grund av det 

begränsade utrymme som finns tillgängligt är det svårt att skapa flera filer då det innebär 

mer plats, och även om man använder Unity som kan modifiera ljud i realtid innebär det 

ökad processoranvändning, vilket gör spelet långsammare. Det en ljuddesigner måste göra 

är helt enkelt att komprimera ljudet så mycket som möjligt, samtidigt som kvalitén bibehålls. 

Ett steg i att åstadkomma detta är att inte använda ljud som kräver stor tydlighet i sitt 

frekvensomfång, exempelvis tal (Andreasson & Rylander, 2005). Ett annat är att använda 

exempelvis IEZA modellen för att identifiera vilka ljud som är viktigast, och fokusera på dem. 

Genom att göra tekniska och estetiska avvägningar kan en ljuddesigner maximera sin ljudbild 

trots begränsningarna som finns, och därigenom skapa ett bättre spel. 
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3 Problemformulering 

Ljuddesign i spel för sociala medier är ett område där det finns stora möjligheter till 

förbättring. Detta har etablerats genom bakgrundsdelen i denna rapport som påvisar att det 

finns tekniska begränsningar att övervinna, men också att Facebookspel är en relativt ny 

marknad som ännu inte nått sin fulla potential. Rapporten har också beskrivit grunderna för 

ljuddesign och varför det är en viktig del i spelutveckling. Utifrån dessa fakta har följande 

frågeställning formulerats: 

 

Hur kan man förbättra ljudets funktion i spel för sociala medier? 

 

Som en del i arbetet med denna rapport har jag samarbetat med företaget Muskedunder 

Interactive, ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar Facebookspel. Jag har analyserat 

deras tidigare produkter för att utröna hur ljuddesignen ser ut i dem samt skapat ljud till 

deras nya spel. Jag jobbade framförallt med Hello Adventure, ett äventyrsspel för Facebook 

som är under utveckling. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att effektivt kunna besvara frågan hur man kan förbättra ljudets funktion i spel för 

sociala medier är det viktigt att ämnet hanteras från olika vinklar i vad som brukar kallas 

metodtriangulering. Tidigare Facebookspels interna mätningar har analyserats, och för att 

bättre förstå hur spelare använder eller kan tänkas använda ljud ska även ett frågeformulär 

konstrueras och distribueras. Med hjälp av dessa metoder var förhoppningen att det ska ge 

ett tillförlitligt underlag i skapandet av ljud till Hello Adventure. 

3.1.1 Enkätundersökning 

Ett frågeformulär med syftet att undersöka hur spelare beter sig när de spelar Facebookspel 

är den andra delen i denna metodbeskrivning. För att kunna anpassa ljuddesignen till den 

tänkta spelupplevelsen är det viktigt att först veta hur spelare upplever ljudet och vilka 

förutsättningar som finns i relation till spelaren. En del i att ta reda på förutsättningarna är 

att undersöka spelares surfvanor genom några enkla beteendefrågor (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2003), då ett potentiellt problem i skapandet av ljud till spel i sociala 

medier är just den lättillgänglighet formatet innebär. Att veta vad för sorts hårdvara spelaren 
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använder, hur länge han eller hon spelar, samt om ljudet överhuvudtaget är påslaget är 

viktiga frågor att ta reda på. Formuläret innehåll följande delar: 

 

• Frågor om hur länge personen har spelat Facebookspel, och hur mycket personen 

spelar. 

• Frågor om vad personen tycker om ljudläggningen i Facebookspel. 

• Frågor om hur personen hanterar ljudet i Facebookspel, och om han eller hon 

stänger av den eller lyssnar aktivt på den. 

• Frågor om personens förhållande till spel som inte är i sociala medier. 

 

Förhoppningen var att detta skulle ge en indikation på hur situationen ser ut i dagsläget för 

ljud i Facebookspel och att information i kombination med den insamlade observationsdatan 

skulle kunna ge bra förutsättningar att öka produktionsvärdet i de spel jag har skapat ljud 

för.  Urvalsgruppen bestod av människor som spelar Facebookspel minst en timme i veckan. 

Ingen avgränsning gjordes i urvalet med avseende på ålder, kön eller andra 

bakgrundsvariabler. Dock antecknades dessa för att se om det fanns en märkbar skillnad i 

olika gruppers relation till ljudet. Problematiken som uppstod är att inte alla demografier av 

spelare blev representerade i detta formulär, samt att det var svårt att få ihop tillräckligt 

många svar för att kunna hantera det som en trovärdig kvantitativ källa. 

3.1.2 Metoddiskussion 

Eftersom spel i sociala medier är så pass stort och har så många miljoner spelare var det 

svårt att hitta en bra metod för att få ut ett trovärdigt resultat av en undersökning kring 

ämnet. Kvalitativ forskning hade kunnat vara relevant, men valdes bort på grund av att jag 

inte tror det skulle täcka in tillräckligt många demografier av spelare. Därför valdes 

enkätundersökningar då dessa är lättare att sprida runt på Internet. Enkäten är på engelska 

och kunde därför postas på internationella sajter och forum. Som tidigare nämnt 

antecknades olika bakgrundvariabler för att enkelt utröna om det finns synbara skillnader i 

olika aspekter av spelare, med resultatet att det inte fanns några synbara sådana. Detta är 

logiskt då det i mångt och mycket var en psykologisk upplevelse som undersöktes och 

således borde inte aspekter såsom hemland eller andra kulturella avseenden har varit 

relevanta. Likaså gav inte en genusaspekt något speciellt, och de undersökningar som 



 

 13 

refererats till pekar på att könsfördelningen mellan spelare är relativt jämn. Denna 

information tillsammans med mitt eget tekniska kunnande samt den teori som gåtts igenom 

stod som en bra och konkret grund i den pratiska delen av detta arbete, att skapa ljud till 

Facebookspel. 
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4 Genomförande 

Den praktiska delen i detta arbete gick ut på att producera ljud till Facebookspelet Hello 

Adventure. För utforska den bästa metoden att genomföra detta på har en kvantitativ 

undersökning genomförts i syftet att ta reda på vad den allmänna uppfattningen är 

angående den befintliga ljuddesignen i spel på Facebook. Denna information i kombination 

med insamlad data från Hello Adventure samt ett annat Facebookspel, Icy Towers, interna 

mätningar ger en bra indikation på vad som behöver förbättras i ljuddesignen. Som ett 

ytterligare led i skapandet producerades även ljud till ett iPhone spel för att på ett smidigt 

sätt kunna jämföra ljudbilder och på så sätt bedöma och utvärdera hur mycket ljud till 

Facebookspel och ljud till ett mer traditionellt grundat spelmedium skiljer sig åt. 

 

4.1 Resultatet av enkätundersökningen 

En enkät lades ut på olika forum för sociala spel, samt på Muskedunders egna Facebooksida. 

Totalt inkom 50 svar. 

 

De tre första frågorna var i demografisyfte, för att kunna utröna om det var någon skillnad i 

svaren beroende på tre faktorer; ålder, kön och hemland. 

 

1 – Man eller kvinna? 

Man     68% 

Kvinna      32% 

 

2 – Hur gammal är du? 

15 eller yngre     12% 

16-19      12% 

20-24     46% 

25-30      14% 

21-40      14% 

41+      2% 
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3 – Boendeland 

Sverige – 26 st / Storbritannien – 3 st / Tyskland – 3 st / Qatar – 2 st / Tjeckien – 1 st / Italien 

1- st / Australien – 1 st / Turkiet – 1 st / Kroatien – 1 st / Kanada – 1 st / Singapore – 1 st 

 
 

De kommande sex frågorna var den primära undersökningen, som syftade till att undersöka 

vad spelarna tycker om ljudet. 

 

4 – Hur många timmar i veckan spelar du Facebookspel? 

1-2     63% 

3-4      8% 

5-8      6% 

9-12      4% 

23-20      6% 

20+      12% 

 

5 – När du spelar Facebookspel, stänger du av ljudet? 

Ja, både ljudeffekter och musik   45% 

Ja, men bara ljudeffekterna    4% 

Ja, men bara musiken     24% 

Nej      27% 

 
6 – Om du svarade ja, förklara varför. 

Jag finner musiken irriterande/obehaglig   22% 

Jag finner ljudeffekterna irriterande/obehagliga   3% 

Jag finner båda irriterande/obehagliga    30% 

Jag lyssnar på annan musik/andra ljudkällor när jag spelar   35% 

Övrigt      11% 

 
7 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på musiken i Facebookspel? 

Det är nästan alltid riktigt bra och behagligt att lyssna på   6% 
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Det är ok, för det mesta tycker jag om det   20% 

Vilket som, jag tänker inte på det    22% 

Det är inte speciellt bra och sällan värt att lyssna på  39% 

Det är nästan alltid fruktansvärt och jag ogillar det skarpt   12% 

 

8 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på ljudeffekter i Facebookspel? 

Det är riktigt bra och förstärker spelupplevelsen   12% 

Det är ok, uppfyller för det mesta sitt syfte   27% 

Vilket som, jag tänker inte på det    27% 

Det är inte speciellt bra, oftast irriterande   27% 

Det är fruktansvärt och distraherar mig från resten av spelet   6% 

 

9 – Vilket Facebookspel spelar du mest? 

Icy Tower - 5 st / Bejewled - 5 st / Farmville - 4 st / Robot Unicorn Attack - 2 st / Hello 

Adventure - 2 st / Evil Genius - 2 st / Mafia Wars - 2 st / Plock - 1 st / King of Kung Fu - 1 st / 

Crime City - 1 st / Tetris Battle – 1 st / My Shops – 1 st / Jersey Shore – 1 st / Cafe World - 1 st 

/ Helicopter – 1 st / Snake - 1 st / Fifa Superstars Soccer -11 - 1 st / Buraco - 1 st / It-girl -1 st / 

Tower Defence – 1 st / Zuma – 1 st / FrontierVille – 1 st 

 

Övriga frågor vara skapade för att undersöka skillnaden mellan ljud i Facebookspel och ljud i 

andra spel, och därmed se åsiktsskillnaden mellan dessa. 

 

10 – Hur många timmar i veckan spelar du andra digitala spel? 

0-2      18% 

3-4      14% 

5-8      22% 

9-12      10% 

23-20      22% 

21-40      6% 

40+      6% 
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11 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på musik i andra digitala spel? 

Det är generellt riktigt bra     40% 

Det är vanligtvis ok     35% 

Vilket som, jag tänker inte på det    10% 

Vanligtvis inte speciellt bra    6% 

Nästan alltid fruktansvärt     8% 

 

12 - Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på ljudeffekter i andra digitala spel? 

Det är generellt riktigt bra     40% 

Det är vanligtvis ok     35% 

Vilket som, jag tänker inte på det    17% 

Vanligtvis inte speciellt bra    2% 

Nästan alltid fruktansvärt     6% 

 

En sista fråga för fria kommentaren fanns också. Se bilaga 1 för deltagarnas kommentarer 

samt mer detaljer kring svaren. 

 

4.1.1 Analys av enkätundersökningn 

Det framkommer flera intressanta saker ur denna undersökning. Det mest märkbara är att 

det endast är 27 % som inte stänger av ljudet på något sätt, och 45 % som stänger av ljudet 

helt. Detta går i linje med att 51 % tycker musiken är dålig, samt att 33 % tyckte 

ljudeffekterna var dåliga. Detta i sin tur stämmer överens med det faktum att ljudeffekterna 

tycks vara det som spelarna är minst villiga att stänga av (endast 4 % stängde bara av 

ljudeffekterna). De sex svarspersoner som spelar 20 timmar eller mer tyckte alla att 

ljudeffekterna i Facebookspel är bra. Dessa resultat ger en indikation på att ljudeffekter är 

viktigare än musik för spelupplevelsen, och att spelare är mer mottagliga för att lyssna på 

ljudeffekter. 

 

Den slutsatsen som kan dras från denna kvantitativa undersökning är att musiken i 

Facebookspel behöver förbättras kraftigt, samt att det finns mycket utrymme för att 
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använda ljudeffekter på kreativa sätt. 75 % tyckte både musiken och ljudeffekterna i andra 

digitala spel är bra, vilket betyder att det inte är oviljan att lyssna på ljud som är problemet. 

Visserligen svarade 35 % att de lyssnar på andra ljudkällor när de spelar Facebookspel, men 

en potentiell anledning till det skulle mycket väl kunna vara att de finner kvalitén 

otillfredställande. Ett sätt att utnyttja detta är att fokusera mer på just ljudeffekter, och att 

applicera teorierna om auditiva ikoner (Brewster, Wright & Edwards, 1993) med de 

kategorier av ljud (Huibert & van Tol, 2009) som spelarna är minst troliga att stänga av kan 

ett försök göras att återskapa den immersion (Jørgensen, 2009) som går förlorad av bristen 

på musik. Genom att ha diegetiska ljudeffekter samt interfaceljud som ger positiva 

associationer och som dessutom har en musikalisk antydning kan man få spelarna att stänga 

av andra ljudkällor och lyssna mer aktivt på ljuden i spelet. Gör man dessutom detta, och 

inkorporerar ljudeffekterna i musiken, kan man få spelare att återigen lyssna på musiken.  

 

Denna undersökning gav dock inte ett helt trovärdigt resultat då det dels var för få deltagare 

för att kunna dra en rättvis slutsats, samt att det inte fanns något sätt att undersöka 

trovärdigheten i resultaten. Ett visst bortfall i antal slutförda enkäter och vilka frågor som 

besvarades fanns också. Inte heller några demografiska slutsatser kunde dras, och inga 

skillnader mellan ålder, kön eller hemland kunde fastställas. 

 

4.1.2 Interna mätningar 

Genom interna verktyg kunde Muskedunder mäta hur ofta spelare stängde av ljudet. Först 

mättes Hello Adventure under en veckas tid: 

 

13.6 % av spelarna stänger av musiken 

2.5 % sätter på den igen 

 

12.6 % stänger av ljudeffekterna 

3.6 % sätter på dem igen 

 

Muskedunder har även under en mycket längre tid mätt samma sak i sitt Facebookspel Icy 

Tower: 
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200 000 spelare om dagen. 

10 000 helt nya spelare per dag. 

Music mute" trycks ca 25 000 ggr om dagen. 

Music unmute" trycks ca 10 000 ggr om dagen. 

Samma siffror gäller för "Sound mute/unmute". 

 

Värt att notera är dock att Icy Tower kommer ihåg spelarnas ljudinställningar, så det kan ge 

ett snedvridet resultat. 

 

Dessa siffror gav ett annorlunda resultat än min undersökning i det att det verkar som att 

mycket färre människor stänger av ljudet. Detta är bra då det öppnar upp för fler möjligheter 

att använda ljudet, och det skulle innebära att det egentliga problemet är att kvalitén på ljud 

och musik är för dålig, något som är enklare och mer konkret att åtgärda. 

 

4.2 Skapandet av ljud 

Ljud till två spel skapades, på uppdrag av Muskedunder Interactive. Det första är Hello 

Adventure som är ett äventyrsspel till Facebook. Det andra heter Yummy Bear och är till 

iPhone. Anledningen till att ljud producerades till detta spel var för att ha ett konkret 

exempel att jämföra med gällande eventuella skillnader i skapandet av ljud till Facebookspel, 

och andra plattformar. iPhone är ett bra exempel i det fallet då den har många likheter med 

Facebookspel i att det finns begränsat med utrymme (spelen ska kunna laddas ner över ett 

3G-nätverk), de är enkla i sitt utförande (telefonen har begränsade hårdvarumöjligheter) 

samt att spelen i de flesta fall är riktade till samma publik, casualspelare (Adams & Rollings, 

2007). Dessa två spel är också snarlika i sin estetiska ton. Skillnaden är dock att en iPhone 

behandlas som en klassisk spelkonsol, och spelare förväntar sig en spelupplevelse i samma 

kvalité som andra bärbara konsoler (Rigney, 2010). 
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4.2.1 Hello Adventure 

Hello Adventure är ett äventyrsspel spelat i ett isometriskt perspektiv. Spelet finns redan ute 

på Facebook, och det finns tillfälliga ljud inlagda i spelet. Spelaren tar rollen som en 

hjälte/hjältinna i en fantasymiljö som ger sig in i olika borgar och lyor för att leta skatter och 

besegra fiender. Miljöerna är relativt generiska, och uppbyggda av block. De varierar mellan 

sten, gräs, lera och i senare banorna stora svampar och liknande, och spelet har estetik som 

är barnvänlig, färgglad och snäll. 

 

 

Figur 3   Exempel på en vanlig miljö 

 

Spelet har en knapp för att stänga av ljudet och en knapp för att stänga av ljudeffekter. Med 

utgångspunkt i vad den kvantitativa undersökningen visade på är det vanligare att spelare 

stänger av musiken, därför lades mest fokus på ljudeffekter, och musiken fick komma in 

senare. Huvudpoängen var att ljudeffekterna ska kunna stå på egen hand, utan att musik 

spelas samtidigt. En viktig del i detta var att skapa variation, dels för att göra ljudbilden 

intressantare, men också för att minska risken för habituering (Arlinger, Hagerman & 

Ytterlind, 2001), dvs. att lyssnaren anpassar sig till ljudet och därför inte reagerar på det lika 

starkt efter ett tag. Det fanns tre olika fiender i spelet, och alla har en uppsättning läten de 

gör när de anfaller, upptäcker spelaren, samt undviker en attack. Dessa ljud spelas ofta och 
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därför har flera varianter på dem skapas. Samma typ av attackljud gäller för spelarens 

avatar, och flera varianter skapades även där, en uppsättning om spelaren spelar en manlig 

karaktär och en uppsättning om denna är en kvinna. En annan viktig aspekt av spelet är att 

gå upp i level. Detta gör man genom att samla på sig xp som fienderna släpper när de dör. 

Vad jag gjorde var att göra dessa så musikaliska som möjligt för att lättare skapa positiva 

associationer till dem och på så vis göra en auditiv ikon av ljudet. Detta i kombination med 

de jinglar som finns i spelet och som ska spelas när spelaren går upp i level, klarar en bana, 

klarar ett angivet mål, samt får in ett specialslag kallat overkill på fiende ämnar skapa en 

Mickey Mousing effekt (Whalen, 2004). Med detta menas att man synkroniserar musik med 

vad som händer rent grafiskt för att förstärka intrycket av vad som sker. Detta går också 

hand i hand med spelets tecknade estetik. Allt detta gör att ljuden blir en kombination av 

effekt och interface enligt IEZA modellen (Huibert & van Tol, 2009). Denna kombination gör 

visserligen ljuden svårare att placera på ett diegetisk eller icke-diegetisk plan, men genom 

att lägga in så mycket information i dem som möjligt görs narrativet i spelet tydligare 

(Jørgensen, 2007). Detta kan öka immersionen i spelet, och delvis ersätta den brist på musik 

som kan uppstå om spelaren väljer att stänga av den. Metoden att fokusera och lägga vikt på 

vissa specifika nyckelljud går också i linje med de tekniska begränsningar som Facebookspel 

innebär gällande brist på utrymme och att filstorlekar måste hållas nere för snabbt kunna 

streamas över Internet. Dessa val var en viktig del i att optimera den audiovisuella 

upplevelse som beskrevs i metoddelen av denna rapport, och genom en kombination av de 

principer som Facebookspel innebär samt en förståelse för hur ljudet bäst används, grundat i 

de fakta som presenterats, har så bra ljud som möjligt kunnat skapas. 

 

4.2.2 Detaljerad beskrivning – Hello Adventure 

Metoden för det rena skapandet av ljuden följde en relativt konkret process. Ett dokument 

för vilka ljudeffekter som skulle finnas i spelet presenterades och de ljudeffekter som redan 

fanns inlagda och som skulle göras om skickades till mig. Kontakten med Hello Adventures 

huvuddesigner sköttes via mailkontakt. Processen gick till som så att jag fick en version av 

det senaste ljuddokumentet som innehöll en lista över alla ljud med tillhörande beskrivning, 

såsom när ljudet spelas upp, källan samt kommentaren från huvuddesignern. Ett önskemål 

om prioritering medföljde dessutom varje gång en uppdatering av ljudlistan skedde. Jag 
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skapade sedan ljuden och skickade in dom till huvuddesignern som var tvungen att 

godkänna det. De övergripande reglerna var att ljuden skulle följa den grafiska stilen i spelet, 

att alla ljud skulle vara så korta som möjligt samt att all diskussion skulle tas med 

huvuddesignern. Därefter lade en ljudprogrammerare in ljuden i spelet. Jag hade därför 

ingen kontroll över hur ljuden las in, eller hur de komprimerades. 

 

Karaktärsljud – De ljud som spelarens avatar gör när de blir träffade av fiender. Dessa skulle 

finnas i fem olika varianter (samt ett om det blir en miss), beroende på hur stark träffen var. 

Det fanns en uppsättning ljud inlagda i spelet, men de användes inte. Istället spelades nya 

liknande ljud in för att bättre kunna varieras, och för att kunna få en manlig och en kvinnlig 

uppsättning. Dessa korta ”puffanden” och liknande mixades sedan med ljudet av ett slag.  

 

Fiendeljud – Följer samma mall som karaktärsljuden. Det fanns redan ljud för imp-fienderna, 

och dessa var så pass bra att de inte behövdes ändras. Korta puffar och väsanden spelades in 

för fienderna svampar och spindlar. Dessa modifierades för att låta som djur snarare än 

människor, och mixades sedan med olika slagljud. Alla dessa, samt karaktärsljuden är 

skapade för att så trovärdigt som möjligt återskapa det spelaren ser på skärmen och därmed 

öka den psykologiska immersion (Carr, Buckingham, Burn & Schott, 2006) som byggs upp 

genom spelet. Ljuden har därför som eftersträvan att inte sticka ut för mycket, och därmed 

riskera att bryta denna immersion. Målet är snarare ge en trovärdig bild av hur en 

jättespindel eller syraspottande svamp inom just denna fiktionella värld hade låtit. 

 

Interfaceljud – Med dessa menas de ljud som uppstår när fiender släpper ifrån sig mynt, xp 

samt mat, och när spelaren plockar upp dessa. När fiender dör släpper de ifrån sig ikoner 

som symboliserar dessa saker, och spelaren plockar upp dem genom att dra muspekaren 

över dem. Det är också detta som gjorde att jag klassificerade dom som interfaceljud, i 

enlighet med IEZA-modellen (Huibert & van Tol, 2009). Myntljuden fanns sedan innan och 

bestod av klirrande mynt. Dessa bedömdes som onödiga att ändra då de redan symboliserar 

det dom skulle på ett tydligt sätt. Maten är inspelade ljud av en påse med frukt som faller till 

golvet, samt ett tuggljud när spelaren plockar upp föremålet. Dessa är återigen skapade för 

att tydligt symbolisera, utan sticka ut för mycket, det som händer på skärmen. XP ljuden 

fanns också sedan innan och består av ett par snabba klingande toner från en synth. Det jag 
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gjorde var att göra större variation i dom samt göra ljudet i sig tydligare och mer klingande. 

Dessa är dessutom väldigt musikaliska och ger positiv feedback på samma sätt som jinglarna, 

fast i mindre skala.  

 

Jinglarna – Det ljudmässiga området som jag själv valde var det viktigaste att fokusera på, 

och där jag ansåg att det fann utrymme för att göra någonting mer än att bara förmedla vad 

som händer på skärmen. Dessa var också de som tog längst tid att göra. Poängen med dessa 

ljud var, som tidigare nämnt, att återskapa den immersion som går förlorad. Detta skedde 

genom att göra dessa ljudeffekter musikaliska i sin klang (med undantag för ”overkill” består 

de enbart av toner från instrument) samt att göra dom, som med alla andra ljud, estetiskt 

enhetliga med spelvärlden. Dessa ljud dyker dessutom enbart upp i samband med bra 

händelser (när en nivå är klar, spelaren går up i level, när ett specifikt uppdrag är avklarat 

samt när spelaren får in en träff som ger extra mycket mynt och xp). Dessa ljud ger därför 

enbart positiva associationer och bidrar i sin funktion därför till att dels uppmuntra spelaren 

till att ha på ljudet och dels skapar den mycket viktiga emotionella förankringen i spelvärlden 

(Jørgensen, 2007) som beskrivs i bakgrundsdelen av detta arbete. 

 

Övriga ljud – Övriga ljud, såsom när spelaren undersöker urnor, attackerar, gör kastattacker 

och liknande är skapade för att förmedla händelsen de representerar, där fokus ligger på att 

skapa funktion och estetisk enhetlighet (Jørgensen, 2009). Ljuden ska vara teknisk välgjorda, 

väl anpassade för sitt ändamål och vara en del i att bilda den helhet som är det slutgiltiga 

spelet. 

 

Den viktigaste skillnaden mellan ljuden som redan låg inlagda i spelen och de som jag skapat 

är att mina ljud var specifikt skapade för händelser i Hello Adventure, till skillnad mot de 

tidigare ljuden som var tagna ur ljudbanker. Detta gör kvalitén högre, både på de utbytta 

ljuden och på de nyskapade, och på så sätt har ljudet i spelet kunnat förbättras. Processen 

gick dock inte helt felfritt och jag önskade att jag hade fått mer fria händer då det fanns 

tillfällen jag inte höll med huvuddesignern. Framförallt ville jag att alla ljud skulle klinga ut 

längre än vad de gör, för att kunna fylla ut ljudbilden på ett bättre sätt, men huvuddesignern 

ville kapa av dom för att minska storleken på ljuden så mycket som möjligt. Jag tror inte att 

den minimala skillnaden i storlek på enskilda ljud hade påverkat den totala storleken på 
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ljudbanken så mycket att det är värt förlusten av fyllighet i ljudbilden, vilket jag påpekade, 

men det var i slutändan inte mitt beslut. Värt att nämna är också att det senare beslutades 

att en utomstående part skulle göra musiken till spelet. 

 

4.2.3 Yummy Bear 

Yummy Bear är ett tvådimensionellt pusselspel, för tillfället under utveckling av 

Muskedunder. Spelet befann sig i prototypstadiet och inga ljud fanns sedan tidigare. Spelets 

grafik är färgglad och gemytlig. Varje bana består av ett begränsat område där ett antal 

bakelser finns utplacerade. Spelaren kan skjuta iväg en blå tvättbjörn med en 

slangbellsliknande effekt, och målet är att skjuta iväg björnen så att han tar alla bakelser. 

 

 

Figur 4   En vanlig bana i spelet 

 

Den mest fundamentala skillnaden mellan Facebookspel och iPhonespel är att det inte är 

förväntat att man kan stänga av ljudet och musiken separat i ett iPhonespel. Det finns en 

mute-funktion, men den stänger av allt ljud. Därför är förutsättningarna i ljudläggningen 

annorlunda. Yummy Bear innehåller ingen musik i banorna, men en kort jingel spelas när 

spelaren får en highscore, låser upp nya funktioner, samt så spelas det en musikslinga i 

menyn och vid startskärmen, som ska skapas vid ett senare tillfälle. Istället för att ha musik 
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på banorna spelas en konstant ljudmiljö upp, inspirerad av bakgrunden. Denna övergång 

mellan musik och ljudmiljöer hade inte varit lämplig i ett Facebookspel då det inte går att 

veta om någon del är avstängd och därmed bryter immersionen istället för att förstärka den. 

Att ha en konstant ljudmiljö i ett Facebookspel som en del av ljudeffekterna kan också var en 

dålig idé. Om en spelare stänger av musiken för att han/hon lyssnar på egen musik eller vill 

ha det tystare kanske resultatet hade blivit att denna spelare tyckt ljudmiljön var för 

påträngande och därmed stängt av allt ljud istället. Fördelarna med iPhonespel är då att det 

är lättare att skapa immersion i och med att det blir lättare att skapa större ljudmiljöer. De 

begränsningar som finns i form av att individuella filstorlekar måste hållas nere (det är den 

totala storleken på applikationen som spelar roll) finns inte heller på samma sätt till iPhone 

som till Facebook, och därmed kan mer traditionella metoder för ljuddesign appliceras. 

 

4.2.4 Detaljerad beskrivning - Yummy Bear 

Processen för skapandet av ljud var identiskt med den till Hello Adventure med två 

undantag. Dels hade Yummy Bear en annan huvuddesigner, och dels var Yummy Bear ett 

helt nytt projekt och således fanns inget tidigare material. Det bestämdes också tidigt att en 

utomstående part skulle skapa menymusiken. Vad som snabbt blev tydligt var att det inte 

fanns lika mycket begränsningar, framförallt gällande storleken på filer, eller mängden filer, 

att behöva arbeta kring. Huvudtråden i spelet följde grundläggande principer för ljuddesign 

(Adams & Rollings, 2007) och ljuden har följt en av de principer som benämndes i det 

tidigare kapitlet, att skapa funktion och estetisk enhetlighet (Jørgensen, 2009). 

 

Majoriteten av ljuden består av ljud från spelets karaktär, en blå tvättbjörn, och ljud denne 

gör när han slår i olika saker. Björnens röst skapades genom att spela in en människa som 

uttrycker de olika läten som skulle finnas tillgängliga, och sedan blev dessa bearbetade och 

ompitchade. Kollisionsljuden skapades genom att ta ljudet från ett en sten som slår i marken 

och mixa detta med de olika klanger som finns i spelet, såsom trä, metall, papp och sten. Vid 

vissa ljud mixades även läten från björnen in. Ljud från trampoliner är skapade genom en mix 

av olika ”swish” ljud och ljudet från en springfjäder, och ljudet när björnen tar en muffins är 

ett ljud av någon som tar en tugga av mat. Detta ljud är ganska intressant då det inte har 

som syfte att realistiskt återge det som händer på skärmen, utan snarare låter som 
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någonting som skulle höras i en tecknad film. Detta går dock i linje med spelets övriga 

grafiska estetik och gör att spelaren ändå förväntar sig att det är just det ljudet som ska 

höras. 

 

Valet att det inte skulle finnas musik i spelets banor var ett förslag från mig som stöddes av 

huvuddesignern, och istället skapades två olika ljudmiljöer baserade på bakgrunderna vid 

banorna, en djungel och en stad. Däremot var tanken att det skulle spelas musik menyn och 

när spelaren väljer bana och denna övergång mellan musik och ambiens gör att ljudbilden 

aldrig blir tom, och ingen åtanke behövde göras baserat på om spelaren stänger av vissa 

delar av ljudbilden eller inte. 

 

Även detta spel innehåller jinglar, en när spelaren tar high score, och en när spelaren 

misslyckas. Mycket av de principer som användes vid skapandet av jinglarna till Hello 

Adventure gäller även här, och effekterna skulle tydligen signalera vinst eller förlust genom 

ett musikaliskt uttryck. Detta gör ljuden till auditiva ikoner (Brewster, Wright & Edwards, 

1993), och de triggar en tydlig känslomässig respons, känslan av seger eller förlust. 

 

4.3 Sammanfattning 

Likheterna mellan Facebookspel och iPhonespel är, som tidigare nämnt, många.  Genom att 

göra ljud till båda plattformarna blev det tydligt vari skillnaden ligger, och därmed blev jag 

ett steg närmare att kunna besvara frågeställningen ”hur kan man förbättra ljudets funktion 

i spel för sociala medier?” Den kvantitativa undersökningen, liksom den från spelens interna 

mätningar pekar på att musik i Facebookspel bör komma i andrahand till ljudeffekter, och 

detta var det viktigaste att tänka på i syftet att uppnå det som definierades i bakgrundsdelen 

av denna rapport, nämligen att det är ljuddesignerns syfte att bygga upp en estetisk och 

funktionell ljudmiljö (Jørgensen, 2009). Det största problemet som identifierades ligger i de 

tekniska begränsningar formatet presenterar i form av att det finns extremt begränsat 

utrymme för ljudet, och det är dom som övervanns genom att fokusera på ett fåtal viktiga 

ljudeffekter. I kontrast till detta kunde jag vid skapandet av ljud till Yummy Bear använda mig 

av både musik och ljudeffekter i en kombination, därför behövde ingen av dem vara 

övertydlig i sitt budskap. Vid skapandet av ljud till Hello Adventure blev det därför i 
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jämförelse viktigare att göra ljudeffekterna just övertydliga. Jag kunde inte räkna med att 

spelaren lyssnar på musiken i spelet samtidigt, och därför var ljudeffekterna själva tvungna 

att kunna förmedla rätt känsla. På så vis är det betydligt svårare att göra ljud till 

Facebookspel, men det är jobb som måste göras för att på något sätt kunna förbättra 

kvalitén och göra spelen bättre. 
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5 Slutsatser 

Detta arbete har undersökt hur man kan förbättra ljudet och dess funktion i spel för sociala 

medier, i det här fallet den sociala plattformen Facebook. Detta har gjorts genom att 

undersöka ljudets roll i dataspel från ett historiskt perspektiv samt undersöka sociala medier 

från ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. En enkätundersökning genomfördes också 

för att få en inblick i spelarna själva upplever ljuddesignen. Som ett ytterligare led 

producerades också ljud till två spel. Ett Facebookspel där ljuddesignen var inspirerad av den 

forskning som gjordes i litteraturdelen av detta arbete och av undersökningen, samt ljud till 

ett iPhonespel, för att enkelt kunna jämföra vad som skiljer ljuddesign i spel för sociala 

medier och spel till andra plattformar åt. Frågeställningen hur kan man förbättra ljudets 

funktion i spel för sociala medier har besvarats och detta svar ska diskuteras. 

 

5.1 Reflektion över undersökningen 

Resultatet från enkätundersökningen visade på att 73 % av spelarna stänger av ljud i 

Facebookspel och att 84 % av dem upplever ljudet som dåligt. Dessa resultat var förväntade 

och styrker min tidigare uppfattning av att ljud i spel för sociala medier oftast är både rent 

tekniskt sämre samt att de är estetiskt undermåliga. Det är inte heller förvånande att 

majoriteten (75 %) av spelarna uppskattar ljud i spel i andra sammanhang och det tyder på, 

som nämnt i tidigare avsnitt, att det inte är ett ointresse för ljud som gör att ljuddesignen är 

eller borde vara sämre än ljudet i spel till andra plattformar. Denna undersökning utgjorde 

en stabil grund för den praktiska delen av arbetet och var i relation till den tidsbegränsning 

som fanns relativt framgångsrik. En viktig sak att poängtera är dock att denna undersökning 

inte ger ett helt reliabelt resultat och det finns flera saker som hade kunnats göras bättre. 

Undersökningen hade inte tillräckligt med deltagare för att vara statistiskt tillfredsställande 

och det fann ingen kontroll av vilka deltagarna var. En mer specifik demografiindelning hade 

kunnat vara intressant att ha med då undersökningen byggde på självselektion vilket gör att 

urvalet kanske inte representativt för alla Facebookspelare. Efter undersökningen uppkom 

också frågor som hade varit intressanta att ställa, där framförallt en bra följdfråga till dem 

som stänger av ljudet hade varit ”om kvalitén på ljudet hade varit bättre, hade du då haft på 
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det?”. Vidare intervjuer med specifika deltagare hade också kunnat vara av intresse om 

undersökningen hade skötts i mer kontrollerade miljöer istället för online. 

5.1.1 Diskussion 

Vad innebär då den undersökning som gjordes? Förutom att det uppenbarligen behövs en 

förbättring av kvalitén på ljudet i Facebookspel finns det många intressanta saker att fundera 

över. Är bristen på kvalité i ljuddesignen verkligen den enda anledningen till att spelare 

stänger av det? Enskilda individer i undersökningen sa att de fann ljudet irriterande eller 

obehagligt, men att de ändå inte stänger av det. Det är också svårt att veta vad spelare 

förväntar sig, och det kan mycket väl ha blivit så att en ond cirkel har skapats där spelare inte 

förväntar sig bra produktionsvärde på ljudet och spelskaparna märker detta och anser att 

det inte är värt att lägga ner jobb på ljudet eftersom ingen ändå lyssnar. Detta leder till ett 

annat problem som jag upptäckt, vilket är att det tycks finnas en viss ovilja hos spelskaparna 

att förbättra ljudet. I samarbetet med Muskedunder upptäckte jag att ljudet inte riktigt får 

det utrymme som behövs och när jag bad om mer tekniska specifikationer av spelet för att 

försöka förbättra situationen var de inte riktigt intresserade. Detta är väldigt synd, och 

forskningen som gicks igenom i bakgrundsdelen av detta arbete visar tydligt på ljudets vikt, 

inte minst i sammanhanget sociala medier där man med små medel måste försöka nå 

spelaren. Det kan dock vara så att det inte riktigt finns ett intresse från spelarens sida för ljud 

heller, och det är svårt att få en överblick över hur den typiske spelaren ser ut och i vilken 

situation denne spelar spel. Jag har hört många säga att de exempelvis spelar Facebookspel 

på jobbet, en situation som inte riktigt lämpar sig för ljud. Detta är också någonting som 

borde ha utretts mer i undersökningen. 

 

5.2 Reflektion över arbetet 

Hur kan man förbättra ljudets funktion i spel för sociala medier? Detta var frågeställningen 

som arbetet grundade sig på, och som jag anser har besvarats. För att sammanfatta det kan 

man säga att ljudets funktion i spel för sociala medier kan förbättras genom att fokusera på 

de beståndsdelar i ljudbilden som är viktigast för att leverera den tänkta estetiska känslan. I 

fallet med Hello Adventure betydde detta att återskapa känslan av musik utan att den finns 

nödvändigtvis finns där då enkätundersökningen visade att musik bör komma i andra hand 
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eftersom spelare är mer benägna att stänga av den. I Hello Adventure valde jag därför 

jinglarna att lägga mest fokus på. Ett av de största problemen med Facebookspel är att det 

finns väldigt lite utrymme då det måste gå snabbt att ladda in spelet över Internet. Detta är 

ett bidragande problem till att musikstycken i sådana spel lätt blir sämre då de tar mer plats, 

och därmed inte kan vara lika långa vilket givetvis ökar risken för att de blir repetitiva. En bra 

regel i skapandet av ljud till Facebookspel är därmed att hålla alla ljud så korta som möjligt. 

Ju kortare de är, desto mindre plats tar de och desto fler ljud kan man ha med. I skapandet 

av ljudet till Hello Adventure låg fokus därför, utöver jinglarna, mycket på att få variation i 

ljudbilden. Alla de vanligaste handlingarna har flera olika ljud. Genom att identifiera 

bristerna i spel för sociala medier, hitta en lösning samt optimera arbetet för formatet 

lyckades jag skapa en ljudbild som jag är väldigt nöjd med och som är en förbättring mot hur 

det lät innan. Metoden som användes känns som den mest konkreta för att få ett trovärdigt 

resultat även om den hade mått bra av att expandera för att innefatta en bredare kvantitativ 

undersökning. Att göra ljuddesign till ett iPhonespel för att ha att jämföra med kan dock 

ifrågasättas, och med facit hand tvivlar jag på att det hade gjort någon skillnad i det 

slutgiltiga resultatet. 

 

5.2.1 Har det förbättrats? 

Vad är det då som talar för att ljuddesignen i Hello Adventure har blivit bättre än den var 

tidigare? Eller att den är bättre än vad ljud till facebookspel generellt är? Kort svar är 

egentligen inget, men det som alla beslut gällande hur ljuden skulle låta var baserade på var 

mitt tyckande. Detta tyckande grundar sig givetvis i erfarenhet och är baserat på den 

forskning som presenterades i bakgrundsdelen, men framförallt är det jag som dedikerad 

ljuddesigner som i teorin ska förstå hur det låter när det låter bra. Utan tillgång till större 

speltestningar känns det som det enda rimliga sättet att gå tillväga. Det ska dock poängteras 

att huvuddesigner hade sista sägande om alla ljud så mycket låg även i hans tycke, och en del 

av ljuden spelades upp för andra på Muskedunders kontor. Många gånger var det dock min 

åsikt som var det som övriga kom fram till och höll med om i slutändan. 

 

Den andra viktiga aspekten som talar för att ljudet blivit bättre är att ljuden numera är 

formade specifikt för syftet i spelet, och inte taget från en ljudbank som de var tidigare. Jag 
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tror även att det är så det går till i många Facebookspel, att en vanlig designer sitter och 

väljer ut ljud från en ljudbank i ett försök att något som låter så nära det denne vill ha som 

möjligt. Att forma ljuden till speciella ändamål gör den estetiska stilen mer enhetlig och gör 

att produktionsvärdet går upp, vilket i sin tur givetvis leder till att spelet blir bättre. Denna 

devis, att någon som är bäst på en specifik uppgift gör den uppgiften, borde rimligtvis gälla 

alla spel, inte bara Facebookspel. 

 

5.3 Framtida forskning 

Det finns mycket man skulle kunna forska på inom området spel i sociala medier och dess 

tillhörande estetiska samt tekniska discipliner. Jag känner själv att jag hade behövt mer tid 

för att utforska framförallt området komprimering. Som tidigare nämnt är bristen på 

utrymme det största problemet inom spel för sociala medier och något som hade varit 

intressant att utforska är olika alternativ för att ta sig runt detta. Att studera olika filformat 

och hur man bäst komprimerar dessa hade varit både relevant och viktigt för att ytterligare 

förbättra kvalitén på ljud i Facebookspel. Genom den litteratur som förekommit i detta 

arbete framkommer också en mängd olika områden som hade varit av intresse för vidare 

studier. Det mest utmärkande av dessa är earcons (Brewster, Wright & Edwards, 1993), 

alltså auditiva ikoner för att förstärka betydelse av specifika ljud. Detta område togs upp i 

bakgrundsdelen där jag föreslog att man skulle kunna integrera ljud i Facebooks interface för 

att öka lusten och viljan att spela. Detta är ett helt forskningsområde i sig. Det hade givetvis 

varit både intressant och relevant att mäta hur spelarna upplever ljuddesignen när den anses 

ha förbättrats. Att låta spelare testa Hello Adventure före och efter den nya ljuddesignen, 

eller låta spelare testa ett spel där en avancerat och tekniskt obegränsad ljuddesign skapats 

för att undersöka hur mycket bättre de upplever att spelet är hade ju varit extremt 

intressant. Den absolut största frågan som har uppstått under arbetet är dock hur man ska få 

spelare att engagera sig i Facebookspel mer. Genom enkätundersökningen samt genom att 

studera olika spel och prata med utvecklare blir det tydligt att Facebookspel ses som en lite 

lägre form av spel i att det inte förväntas vara lika bra kvalité där som till andra plattformar. 

Spelare spelar Facebookspel på ett mer flyktigt sätt och utvecklarna vet om det. Att göra om 

denna studie om exempelvis tio år då kvalitén på övriga plattformar rimligtvis bör ha stigit 
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avsevärt samt då Internetuppkopplingar har blivit så pass snabba att de 

storleksbegränsningar som finns idag inte gäller längre hade varit mycket intressant. 
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Bilaga 1 

Komplett statistik över de olika frågorna från den kvantitativa undersökningen. 

 

1 – Man eller kvinna? 

Svar Graf Frekvens Antal 

Man    
 

68% 32 

Kvinna    
 

32% 15 

Totalt antal svar: 47 

 

2 – Hur gammal är du? 

Svar Graf Frekvens Antal 

15 eller yngre    
 

12% 6 

16-19    
 

12% 6 

20-24    
 

46% 23 

25-30    
 

14% 7 

31-40    
 

14% 7 

41+    
 

2% 1 

Totalt antal svar: 50 

 
3 – Boendeland 

 
# Svarsdata 

1 Sverige – 26 st 

2 Storbritannien – 3 st 

3 Tyskland – 3 st 
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# Svarsdata 

4 Qatar – 2 st 

5 Tjeckien – 1 st 

6 Italien 1- st 

7 Australien – 1 st 

8 Turkiet – 1 st 

9 Kroatien – 1 st 

10 Kanada – 1 st 

11 Singapore – 1 st 

 

4 – Hur många timmar i veckan spelar du Facebookspel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

1-2     
 

63% 31 

3-4    
 

8% 4 

5-8    
 

6% 3 

9-12    
 

4% 2 

13-20    
 

6% 3 

20+    
 

12% 6 

Totalt antal svar: 49 

 
5 – När du spelar Facebookspel, stänger du av ljudet? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

Ja, både ljudeffekter och musik    
 

45% 22 

Ja, men bara ljudeffekterna    
 

4% 2 

Ja, men bara musiken    
 

24% 12 

Nej    
 

27% 13 

Totalt antal svar: 49 
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6 – Om du svarade ja, förklara varför. 

 

Svar Graf Frekvens Antal  

Jag finner musiken irriterande/obehaglig    
 

22% 8  

Jag finner ljudeffekterna irriterande/obehagliga    
 

3% 1  

Jag finner både musiken och ljudeffekterna 
irriterande/obehagliga 

   
 

30% 11  

Jag lyssnar på annan musik/andra ljudkällor när jag 
spelar 

   
 

35% 13  

Övrigt    
 

11% 4  

Totalt antal svar: 37  

 
7 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på musiken i Facebookspel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

Det är nästan alltid riktigt bra och behagligt att lyssna på    
 

6% 3 

Det är ok, för det mesta tycker jag om det    
 

20% 10 

Vilket som, jag tänker inte på det    
 

22% 11 

Det är inte speciellt bra och sällan värt att lyssna på    
 

39% 19 

Det är nästan alltid fruktansvärt och jag ogillar det 
skarpt 

   
 

12% 6 

Totalt antal svar: 49 

 
8 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på ljudeffekter i Facebookspel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

Det är riktigt bra och förstärker spelupplevelsen    
 

12% 6 

Det är ok, uppfyller för det mesta sitt syfte    
 

27% 13 
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Svar Graf Frekvens Antal 

Vilket som, jag tänker inte på det    
 

27% 13 

Det är inte speciellt bra, oftast irriterande    
 

27% 13 

Det är fruktansvärt och distraherar mig från resten av 
spelet 

   
 

6% 3 

Totalt antal svar: 48 

 
9 – Vilket Facebookspel spelar du mest? 

 
# Svarsdata 

1 Icy Tower - 5 st 

2 Bejewled - 5 st 

3 Farmville - 4 st 

4 Robot Unicorn Attack - 2 st 

5 Hello Adventure - 2 st 

6 Evil Genius - 2 st 

7 Mafia Wars - 2 st 

11 Plock - 1 st 

12 King of Kung Fu - 1 st 

13 Crime City - 1 st 

14 Tetris Battle – 1 st 

17 My Shops – 1 st 

20 Jersey Shore – 1 st 

22 Cafe World - 1 st 

25 Helicopter – 1 st 

26 Snake - 1 st 

28 Fifa Superstars Soccer -11 - 1 st 

30 Buraco - 1 st 

33 It-girl -1 st 

35 Tower Defence – 1 st 

38 Zuma – 1 st 

40 FrontierVille – 1 st 

 

10 – Hur många timmar i veckan spelar du andra digitala spel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 
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Svar Graf Frekvens Antal 

0-2    
 

18% 9 

3-4    
 

14% 7 

5-8    
 

22% 11 

9-12    
 

10% 5 

13-20    
 

22% 11 

21-40    
 

6% 3 

40+    
 

6% 3 

Totalt antal svar: 49 

 
11 – Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på musik i andra digitala spel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

Det är generellt riktigt bra    
 

40% 19 

Det är vanligtvis ok    
 

35% 17 

Vilket som, jag tänker inte på det    
 

10% 5 

Vanligtvis inte speciellt bra    
 

6% 3 

Nästan alltid fruktansvärt    
 

8% 4 

Totalt antal svar: 48 

 
12 - Vad är din allmänna åsikt på angående kvalitén på ljudeffekter i andra digitala spel? 

 

Svar Graf Frekvens Antal 

Det är generellt riktigt bra    
 

40% 19 

Det är vanligtvis ok    
 

35% 17 
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Svar Graf Frekvens Antal 

Vilket som, jag tänker inte på det    
 

17% 8 

Vanligtvis inte speciellt bra    
 

2% 1 

Nästan alltid fruktansvärt    
 

6% 3 

Totalt antal svar: 48 

 

13 – Några andra åsikter angående Facebookspel? 

 
# Svarsdata 

1 More thought should be put into it 

2 Every game should have a button for sound ON/OFF. 

3 could be better 

4 sdfsfdsf 

5 the most are just the same, you have to bring other background musics too 

6 If the game does not have an option to turn off music/sounds, I will not play the game. 

7 It's really nice when there's a volume bar so you can choose to maybe have a little music but higher sound effects 

8 
To be honest, I don't play Facebook games anymore, I ocasionally open certain game and that's it. For example, I play Facebook games less 

than 1 hour per week, but there was no option for that. Same for my favorite game, as I don't play any at the moment. 

9 
Sound can be used to enhance a gaming experience to it's fullest, Facebook games just don't put in enough effort usually (in my personal 

experience ofc) 

10 I think all kinds of clicking noises when clicking a button is unnecessary!! 

11 the volume in flash games on FB is usually unresonably loud. 

12 Music in FB-games is always an earsore since lots of games include browsing within the game, which restarts the music track.. 

13 Well there are never music in facebookgames that i've played.. 

14 No. 

 

 

 
 
 
 


