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Sammanfattning 
 

Denna studie har som mål att undersöka hur begreppet transdiegetiska ljud uppfattas och 
om befintliga modeller, som inte ger plats åt begreppet, är tillräckliga inom det praktiska 
arbetet hos personer med bakgrund inom dataspel med inriktning ljud. Studien utgår från 
filmteorins och dataspelsteorins befintliga modeller över hur man kategoriserar ljud. För att 
få svar på frågeställningen skapades fem filmsnuttar som ljudlades med var sitt 
transdiegetiskt ljud. Studien gjordes på tio stycken testpersoner som fick placera ljuden i en 
av dataspelsteorins mest använda modeller samt svara på tillhörande frågor. Resultatet visar 
att problemen med de transdiegetiska ljuden inte alls verkar vara ett problem i praktiken. 
Framtida arbete kan innefatta en utökad undersökning eventuellt på personer med bakgrund 
i teori och/eller film.   

Nyckelord: Dataspelsutveckling, ljud, transdiegesis 
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1 Introduktion 
Det finns många olika sätt att kategorisera ljud. Inom dator- och tv-spel, som 
fortfarande är ett relativt ungt medium, har man försökt föra över modeller direkt 
från filmteorin med blandat resultat. Det finns uppenbart brister i systemen. Den 
stora skillnaden mellan film och spel är att man i spel som spelare själv påverkar och 
komponerar handlingen. Detta skapar nya dimensioner och kräver nytt tänk inom 
teorin. Än så länge finns det inga modeller för hur man ska kategorisera dessa ljud 
som vandrar mellan dimensionerna. 
 
Detta arbete undersöker ett utpekat problem, gränsen mellan diegetiska och icke-
diegetiska ljud, kallat transdiegesis. Hur upplevs de? Är de befintliga modellerna 
inom film och spel tillräckliga eller måste nya modeller som även innefattar 
transdiegetiska ljud skapas? 
 
För att få svar på frågeställningen skapades och ljudlades fem filmsnuttar med 
varsitt transdiegetiskt ljud. Dessa filmer testade ljudläggares förmåga att placera 
ljuden inom en befintlig modell. De fick efter varje ny filmsnutt med respektive nytt 
ljud svara på frågor gällande varje enskilt ljud. Till sist fick de svara på nya 
övergripande följdfrågor kring hela deras upplevelse. 
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2 Bakgrund 
För att ta reda på hur transdiegetiska ljud upplevs och fungerar gentemot befintlig modell, 
känns det väsentligt att först reda ut ordets ursprung som härstammar från filmteorin. I 
detta kapitel beskrivs ledande teorier och modeller inom film och spel och det påvisas att 
konceptet om det diegetiska och det icke-diegetiska genomsyrar allt på ett eller annat sätt. 
Konceptets problematik kommer stå klart för läsaren i slutet av kapitlet. 

2.1 Diegesis 
En berättelse består av händelser som kretsar kring karaktärer i en viss tid i en särskild 
ordning. Man blir presenterad en värld med egna lagar och regler. Denna värld kallar 
Edward Branigan för diegesis (1992, s. 35). Alla berättelser innehåller en diegesis som består 
av allt inom den skapade världen. Som åskådare antar man att det inom denna världs 
gränser kan förekomma andra berättelser om andra karaktärer på andra platser långt 
utanför berättelsens ramar. Varje berättelse har sina egna lagar och regler. 

2.2 Kategorisering av ljud på film 
 I ett försök att få bukt på problemen gällande ljudmixningen i en film, beskriver Walter 
Murch i artikeln Dense Clarity – Clear Density (1998) en modell som delar in ljuden i olika 
kategorier och gör dem lättare att placera ut i ljudbilden. Modellen liknar ljud med ljus och 
placerar in ljuden i ett liknande spektrum där violett befinner sig längst till vänster och rött 
längst till höger i spektrumet. Violett har lägre frekvens, långsamma svängningar, medan 
rött har högre frekvens, snabba svängningar. Här avspeglar dock istället kodade ljud det lila 
och förkroppsligade ljud det röda som demonstreras i figur 1. Med kodade ljud menar 
Murch sådana ljud som vi tolkar för att hitta budskapet, koden, och ett tydligt exempel på 
det är språk. Förkroppsligade ljud är sådana vi upplever snarare än tolkar och det tydligaste 
exemplet är musiken (Murch, 1998). Ljud kan hamna på olika ställen i spektrumet beroende 
på hur kodade och förkroppsligade de är. Effektljud hamnar exempelvis oftast i mitten som 
gula ljud då dessa både tolkas och upplevs (Murch, 1998).  

 

Figur 1 Murchs modell jämför ljud med ljus och placerar kodade ljud till 
vänster och förkroppsligade ljud till höger i spektrumet. 
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Michel Chion beskriver i sin bok Audio Vision, Sound on Screen (1994) det audi0-visuella 
kontrakt som ingås mellan filmskaparen och publiken som en överenskommelse mellan 
ljudets och bildens gällande regler. Kortfattat betyder detta att man som publik accepterar 
det som sker på duken som verklighet medan det utanför filmen är irrelevant (Dykhoff, 
2012). Dykhoff (2012) menar att det i kontraktet även finns en överenskommelse om att alla 
ljud vi hör också härstammar från händelser vi ser på skärmen. Chion (1994) använder sig av 
terminologin syncresi och acousmetre för att beskriva ljud som direkt härstammar från en 
viss händelse och ljud som har en källa utanför det vi ser, icke-förkroppsligade ljud som 
väntar på att bli förkroppsligade. Dykhoff (2012) hävdar att Chions acousmetre inte 
innefattar icke-diegetiska ljud som berättarröst eller musik eftersom han tror publiken kan 
urskilja på vad som befinner sig inom diegesis och inte. Man förväntar sig inte att orkestern 
eller berättaren ska dyka upp i bild.  

 

Figur 2 Chions första modell placerar filmljuden inom två huvudzoner 
acousmatic zone och visualized zone. 

Vidare kategoriserar Chion in ljudet i två ljudzoner där ljud som han kallar offscreen och 
nondiegetic hamnar i acousmatic zone medan onscreen i visualized zone (Chion, 1994, s. 
73). Ljud som är onscreen är ljud vars källa man kan se i bild och offscreen ljud vars källa 
man inte kan se i bild. Nondiegetic kallar han sådana ljud som inte har någon källa alls i den 
fiktiva världen, exempelvis musik och berättarröster (Chion, 1994, s. 73).  Musik delar han 
dock in i två subkategorier pit music och screen music där pit music föreställer den icke-
diegetiska medan screen music är den diegetiska och alltså har någon form av direkt eller 
indirekt källa inom den fiktiva världen (Chion, 1994, s. 80). Senare la Chion även till 
underkategorier baserade på det han kallar spatial perspective (Chion, 1994, s. 75), se figur 
3, ambient sound, internal sound och on-the-air sound. Ambienta ljud beskriver han som 
territoriala ljud som inte har en fysisk källa i den fiktiva världen, t.ex. fågelkvitter och 
kyrkklockor. Inre ljud beskriver karaktärers mentala och fysiska insida och innefattar ljud 
som hjärtslag och tankar. On-the-air är ljud som kommer från TV- och radioapparater, 
telefonsvarare, högtalare etc.(Chion, 1994, s. 75-76).  
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Figur 3 Chions fullständiga modell med det spatiala perspektivet inkluderat. 

Andra som försökt kategorisera ljud på film är kortfattat bland andra Klas Dykhoff i sin bok 
Ljudbild eller synvilla? (2002) och David Bordwell & Kristin Thompson i boken Film art. An 
introduction to film history (1997) . Dykhoff delar in ljud i dialog, atmosfärsljud, ljudeffekter 
och musik (2002, s. 26). Ingen utav dessa två böcker använder sig av mer fullständiga 
modeller när det gäller att kategorisera ljud än Chion, även om Bordwell & Thompsons bok 
är omfattande kurslitteratur.  

2.3 Kategorisering av ljud i spel 
2008 skrev Sander Huiberts och Richard van Tol en artikel där de försöker skapa en 
sammanhållande struktur för att klassificera in ljuden i spel. De menar att det skrivits för lite 
om själva strukturen av ljuden och att man tidigare mest fokuserat på tekniska aspekter 
(Huiberts & van Tol, 2008, s. 1). De placerar in alla ljud inom fyra huvudkategorier och två 
dimensioner där den första dimensionen delar upp ljuden mellan diegetiska och icke-
diegetiska medan den andra dimensionen delar upp ljuden mellan activity och setting, visas 
i figur 4.  

De diegetiska kategorierna är effect och zone där effektljud beskriver aktivitet inom 
spelvärlden och zonljud beskriver geografisk utspelningsplats inom spelvärlden. Effekt- och 
zonljud kan komma från en källa i bild eller utanför skärmen men härstammar alltid från 
den fiktiva världen. Explosioner, fotsteg och dialog är några exempel på effektljud. De svarar 
ofta genast på spelarens aktivitet samt underrättar om händelser spelet satt igång (Huiberts 
& van Tol, 2008, s. 4). Zonljud är ofta en digital version av verkliga miljöer och används även 
för att förhindra total tystnad som kan kännas konstig (Huiberts & van Tol, 2008, s. 3). 
Stadsljud, vind och hav är exempel på zonljud/miljöljud. Största skillnaden mellan zon- och 
effektljud är att zonljud oftast består av ett sammansatt ljudlager istället för enskilda 
ljudkällor (Huiberts & van Tol, 2008, s. 3). 
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Figur 4 Huiberts & van Tols IEZA-modell (2008). 

De icke-diegetiska kategorierna är interface och affect och befinner sig båda utanför den 
fiktiva världen. Interfaceljud är kopplade till HUD (Heads Up Display) som menyer, 
hälsomätare och knappar. De har ingen förankring i verkligheten även om många spel 
använder sig av verkliga ljud som interfaceljud (Huiberts & van Tol, 2008, s. 4).  Affektljud 
beskriver den känslomässiga, sociala eller kulturella stämningen i spelet. Huiberts & van Tol 
ger orkestermusik i äventyrsspel och skräckljud i skräckfilm som exempel (2008, s. 4).   

 
Den andra dimensionen placerar in ljud som handlar om aktivitet i spelet, effect och 
interface, på den högra sidan under activity och ljud som handlar om stämningen och 
känslan i spelet, zone och affect, på den vänstra sidan under setting (Huiberts & van Tol, 
2008, s. 4). 

Andra som försökt kategorisera ljud i spel är kortfattat Alex Stockburger (2003) och Ulf 
Wilhelmson & Jacob Wallén (2011). Stockburger var en av de första akademiker som gjorde 
en metod för att kategorisera in ljud i spel enligt Jørgensen (2011, s. 82). Hans modell 
beskriver ljuden beroende på vilket objekt i spelmotorn det tillhör men tar inte med dess 
funktionella roll. Wilhelmsson & Wallén slår ihop Murchs (1998) konceptuella modell med 
Huiberts & van Tols (2008) IEZA-modell med syfte att underlätta planering och analysering 
av ljudmiljöer i spel, se figur 5.  
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Figur 5 Wilhelmsson & Walléns (2011) kombinerar Murch (1998) konceptuella 
modell med Huiberts & van Tols (2008) IEZA-modell. 

2.4 Diegetiskt ljud, icke-diegetiskt ljud och narrativ  
Bordwell & Thompson (1997, s. 278-279), Jørgensen (2007, s. 1) och Suzanne Speidel (2007, 
s. 21) beskriver diegetiskt ljud sådant vars källa befinner sig inuti berättelsens värld och icke-
diegetiskt ljud sådant vars ursprung befinner sig utanför berättelsens värld. En dialog mellan 
två karaktärer skulle då vara diegetisk medan pålagd musik icke-diegetisk. Man måste inte 
alltid se ljudets källa för att det ska vara diegetiskt, bara det upplevs härstamma från ett 
objekt eller en händelse inom spelvärlden (Stockburger, 2003). För att testa om ett ljud är 
diegetiskt menar Inger Ekman (2005, s. 2) att man kan fundera på om andra karaktärer i 
spelet kan höra ljudet. Skulle det vara verkligt i spelet måste det komma från någonstans och 
andra karaktärer skulle teoretiskt kunna höra dem. Skulle de inte kunna höra ljuden är de 
icke-diegetiska. För att kategorisera ljud inom spel har de modeller som tagits upp tidigare i 
detta kapitel sin bas i filmens värld som i sin tur har ljudets narrativa funktion som 
utgångspunkt. Tomlinson Holman (2010, s. xi) beskriver ljudets narrativa roll inom film som 
direkt och sublimt. Dialog och berättarröst beskriver handlingen och narrativa effektljud kan 
användas på samma sätt. Dessa direkt narrativa ljud finns med redan i manus då de 
influerar skådespelarnas handlingar. Man kan likna dessa ljud med Murchs (1998) kodade 
ljud. Vidare beskriver Holman (2010, s. xii) ljud med sublim narrativ roll och hur de jobbar 
med publikens undermedvetna och på så sätt talar om hur den ska känna. Här har musiken 
en stor roll. Man kan dra en parallell till det förkroppsligade som Murch beskriver (1998). 
Det diegetiska och icke-diegetiska konceptet fungerar bra som en gemensam grogrund för att 
förstå de narrativa nivåerna menar Jørgensen (2007, s.106). 
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2.5 Transdiegesis 
Kristine Jørgensen skriver att konceptet om det diegetiska och icke-diegetiska är felaktigt 
och förvirrande (2011, s. 78). Det är ett koncept utvecklat mer för traditionell media som film 
och svårt att direkt föra över till spel utan en tanke på skillnader. Om en vetenskapsman i 
Xcom: Enemy Unknown (2 K Games, 2012) talar om att man behöver koncentrera sig på 
viss forskning är detta inom spelet och därmed diegetiskt. Men vem talar han med? Spelaren 
som tar emot denna information befinner sig utanför spelet och spelarens handlingar 
påverkas av det den diegetiska vetenskapsmannen säger. I äventyrsspelet Dishonored 
(Bethesda Softworks, 2012) spelas ett intensivt stycke icke-diegetisk musik och inget tyder 
på att det står en orkester runt hörnet när man har upptäckts av fienden. Musiken påverkar 
spelarens val som i sin tur har direkta konsekvenser på spelkaraktärens handlingar och 
framåtskridande i spelet (Jørgensen, 2011, s 79). Förvirringen, menar Jørgensen, ligger i 
ljudets dubbla status där det både ger information åt spelaren och samtidigt är designat för 
att passa in i spelvärlden (2011, s 79). Gränserna mellan vad som är diegetiskt eller icke-
diegetiskt smälter samman. Eftersom man i spel själv påverkar handlingen kan man inte 
bara överföra befintlig metod från film till spel, de är gjorda för olika ändamål. Collins 
(2008, s. 180) beskriver att förhållandet mellan ljudet och spelaren och dess spelkaraktär är 
helt annorlunda jämfört med film på grund av deltagandet. Hon nämner interaktiva ljud 
som svarar på spelarens aktivitet och adaptiva ljud som svarar på händelser i miljön (2008, 
s. 139). Spelaren själv komponerar varje filmruta för sig (Jones, 2005, s. 1). Sådana ljud som 
hamnar mellan gränserna inom det diegetiska och icke-diegetiska kallar Jørgensen för 
transdiegetiska (2007, s. 1). Dessa ljud rör sig mellan flera kategorier och är svåra att tydligt 
definiera enbart enligt de befintliga modeller som finns. Det är särskilt svårt att placera in 
teori från film i spel då olika områden kan påverka varandra på ett sätt de inte kan på film. 
Åskådaren är nu inte bara åskådare utan delaktig i handlingen och icke-diegetiska ljud som 
musik blir nu information som direkt påverkar handlingen i spelet. Jørgensen skriver att 
trots att spelkaraktären inte själv kan höra de icke-diegetiska ljuden kan den reagera på dem 
tack vara länken mellan karaktären och spelaren (2007, s. 3). Om man utgår från Branigans 
(1992, s. 35) förklaring av diegesis, som finns i början av detta kapitel, kan man enligt 
Jørgensen utgå från att en filmkaraktär endast kan uppleva det som befinner sig däri (2007, 
s. 3). I ett försök att beskriva de transdiegetiska ljuden delar hon in dem i två funktioner 
beroende på ljudens källa. Internal transdiegetic sounds är diegetiska ljud som 
kommunicerar direkt med spelaren utanför spelvärlden och external transdiegetic sounds är 
icke-diegetiska ljud som tilltalar karaktärer eller andra funktioner innanför diegesis (2007, 
s.9; 2008). Hon skapar dock ingen ny modell där hon placerar in dessa två funktioner. 
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3 Problemformulering  
Då filmteorins metoder för kategorisering av ljud verkar otillräcklig och förvirrande för att 
direkt applicera på det fortfarande unga mediet dataspel, har det enbart uppkommit få nya 
modeller. Det unga mediets extra dimensioner bidrar med nya svårigheter för att helt 
kartlägga ljudens alla möjligheter. Det kändes intressant att testa dessa nya modeller och då 
undersöka ett utpekat problem som de transdiegetiska ljuden som ännu inte finns placerade 
i en modell. Hur upplever ljudläggare dessa ljud? Kan de med hjälp av de modeller som finns 
kartlägga ljud designade som transdiegetiska? Är den befintliga modellen tillräcklig för att 
placera ut ljuden? Hur placerar ljudläggarna ljuden och varför? Detta arbete ville alltså ta 
reda på om befintlig teori är tillräcklig genom att utsätta ljudläggare för transdiegetiska ljud 
som de fick placera i befintlig modell, samt undersöka hur dessa ljud upplevs. Studien utgår 
från följande frågeställning: 

• Hur upplevs transdiegetiska ljud enligt befintlig modell? 

• Är modellen tillräcklig för att kategorisera ljuden? 

• Hur placerar en ljudläggare transdiegetiska ljud i befintlig IEZA-modell? 

• Hur redogör de för deras val? 
• Bör man förändra modellen på något särskilt sätt eller skapa en helt ny? 

• Uppmärksammas transdiegetiska ljud alls? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka, och för att få svar på, frågeställningen konstruerades och ljudlades fem 
korta filmer baserade på exempel i litteratur angående transdiegetiska ljud. Ljudstudenter 
och personer inom ljudrelaterat arbete fick ta del av filmerna och samtidigt placera ut ljuden 
de fick höra i en modell samt besvara frågor gällande varje enskilt ljud. Efteråt fick de fylla i 
en andra enkät med följdfrågor gällande deras upplevelse och val i sin helhet. Denna del av 
undersökningen gjordes två gånger för varje individ. Inför den första omgången 
informerades alla om att undersökningen handlar om problem med kategorisering och inget 
annat. Det försäkrades om att de var insatta i IEZA-modellen och helst hade kommit så långt 
i sina studier att de använt sig av den själva. Det var bra att ge en snabb uppdatering inför 
undersökningen så att det inte fanns några frågetecken angående metoden. Som 
dataspelsstudent inom ljud på Högskolan i Skövde ingår denna modell i studierna redan 
första året, därför kan man räkna med vissa förkunskaper. Inför andra omgången 
informerades testpersonerna helt och hållet om meningen med undersökningen och de fick 
en genomgång av konceptet transdiegesis. Det förklarades alltså endast efter första delen vad 
transdiegetiska ljud innebär. Ålder och kön kändes inte relevant för undersökningen och tas 
därför inte upp. Det är inte troligt att sådant avgör hur en person uppfattar ljud i detta fall, 
kanske är det annorlunda ur ett större perspektiv, det kan inte svaras på här. För säkerhets 
skull antecknades varje testpersons kön och ålder ifall att det senare skulle behövas. 

Man kan alltså säga att metoden består av tre delar – två delar med praktiskt inslag och en 
mer undersökande teoretisk del. 
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3.1.1 Film och ljudläggning  
I On transdiegetic sounds in computer games (2007) nämner Jørgensen flera exempel på 
transdiegetiska ljud i film och spel. Bland annat ett exempel som Edward Branigan tar upp i 
sin bok Narrative comprehension and film (1992, s. 96-97), en scen ur Hitchcocks The 
Wrong Man (1956) där ett musikspår får olika betydelser och når tre narrativa nivåer genom 
tre sammanhängande klipp. I det första klippet fungerar ljudet som filmmusik till scenen, 
det andra klippet utspelar sig på ett dansställe och ger då en ny betydelse till musiken och i 
det tredje klippet ser man en orkester som spelar musiken man hör. Dessa och några av 
Jørgensens andra exempel användes för att försöka återskapa likadana eller liknande 
situationer i filmsnuttarna. Varje enskilt klipp testade ett specifikt transdiegetiskt ljud som 
var det enda ljud man kunde höra per snutt. Det skulle vara tydligt vilket ljud det gällde för 
att inte riskera förvirring hos testpersonerna. Det filmiska materialet klipptes ihop efter 
behov och är en blandning av snuttar från en långfilm, ett klipp från spelvideo och 
egeninspelade filmklipp. Ljudet är helt och hållet egenproducerat och framtaget med det 
transdiegetiska ändamålet i sikte. De är egenhändigt både inspelade, redigerade och 
implementerade på de färdiga filmsnuttarna.  

Det skapades tillräckligt många filmsnuttar att de berörde alla fyra huvuddelar i IEZA-
modellen. Målet var att ha exempel med både internal transdiegetic sound och external 
transdiegetic sound som då behandlar varje del av modellen på ett eller annat sätt. Meningen 
var att göra filmer där varje enskilt ljud i lugn och ro kunde studeras utan att de blev för 
korta eller för långa klipp. Avsikten var minst 15 sekunder och högst 30 sekunder per snutt. 
Om klippen var för korta skulle respondenterna inte hinna reflektera klart innan det var slut 
och var tvungna att svara på frågor. Det skulle i sådana fall varit bättre att ha lite för långa 
klipp. I ett lagom långt klipp hinner man fundera lite extra och ha fler variabler i åtanke. 
Testpersonerna skulle inte tvingas att svara snabbt och slarvigt utan skulle känna sig 
avslappnade och inte stressade.  

3.1.2 Enkät och modell 
Till filmsnuttarna producerades två tillhörande blad med två versioner av Huiberts & van 
Tols IEZA-modell. Den ena såg ut som originalet och den andra förenklad till enbart 
diegetiskt och icke-diegetiskt alternativ då den delen specifikt undersöker det. Varje modell 
fick ett likadant formulär med frågor och sist producerades ett andra formulär med 
följdfrågorna. Under undersökningen fick testpersonerna se ett klipp med nytt ljud i taget så 
att de i lugn och ro kunde reflektera över det de hört. De fick se klippen så många gånger de 
ville. Personerna fick fylla i vilket typ av ljud den trodde sig höra i den bifogade modellen 
samt reflektera över sina val med hjälp av frågorna i det första formuläret. Ljuden placerades 
i modellen genom att testpersonerna fick markera vilket område ljudet tillhör med ljudets 
nummer. Numret blev då den ordning i vilket ljudet spelades upp. Enkäten har som nämnts 
bestått av två delar; den första delen har ett visst antal frågor som upprepas för varje ljud och 
besvarades direkt efter att modellen fyllts i efter varje filmsnutt. Dessa handlar om tankar 
kring det aktuella ljudet samt testpersonens handlingar och är en blandning av slutna och 
öppna samt attitydfrågor (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008, s. 141-143). Den 
tredje och sista delen besvarade testpersonerna efter att filmsnuttarna var slut, alla ljud 
placerade i modellerna och tillhörande frågor besvarats. Denna del bestod enbart av slutna 
följdfrågor som täckte in hela testpersonens upplevelse samt undersöker åsikter om befintlig 
modell och om en eventuell förändring av modellen behövs.  
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De data som undersökningen ville få fram är uppfattningen av de svårigheter som 
uppkommer genom att placera in ljud i en modell inom spel som är framställd utifrån 
filmteorins modeller. En modell där den största skillnaden medierna emellan inte är 
medräknad, det vill säga interaktionen mellan spelare och spel. Hur uppfattas ljuden och 
varför? Vad tycker ljudläggarna är problematiskt? Testpersonernas bakgrund har medvetet 
valts ut för att ha specifik kunskap om ljudläggning och i dataspelsutveckling. Det känns som 
att det krävs en viss förkunskap för att få intressanta och giltiga svar. Frågorna skulle vara 
tydliga, icke riktade och icke svårtolkade för att få fram värderbara svar. 

3.1.3 Diskussion av metodval 
Min metod skulle vara av karaktären kvantitativ med kvalitativa inslag för att styrka 
validiteten, en så kallad triangulering (Østbye m.fl., 2008, s. 122). En anledning till detta är 
att anpassa projektets storlek efter dess tidsbegränsning. En annan anledning är att enbart 
kvantitativa svar känns begränsande och kvalitativa delar bidrar till en bredare analys man 
skulle kunna ha nytta av senare i projektet. Ämnet krävde dessutom fler typer av värden om 
det skulle kunna ingå i vidare forskning i framtiden. Jag valde att göra en 
enkätundersökning eftersom det går snabbt och att det är enkelt att jämföra data mellan 
testpersonerna. Frågorna i den första delen av enkäten är inte ledande. Med det menas att 
testpersonerna inte delgavs information om att studien undersöker eventuella problem med 
de transdiegetiska ljuden innan del 1 för att inte styra testpersonernas placering av ljud i 
modellen. Testpersonerna skulle alltså inte veta att det var transdiegetiska ljud som 
undersöktes i del 1. Ambitionen var att testpersonerna själva skulle uppleva svårigheterna 
med utplaceringen av ljuden i modellen och att dessa vidare skulle diskuteras genom 
enkätens attitydfråga. Innan testpersonerna fick besvara den andra delen av enkäten delgavs 
hela syftet med undersökningen och de informerades om vad transdiegetiska ljud är. 
Anledningen till detta var att undersöka hur testpersonerna fyller i samma modell med 
samma ljud med den nya vetenskapen. Innan testet gjordes kunde man inte veta ifall någon 
av respondenterna kände till, eller ens märkte av de transdiegetiska ljuden. Det kändes 
nödvändigt att delge denna information för att kunna få bästa möjliga data från 
undersökningen. 

På följande sätt är frågorna utformade i den första och andra delen av testet, dessa skulle 
besvaras efter varje enskilt ljud: 

1. Öppen attitydfråga: Varför placerade du ljudet där? 
2. Sluten följdfråga: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 
3. Sluten följdfråga: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Den tredje delen av testet skulle ha övergripande följdfrågor där helheten av del 1 och 2 
undersöktes. Det skulle framställas frågor som på bästa sätt gav svar på det som behövdes 
för att kunna göra en analys.  

På följande sätt är de slutna följdfrågorna utformade i den tredje delen av enkäten, dessa 
besvarades efter att första och andra delen var avslutade och alla ljud hade gåtts igenom: 

1. Upplevde du ljuden som transdiegetiska i första delen? Ja/Nej 
2. Upplevde du ljuden som transdiegetiska i andra delen? Ja/Nej 
3. Har du stött på transdiegetiska ljud tidigare? Ja/Nej 
4. Upplever du transdiegetiska ljud som ett problem? Ja/Nej 
5. Finner du modellen (IEZA) tillräcklig för att kategorisera in ljuden? Ja/Nej 
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6. Känner du ett behov av en modell som även innefattar transdiegesis? Ja/Nej 
7. Hade du funderat över transdiegesis om jag inte berättat om det? Ja/Nej 
8. Tror du att du kommer att fundera över det i fortsättningen? Ja/Nej  
9. Tycker du att transdiegesis är viktigt att uppmärksamma inom spel? Ja/Nej 

Eftersom testansvarige personligen var med under undersökningen fanns det möjlighet för 
testpersonerna att ställa eventuella egna frågor och om nödvändigt kunde testansvarige 
också ställa övriga frågor som kunde uppkomma. Detta kan tyckas öka tillförlitligheten hos 
testpersonernas svar då det minskade risken för osäkerheter angående formulärens frågor. I 
en ren enkätundersökning utan handledning och utan möjlighet till viss klargöring finns 
risker med hur sanningsenliga svaren blir. Testansvariges närvaro gav även möjligheten att 
observera och föra anteckningar om personernas förmågor. Hur länge de funderade etc. 
Frågorna är baserade på de tidigare studier och modeller som nämnts samt 
problemformuleringen. Det var viktigt att inte ha för många frågor då tiden för studien var 
begränsad och frågorna behövdes analyseras i tid. För många frågor kanske skulle kännas 
jobbigt och skrämma bort försökspersoner dessutom. Det intervjuades så många som det 
gick att få tag på för att samla så mycket data som möjligt. Tanken var att det skulle bli 
tydligare och mer tillförlitliga resultat så. Det finns dock ett begränsat antal ljud-läggare på 
högskolan så undersökningen gjordes helt enkelt på de som ville ställa upp. Målet var att 
testa runt 20 personer, vilket kändes som ett bra antal. För få personer kunde bidra till att 
informationen kändes för tunn och för många personers svar kanske skulle blir svårt att 
anpassa till projektets storlek när det gällde att sammanställa data. 

Det finns flera andra alternativ som skulle kunna ha använts för att utvärdera problemet, 
diskussionsgrupper eller djupintervjuer t.ex. Den valda metoden kändes passa projektet 
bättre eftersom det är begränsat med tid. Detta sätt kändes mer tidseffektivt. Svaren 
undersökningen var ute efter behövde inte alla vara öppna och en helt öppen diskussion 
kändes inte vara det optimala sättet här. Jag har mest slutna frågor för tydligare statistik. I 
diskussionsgrupper måste all information transkriberas, och det kan ta för mycket tid som 
behövde läggas på analys. 

3.1.4 Förväntat resultat 
Det förväntades att testpersonerna skulle uppfatta problematiken med ljuden i exemplen. En 
tanke och en diskussion skulle trigga igång hos testpersonerna som senare kunde analyseras. 
Även om inte alla ljud skulle uppfattas som problematiska skulle de fortfarande kunna ge de 
svar som behövdes i den andra delen av enkäten då transdiegesis var förklarat. Det 
förväntades helt enkelt att tankarna hos testpersonerna skulle komma igång under någon av 
undersökningens faser.  

Det fanns inga förväntningar, men en önskan, om att nya idéer kring teorier och modeller 
skulle dyka upp. Det som kändes viktigast var dock att få behovet av en vidare utveckling 
bekräftat. 
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4 Genomförande 
För att kunna utföra undersökningen rapporten behandlar och för att få svar på 
frågeställningen, producerades fem filmsnuttar som ljudlades. Detta kapitel handlar om 
arbetsprocessen med att ta fram detta undersökningsmaterial. Progressionen, vilka val som 
har gjort och varför, både estetiskt och tekniskt beskrivs, samt inspirationskällor 
presenteras. 

4.1 Produkt 
Från början var tanken att producera en film bestående av flera klipp som skulle ha en längd 
på mellan 15 och 30 sekunder. Efter att filmerna var klara och ljud skulle läggas kände det 
redan där att det vore enklare att istället behålla de enskilda klippen som de var. Det beror 
på att det kändes smidigare när man behöver spela upp klippen flera gånger. Det blir också 
mer strukturerat på detta vis och mindre rörigt för testpersonerna. Nu kunde de koncentrera 
sig på ett klipp i taget så många gånger det krävdes utan att behöva pausa och leta rätt på 
början i enskilt klipp om och om igen. Längden för varje klipp fick bestämmas av klippens 
nyckelinformation, när det som skulle påvisas var avslutat var även klippet det. Detta 
betyder att flera av klippen blev under tio sekunder. Det var ingen mening att ha dem längre 
utan anledning, utan varje klipp är istället optimerat för det som ska testas. Inget av klippen 
blev längre än ca 30 sekunder, för att undvika att det skulle bli långdraget.  

Efter att ha studerat Kristine Jørgensens texter och bok (2007, 2008, 2009, 2011), kom jag 
fram till att jag ville ljudlägga fem klipp baserade på hennes exempel, men inte använda 
samma spel som hon gör. I On transdiegetic sounds in computer games (2007) tar hon upp 
två exempel som hon beskriver som external transdiegetic sounds och två exempel som hon 
beskriver som internal transdiegetic sounds. External transdiegetic sounds är ljud som har 
en ickediegetisk källa som påverkar något eller någon inuti diegesis. Internal transdiegetic 
sounds är ljud som har en källa inom diegesis och påverkar något eller någon utanför, oftast 
spelaren. Följande stycke presenterar först hennes två external transdiegetic sounds och 
sedan hennes två internal transdiegetic sounds, varvat med beskrivningar av de egna klippen 
efter varje exempel. 

Som exempel på external transdiegetic sounds tar Jørgensen spelen Hitman: Contracts (Io 
Interactive, 2004) och Thief III: Deadly Shadows (Ion Storm, 2004) som bägge är 
tredjepersonsspel där man alltså ser hela karaktären bakifrån i bild. I Hitman: Contracts 
förändras bakgrundsmusiken beroende på hur man spelar, den är adaptiv (Collin, 2008, s. 
139) och adaptiva ljud är typiska exempel på external transdiegetic sounds enligt Jørgensen 
(2007, s. 9). Musiken har inget diegetiskt ursprung men informerar ändå spelare om olika 
förhållanden han/hon kan reagera på, som exempelvis fara och annan ”scenario-relevant 
information” (Jørgensen, 2007, s. 10) som man inte hade haft tillgång till enbart inuti 
diegesis. I hennes exempel nämner hon att musiken förändras till det mer dramatiska och 
blir snabbare när man befinner sig i strid.  

I den första filmsnutten, som handlar om ett external transdiegetic ljud, valdes spelet Dead 
Space 2 (Visceral Games, 2011) för att testa ett adaptivt ljud liknande den musik man hör i 
Hitman: Contracts när man befinner sig i strid eller i närheten av fiender. Ett ljud som 
tydligt befinner sig utanför diegesis, eftersom det inte finns en orkester eller dylikt i spelets 
miljö, som får spelaren att inse att det är farligt och därmed gör sig beredd på strid. Det finns 
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inga andra ljud med i klippet än det som testas. Detta för att fokusera enbart på ljudet som 
startar när karaktären öppnar en port och därmed befinner sig i närheten av en fiende, se 
figur 6. Spelaren reagerar då på musiken och håller upp sitt vapen för att göra sig beredd på 
en attack. Därefter letar han rätt på fienden och anfaller den. Efter att fienden är besegrad 
tystnar musiken och spelaren går tillbaka till att göra annat som t.ex. att titta runt omkring 
sig och ladda om sitt vapen. Dead Space 2 valdes för att testa ett adaptivt ljud när en fiende 
är i närheten. Spelet har dessutom en etablerad laddning inom skräckgenren samt en mörk 
och industriell grafik som jag ville ta tillvara på. Tanken är att man vid första anblick ska 
känna att det är hotfullt och på så sätt få med sig den känslan när ljudet spelas upp. En valfri 
scen ur Hitman: Contracts skulle inte inge en känsla av direkt hot då spelet inte känns 
särskilt hotfullt även om det springer runt fiender kring karaktären. Åtminstone inte i form 
av ett kort filmklipp på några sekunder. Rent tekniskt kändes det enklare att skapa sådan 
musik jag är intresserad av själv, det vill säga skräck, än sådan musik som finns i Hitman: 
Contracts, men samtidigt förekommer liknande ljud i flera kända spel som på så sätt 
förhoppningsvis gör det enklare för testpersonerna att relatera till dessa klipp. Med liknande 
ljud menas skräniga, distade och brusiga oljud som dyker upp när man är i strid eller i 
närheten av fiender i skräckspel som Silent Hill (Konami, 1999), Fatal Frame 2: Crimson 
Butterfly (Tecmo, 2003) och F.E.A.R. (Monolith Productions, 2004).   

 

Figur 6 Innanför porten väntar en fiende. I Dead Space 2, den första 
filmsnutten. 

I Jørgensens andra exempel på external transdiegetic sounds, Thief III: Deadly Shadows, 
finns det en bana där man befinner sig i en gammal hemsökt herrgård. I den ambienta 
musiken finns det ekande ljud av skrattande barn uppspelat baklänges, något man skulle 
kunna tolka som diegetiska ljud från den hemsökta herrgården (Jørgensen, 2007, s. 7). Men 
eftersom ljuden tillhör musiken är de externa och eftersom de kan bidra till rädsla och bidra 
till att man spelar mer försiktigt är det transdiegetiskt. Karaktären i spelet kan inte höra 
musiken, men det kan man bara göra som spelare.  
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I den andra filmsnutten ville en ambienn musik med inbyggda spökröster inte helt olika de i 
Thief III: Deadly Shadows påvisas. Med spökröster menars sådana man ofta kan höra i 
skräckfilmer som Poltergeist (Hooper, T. 1982) och Thir13en Ghosts (Beck, S. 2001) som 
använder sig av en teknik där man lägger till en rumsklang på ett bakvänt ljudklipp och sen 
vänder tillbaka det. Man skulle kunna likna rumsklang vid ett eko där mer effekt motsvarar 
ett större rum. Första tanken på spel, och det som användes, är Dark Souls (From Software, 
2011). Ett ställe i spelet består av gamla ruiner och bebos av spöken. Även här valdes ett spel 
där dess mörkare grafiska intryck skapar en extra mörk atmosfär. Man kan bara höra 
musiken, och inga andra ljud, och den spelas under hela klippet för att göra det tydligt att det 
handlar om ett soundtrack som ständigt ligger i bakgrunden. Karaktären springer runt i 
ruinerna, hela tiden hållandes en sköld, se figur 7, som visar att han/hon är beredd på att bli 
attackerad när som helst. Det är då en reaktion på spökljuden. Tanken är att testpersonerna 
skulle förstå att ljuden av spöken i musiken påverkar spelaren och förhoppningsvis funderar 
kring ljudets position när det ska sättas in i modellen, inte bara placera det som exempelvis 
affekt direkt.  

 

Figur 7 Skölden uppe i beredskap. I Dark Souls, den andre filmsnutten. 

Som exempel på internal transdiegetic sounds har Jørgensen spelen Warcraft III: Reign of 
Chaos (Blizzard Entertainment, 2002) och World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 
2004). Det första är ett strategispel och det andra ett online rollspel. I Warcraft III: Reign of 
Chaos har man ingen avatar utan man ger istället kommandon direkt till ett antal ”semi-
autonomous military units” (Jørgensen, 2007, s. 10). Man hör oftast internal transdiegetic 
sounds i just spel där man inte har en avatar, som simulatorer eller strategispel (Jørgensen, 
2009, s. 108). De rent diegetiska militära enheternas yttranden svarar på order från 
spelaren, eller svarar när spelaren väljer dem, direkt till spelaren utanför diegesis. Detta 
menar Jørgensen förvrider deras existens som rent diegetiska karaktärer (2009, s. 108). Hon 
tar upp flera exempel och ett av dem är när man ger en av de starkaste karaktärerna i spelet 
en order. Karaktären svarar ungefär som att han minsann inte tar order från någon. Detta, 
menar Jørgensen, visar att karaktären inser att han är under en större krafts kommando 
men samtidigt påpekar att han inte tar order från någon annan (2007, s.11). 
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I den tredje filmsnutten påvisas tydligt att en diegetisk karaktär talar till spelaren utanför 
diegesis. Ett strategispel var första tanken och Sid Meier’s Civilization Revolution (Firaxis, 
2008) har många bra exempel då man får råd från olika ministrar när man t.ex. ska välja 
politisk inriktning eller som i mitt exempel, krigsenheter. Det skulle vara uppenbart att den 
diegetiska karaktären talar till spelaren och under dessa scener i Civilization Revolution är 
det extra tydligt om man jämför med om man enbart skulle visa när man väljer en karaktär i 
Warcraft III: Reign of Chaos. Det tar bort eventuella tvivel om vem han talar till eftersom 
han står och tittar ut mot spelaren, se figur 8. Karaktären talar om att han tycker spelaren 
ska satsa på katapulter för att de är kraftfulla stridshjälpmedel. Spelaren lyssnar till rådet 
och väljer att bygga just en katapult. 

 

Figur 8 Karaktären talar till spelaren. I Civilization Revolution, den tredje 
filmsnutten. 

I Jørgensens exempel med World of Warcraft tar hon upp termen auditory focalization som 
en instans av internal transdiegetic sounds i spel där man kontrollerar en avatar (2009, s. 
108). Focalization beskriver Edward Branigan som en reflektion av en karaktär som varken 
talar eller agerar, utan upplever något genom att se eller höra det (1992, s. 101). Vidare 
menar han att även den komplexa upplevelsen av objekt, som att tänka, tillhör focalization. I 
film och spel får man uppleva karaktärers inre erfarenheter, såsom tankar, hallucinationer 
och drömmer (Jørgensen, 2007, s. 8). Jørgensen talar om en karaktär i World of Warcraft 
som säger att han inte har tillräckligt med magipoäng när man försöker kasta en trollformel 
och magipoängen är slut eller att man har för lite. Detta är ett onlinespel och eftersom inga 
andra spelare kan höra detta måste vi anta att detta är något som försiggår i karaktärens 
huvud och kommunicerar direkt till spelaren utanför diegesis (2009, s. 109). 

I den fjärde filmsnutten demonstreras ett internal transdiegetic sound som på samma vis 
som i Jørgensens exempel använder sig av ljud-focalization. I klippet ser man en karaktär 
som springer mot en skogsdunge och när hon ser att det finns fiender där vänder hon och 
springer åt andra hållet för att undvika dem. Samtidigt säger hon att hon inte vill gå åt det 
hållet för att det är för farligt. Ett onlinespel valdes för att kunna påvisa att ingen annan i 
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spelet skulle kunna höra hennes yttrande, utan enbart en spelare. Guild Wars 2 (ArenaNet, 
2012) användes för det är ett av få onlinespel testansvarige är bekant med då han följt 
spelvideos på nätet och kom ihåg just den scen som använts i klippet. 

 

Figur 9 Focalization- spelaren hör vad karaktären tänker. I Guild Wars 2, den 
fjärde filmsnutten. 

I den femte filmsnutten användes Branigans tidigare nämnda exempel på hur ett ljud kan 
färdas genom flera olika narrativa nivåer (1992, s. 96-97). Han menar att musiken kan tolkas 
på tre olika sätt utan att skapa motsättningar eller förvirring. I öppningsscenen ur Alfred 
Hitchcocks The Wrong Man (1956) är den första tagningen från utsidan av en nattklubb, se 
figur 10, och den andra tagningen inne i nattklubben samtidigt som förtexterna visas, se 
figur 11. 

Musiken förändras inte i klippet och utan en förändring i ljudperspektivet tolkas musiken, 
enligt Branigan, som extra-fictional, utanför filmvärlden. Musiken verkar tillhöra 
förtexterna Men samtidigt i bakgrunden ser man folk som dansar och sitter och dricker och 
röker. Man ser flera olika klipp som tillsammans föreslår att hela kvällen passerar på 
klubben. Tiden går, det blir färre folk och kyparen gäspar. Detta ger musiken en ny mening 
som nu kan tolkas som att tillhöra en utekväll på nattklubben. Eftersom personerna på 
klubben egentligen skulle hört olika bitar musik under de olika klippen och inte det man nu 
som åskådare hör, menar Branigan att musiken nu måste vara ickediegetisk. Till sist ser man 
den tredje tagningen där ett band spelar i synk med musiken som då plötsligt får en diegetisk 
mening, se figur 12. När bandet slutar spela, slutar även musiken spela och det ökar intrycket 
av att musiken nu är diegetisk (1992, s. 97). 
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Figur 10 Musiken kan tolkas befinna sig utanför den fiktiva världen. I The 
Wrong Man, den femte filmsnutten. 

 

Figur 11 Musiken kan tolkas ickediegetisk. I The Wrong Man, den femte 
filmsnutten. 

Branigan skiljer alltså på ickediegetiskt och extra-fictional då ickediegetiska ljud enligt 
honom fortfarande tillhör diegesis, men uppfattas inte kunna uppfattas av karaktärer inuti 
diegesis (Jørgensen, 2007, s. 5). Detta är dock inget som tas upp i denna undersökning då 
det inte är huruvida ett ljud är ickediegetiskt eller extra-fictional som är intressant här. Det 
man ska lägga märke till är hur musiken oföränderligt följer tagning efter tagning, det är 
bara den spatiala miljön som förändrar sig och uppfattas olika av åskådare.  
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Figur 12 Musiken kan tolkas diegetisk. I The Wrong Man, den femte 
filmsnutten. 

Det har alltså skapats två klipp med internal transdiegetic sounds och två med external 
transdiegetic sounds samt ett klipp som visar flera nivåer på ett och samma ljud, se tabell 1. 
Det är dessa undersökningen innefattar. 

 

Tabell 1 De fem ljud som undersökningen kommer att testa. 

4.2 Process 
När det var bestämt vilka typer av ljud som skulle undersökas samt vilka av Jørgensens 
exempel som skulle användas, bestämdes vilka spel som skulle användas och vilka typer av 
scener som behövdes filmas samt vilka ljud som behövde skapas. Ljuden skulle vara lätta att 
fokusera på, lätta att förstå vad de föreställer samtidigt som de skulle vara svåra att sätta in i 
modellen. Det borde inte vara lätt att handskas med transdiegetiska ljud i en modell utan att 
det finns sådana valmöjligheter i modellen. För att kunna kontrollera ljuden fullt ut 
skapades alla ljud själv och då spela inte upp något annat ljud än just det aktuella i klippen. 
Trots att vi människor är begåvade med den så kallade cocktaileffekten (Dykhoff, 2000, s. 
69-71), som gör att vi kan urskilja, för oss viktiga, ljud i bullriga miljöer, var det viktigt att 
ändå inte riskera att testpersonerna skulle fokusera på fel ljud. 

Ett krav var att spelen skulle vara aktuella och därmed lätta att känna igen för 
testpersonerna som redan vid igenkännandet skulle få en känsla av att de kunde relatera 
lättare till ljuden som testas. Dead Space-serien är t.ex. aktuellt med del 3 som precis har 
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kommit ut. Det är ett skräckspel som de flesta testpersoner inom undersökningskategorins 
borde känna till oavsett om de har spelat serien eller inte. Detta gäller även resten av spelen i 
klippen.  

Efter planeringsstadiet spelades de spel som valts att användas och passande scener letades 
upp. När scenerna hittats, spelades de in samtidigt som ansvarige själv styrde karaktärerna i 
spelet. Detta gjordes med alla spel förutom Guild Wars 2 som det inte fanns tillgång till och 
videon hittades därför på nätet istället. Karaktärerna kontrollerades övertydligt under 
spelandet för att göra ljuden enklare att förstå för testpersonerna. Introt till The Wrong Man 
fanns även det på nätet. När alla filmer som behövdes var samlade redigerades de med hjälp 
av en dator och de klipptes till enligt planeringen. Eftersom alla skulle vara 
egenproducerade, förutom musiken i The Wrong Man, fick filmerna anpassas efter det 
planerade ljudet. Ljudet är det som står i fokus och bilden hjälper till att lyfta fram det. 
Karaktären i Dark Souls styrdes t.ex på ett särskilt sätt för att få det att se ut som om den 
letar efter spökena som hörs i musiken, som att han tror de är överallt. I slutet av klippet 
träffar man på ett spöke och besegrar det, detta skulle visa att det inte är ljudet från det att 
de diegetiska spökena man hör eftersom spökljuden fortsätter oförändrat även efter spöket 
är besegrat. I Dead Space var det noga med att få med att karaktären gick tillbaka till att 
undersöka miljöerna även efter att fienden är besegrad. I redigeringen gjordes så att alla 
dessa detaljer finns med i en enda tagning utan att det blir långdraget. Filmklippen skulle 
vara kompakta och konkreta för effektivitetens skull. Testpersoner skulle inte belastas med 
onödiga detaljer, därför är så många delar som möjligt relevanta för testet. I klippet med The 
Wrong Man valdes att ha med alla delar ur Branigans exempel, men samtidigt nerkortat så 
mycket som möjligt. Lite förtext finns kvar och man ser samtidigt att det är olika 
bakgrundsklipp under olika tidpunkter under kvällen. 

När filmklippen var klara spelades alla ljud in och all musik skrevs. Sedan redigerades ljuden 
och musiken spelades in samt placerades i projektmappar tillsammans med filmerna. En 
noggrann inspelningsplanering hade tidigare skapats där i stort sett alla tilltänkta ljud som 
hamnade i filmerna fanns med. Några ljud fick kastas då de kändes överflödiga, bland annat 
några spökljud. Det blev en enda röra då fler än tre sådana ljud samtidigt, precis som Murch 
beskriver – man får svårt att med klarhet höra ljud inom samma spektrum om de är fler än 
tre (1998), och klarhet kändes viktigt här. Efter mixning och mastring placerades ljuden och 
musiken på filmerna samt exporterades ut som enbart ljudfiler.  

De korta monologerna i klippen med Civilization Revolution och Guild Wars 2 krävde mer 
jobb att ta fram än man kanske tror. Ingen röstskådis kontaktades eftersom det var så lite 
material som skulle spelas in. Istället spelades dessa in av mig själv och min sambo som inte 
har någon erfarenhet av skådespeleri över lag. Eftersom det var noga med kvailteté på 
rösterna fick det göras om tills det blev åtminstone godkänt. Att usla röster skulle ge det hela 
ett komiskt intryck och ta bort seriositeten med undersökningen var inte önskat. 
Testpersonerna skulle inte lägga fokus på de roliga karaktärerna istället för ljuden. För att få 
rösterna att låta bättre och passa in i klippets stämning, pitchades de en smula och även 
effekter som kompressor och equalizer användes. 

När musiken skapades till den första filmsnutten med Dead Space 2 användes inte 
instrument, utan av inspelade ljud som hämtat inspiration hos skräckspel som Silent Hill 
(Konami, 1999) och F.E.A.R. (Monolith Productions, 2005). I dessa spel använder man sig 
utav ljud som är distade eller förvrängda på något sätt men samtidigt ofta har en analog eller 
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organisk känsla. Tanken var att göra ett ljud liknande det man hör i Silent Hill när man är i 
närheten av fiender, och hoppas att igenkänningsfaktorn triggades igång hos testpersonerna. 
De skulle förstå att det är ett sådant adaptivt ljud som hörs när en fiende är i närheten. Det 
trumliknande ljudet är uppbyggd av dunsar och dörrar som slås igen, som bastrumma, och 
olika gnissliga handtag som virveltrumma. Det spelade in en gammal 50-tals radio, 
röstloopar skapades och en mangel användes som bakgrundsbrus. Det sträva ljudet som 
skapar någon form av melodi är inspelningar av en stor träbänk som släpas på golvet i en 
källare. Alla ljuden har bearbetats med hjälp av olika effekter och filter samt flexats (dragits 
ut eller förminskats för att förlänga eller förkorta ljud utan att förändra pitch).  

Ljudet i filmsnutten med Dark Souls består av en melodi spelat på en digital cembalo och 
spökljud inspirerade av filmen Poltergeist (Hooper, T. 1982). Inspiration för melodin och 
dess sound är hämtad från Dark Souls. Inspiration till sättet det spelas på hämtades från 
From Softwares tidigare spel Demon’s Souls (2009). Samma bana man finner den musiken, 
finns även inspiration till en av spökrösterna. Den som låter mer som ett förvridet stön. 
Rösterna är även här gjorda av min och min sambos röster. Det är hennes viskningar och 
mitt stön som jag bearbetat till oigenkännlighet.  

På klippet med The Wrong Man inskaffades soundtracket med samma namn av Bernard 
Herrmann (2006) för att ha bättre kontroll över ljudkvalité och tajming. Det var inte särskilt 
bra ljud på filmen och det är inte tyst efter att de slutar spela. Det tonas in bakgrundsljud och 
man hör folkvimmel. Här användes filter som EQ och onödig bas togs bort och ljudet 
klarnades upp. Volymen höjdes också då den var låg om man jämför med de andra 
filmsnuttarna.  
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5 Undersökning 
Denna undersökning gick ut på att kontakta testpersoner för att låta dessa ta del av 
materialet, låta dem fylla i en modell samt svara på frågor angående deras uppfattning av 
undersökningens helhet. Som nämnts tidigare i denna rapport har det inte lagts någon vikt 
vid testpersonernas ålder och genus, även om anteckningar har förts ifall att frågor kring 
detta skulle uppkomma vid ett senare tillfälle. Det enda som haft betydelse i valet av 
testpersonerna är att de har vissa kunskaper inom ljudfältet.  

5.1 Metod 
Efter att ha gjort ett pilottest med min första tänkta metod framkom det att jag överskattat 
grundläggande kunskaper hos både ljud-studenter och utexaminerade samt folk inom 
branschen. Det visade sig att det inte alls är säkert att testpersonerna känner till någon av de 
modeller man får lära sig att använda på dataspelsutbildningarna. Även om de flesta hade 
förkunskaperna var det uppenbart att mitt sätt att angripa undersökningen var tvunget att 
ses över. Det är fortfarande testpersoner med ljud som yrke eller studier som använts. En 
kort förklaring om IEZA-modellen, dess kategorier och användningsområde gavs alltid 
innan testet kunde börja. Det gjordes även klart att testpersonerna förstått bakgrunden och 
uppgiften. Eftersom pilottestet inte gav tillräcklig information angående transdiegesis valde 
jag att skapa ännu en modell som testpersonerna fick fylla i på samma sätt som tidigare efter 
varje ljud. Innan denna andra omgång förklarades det exakt vad ljuden föreställer. På så vis 
gick det att jämföra hur ljuden upplevdes på två olika sätt; med eller utan kännedom om 
transdiegesis. Den andra modellen har bara två val, diegetiskt och icke-diegetiskt. Poängen 
är att undersöka svårigheten med just de diegetiska och icke-diegetiska ljuden och eftersom 
testpersonerna nu kände till hela problemet kändes den första modellen överflödig. Det blev 
mer rakt på sak såhär även om dessa båda delar fanns med i den första modellen. Det är 
fortfarande den befintliga IEZA- modellen som undersöks eftersom den omfattar diegesis. 
Frågeställningen anpassades mer efter valet av undersökningsmetod. Det var inte effektivt 
eller intressant att ha massa öppna frågor. Endast en öppen fråga var intressant att ha kvar 
och den handlade om varför ljuden placerats som de gjorts. 

De testpersoner som använts var lättillgängliga, inom räckhåll samt ofta bekanta med 
ansvarige sedan tidigare, det är alltså ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004, s. 243). Tio 
personer gjorde testet. Endast en var kvinna och nio var män. Deras åldrar var mellan 20 och 
38 år. Varje test gjordes enskilt med varje individ. Inför första delen fick de först veta att 
testet handlar om svårigheter med att kategorisera in ljud och de fick en kort genomgång av 
IEZA-modellen. Inför andra delen beskrevs fenomenet transdiegetiska ljud och 
undersökningens problem förklarades.  

Testpersonerna fick två bilagor, en med IEZA-modellen och frågor och en med en förenklad 
modell där man endast kan välja mellan diegetiskt och icke-diegetiskt ljud. De fick titta på 
ett filmklipp i taget och placera ut ljudet i modellen samt besvara frågorna. Klippen fick de 
titta på hur många gånger de ville. Varje ljud i filmklippen representeras av ett tillhörande 
nummer, 1-5, som ritades in i modellen. Efter alla ljud var placerade och alla frågor 
besvarade fick de ett sista formulär med följdfrågor kring helhetsupplevelsen. Var det något 
testpersonerna inte förstod tydliggjordes uppgiften eller frågorna. Följdfrågor ställdes vid 
behov för att få tydligare svar i vissa fall.  
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5.2 Utfall 
Efter pilottestet lades det till ett antal frågor till följdfrågorna. De tidigare frågorna fungerade 
väl och fick vara kvar om än omformulerade och förenklade.  En del information föreföll sig 
nu logiskt att undersöka. Hade de stött på transdiegetiska ljud tidigare eller kommer de att 
fundera kring det i fortsättningen, till exempel? De frågor som tillhörde modellen 
förenklades för att kunna ge en mer exakt information, endast en öppen fråga fick vara kvar. 

De flesta respondenterna verkade vara väl insatta i IEZA-modellen, trots det pilot-testet 
visade, och hade använt den tidigare. Endast två stycken var osäkra och fick en mer 
omfattande förklaring innan testet kunde börja. Alla respondenter fyllde i första modellen 
och frågorna utan problem. Ingen verkade fundera över några konstigheter med ljuden eller 
modellen. Det gick alltid snabbt och smidigt. Inför den andra modellen fanns det en del 
svårigheter med att förstå konceptet transdiegesis. Några få hade hört talas om det men inte 
fullt förstått begreppet. Det tog därför lite extra tid än beräknat att komma igång med del 
två. Även under testet stod det klart att alla inte hade klart för sig vad problemet var. Då fick 
de en extra genomgång.  

Under den första delen tittade de flesta respondenter endast en gång på varje klipp och fyllde 
i både modell och frågor med en gång. Det ställdes få frågor till mig. Någon frågade ”Vad är 
det som är så svårt med detta?”. Det ställdes inga egna följdfrågor och allt verkade klart och 
tydligt. Under den andra delen tittade alla minst två gånger per klipp och i vissa fall fyra-fem 
gånger per klipp. Det ställdes flera frågor som handlade om ifall de hade förstått begreppet 
transdiegesis eller inte. Det klargjordes alltid att de hade förstått. Ett nytt begrepp är lätt att 
känna sig osäker på. 

Gemensamt för alla testpersoner i den första delen är att de inte uppfattade några problem 
med ljudet som transdiegetiska. Det var endast det exempel som handlade om att spök-
ljuden i filmklipp 2 både skulle vara affekt och zon inbakat i ett. Ingen nämnde ordet 
transdiegesis eller något liknande begrepp. Modellen och frågorna fylldes i baserat på 
ljudens källa och ingen analys kring dess betydelse verkade förekomma. Musik är ett affekt-
ljud och inget annat, dialog är ett effekt-ljud och inget annat, och så vidare. Ingen fann det 
problematiskt att placera in ljuden. Allihop fann modellen tillräcklig för att kategorisera in 
alla fem ljud. 

Del två var krångligare. Nu visste de om problemet och verkade tänka annorlunda just 
därför. Majoriteten fyllde i flera alternativ i modellen och tyckte till viss del det var 
problematiskt att välja endast ett. Några påpekade att det fortfarande handlade om ljudets 
ursprung vid kategoriseringen och inte huruvida ljuden tolkas på ett eller annat sätt. De 
verkade alla (till slut) förstå konceptet med det transdiegetiska och problemet det bidrar 
med. De funderade och försökte se hur alla ljuden kunde upplevas på olika. Det är dock 
tvivelaktigt hur naturligt detta förhållningssätt är med tanke på hur resultaten ser ut i 
jämförelse med den första delen. En uttryckte till och med ”Jag hade svarat diegetiskt om jag 
inte kände till att det är trans diegetiskt du undersöker.” om ljud 3.  

Det var nu problematiskt att föra in ljuden på rätt ställe och modellen uppfattades 
otillräcklig. Även här kan man jämföra med resultaten från den första delen och fundera om 
huruvida respondenterna nu letade efter problemen istället för att naturligt uppleva dem 
som problem utifrån deras eget arbete med ljud.  
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I den tredje och sista delen, de övergripande följdfrågorna, har alla respondenter svarat i 
stort sett likadant. Ingen fann att transdiegetiska ljud kan vara ett problem och det är inget 
de upplevt tidigare eller tror sig stöta på i framtiden. Majoriteten upplevde enbart ljuden i 
del två som transdiegetiska. Återigen verkar då resultaten i del två vara mer eller mindre 
framtvingande. Alla tyckte att IEZA-modellen är tillräcklig för att kategorisera ljuden och 
ingen kände att en ny modell med transdiegetiska inslag är nödvändig. Ingen kände heller 
att transdiegetiska ljud är viktiga att uppmärksamma alls inom spel.  
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6 Analys och slutdiskussion 
Detta kapitel innehåller en mer subjektiv analys av undersökningsresultatet och 
testpersonernas svar än i förra kapitlet. Här redovisas slutsatser och diskussioner hålls om 
hur undersökningsmetoden fungerade, om frågeställningen blivit besvarad och om hur 
vidare forskning skulle kunna se ut. 

6.1 Analys 
Resultatet av undersökningen visar att samtliga respondenter inte tycker att transdiegetiska 
ljud inom spel är ett problem värt att uppmärksamma. Svaren på de bägge delarna med 
modellerna och följdfrågorna samt respondenternas beteenden under 
undersökningstillfällena visar på detta. Först efter det att ljuden beskrivits som 
problematiska på grund av att de är transdiegetiska började de tolka ljuden annorlunda. De 
hittade plötsligt problem för att de visste vilka problemen var. Detta kändes inte naturligt. 
Utan vetskap om transdiegesis placerades ljuden ut efter deras plats i spelvärlden som man 
lär sig göra på dataspelsprogrammet med inriktning ljud. När man kategoriserar ljud 
funderar man mer kring dess ursprung i spelvärlden och inte dess eventuella funktion. Ett 
effekt-ljud är ett effekt-ljud för att det har sitt ursprung i spelvärlden oavsett om det skulle 
kunna tolkas som att det hoppar mellan diegetiskt och icke-diegetisk. Det verkar i detta fall 
vara ointressant hur man eventuellt kan tolka ljuden. Kanske skulle transdiegesis vara mer 
aktuellt när man pratar om olika narrativ och inte när man ska kategorisera in ljuden inför 
ett jobb på ett spel? Det faktum att ingen av respondenterna funderat över liknande ljud 
innan, ingen ser transdiegetiska ljud som ett problem i arbetet, alla finner IEZA-modellen 
som tillräcklig och inte vill ha en ny modifierad modell samt ingen ser någon mening med att 
ens uppmärksamma transdiegesis, stärker slutsatsen om att diskussionen om transdiegesis 
är överflödig.  

Vad skulle man kunnat göra annorlunda i denna undersökning? Testpersonerna skulle 
kunnat vara fler än tio som det till slut fick bli. Men med tanke på det överväldigande lika 
svaren kanske det räckte såhär. Om det inte stämt överens så bra och varit svårtolkat hade 
det eventuellt hjälpt med fler personer. Alla respondenters nödvändiga kunskaper 
kontrollerades innan och ibland även under testen, så det verkar inte behövts mer 
information innan de olika momenten.  

Valet av undersökningsmetod känns välbefogad. Den har fullt ut besvarat den frågeställning 
jag utgick från. Svaren är enhetliga och omfattande. Särskilt följdfrågorna som berör det 
mest väsentliga i min problemställning. Utan pilottestestet och de modifieringar som följde 
skulle dock förmodligen resultatet sett annorlunda ut. Det skulle i alla fall inte ha varit lika 
tydliga och enhetliga svar. 

Ljuden kan ha varit för otydliga, trots stor ansträngning med att göra dem så lätta att tolka 
som möjligt. I del 1 förstod ingen av respondenterna att ljuden är transdiegetiska på det sätt 
avsikten beträffar. Å andra sidan kanske det visar exakt vad som är viktigt här, att man som 
ljud-läggare inte sitter och analyserar innebörden av varje ljud, utan snarare placerar det i en 
kategori utefter dess ursprung i spelvärlden. Rent praktiskt känns den befintliga modellen 
tillräcklig, man behöver inte fundera mer än så om man vill få jobbet gjort. Teoretiskt kan 
man sitta och analysera och filosofera hur mycket man vill om vare sig ljud är diegetisk, icke-
diegetiskt eller transdiegetiskt. Man skulle kunna komma fram till att alla ljud i ett spel är 
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diegetiska eftersom de härstammar från spelet eller att alla är transdiegetiska eftersom de 
påverkar oss som spelare på ett eller annat sätt. Som påvisat arbetar en vanlig ljudläggare 
inte på det sättet. IEZA-modellen är ett effektivt och fullgott verktyg för att kategorisera det 
praktiska arbetet. Något annat känns i detta fall överflödigt och tidskrävande.  

6.2 Slutdiskussion 
Om man utgår från resultatens överensstämmelse kan man tolka metoden som väl 
fungerande. Frågorna i problemställningen har överlag fått samstämmiga svar. Även om 
andra delen visar att det var problematiskt att kategorisera transdiegetiska ljud, var det 
endast efter att det var känt att just transdiegetiska ljud skulle kategoriseras som problemen 
uppstod. Ljuden kanske uppfattades som svåra att tolka men då kanske de skulle varit svårla 
att tolka även i del 2, vilket de inte verkade vara. Alla förstod vad deras uppgift var i alla 
delar av undersökningen. 

Frågan om hur transdiegetiska ljud upplevs är besvarad i denna undersökning. De upplevs 
inte ur det praktiska perspektivet. Man analyserar inte varje enskilt ljud mer än nödvändigt 
när man kategoriserar. Visst kan det ibland vara svårt att bestämma om ett ljud ska placeras 
i den ena eller andra kategorin i IEZA-modellen, det beror lite på hur man väljer att tänka. 
Ett exempel är vissa ambienta ljud som både kan placeras i miljön eller som musik. Det 
gäller bara att vara konsekvent i sina val och hålla en dialog i sitt team. Detta rör dock inte 
diskussionen kring det transdiegetiska. Detta verkar passa mer på en akademisk, teoretisk 
nivå. Det är inget man har tid med när man arbetar och tiden är dyrbar.  

Frågan om huruvida de befintliga modellerna inom film och spel är tillräckliga är besvarad. 
Alla respondenter var eniga om att IEZA-modellen är fullt tillräcklig för att kategorisera 
ljuden i deras arbete. Trots att majoriteten fann det problematiskt att placera ljuden i del 2 
är det uppenbart, om man utgår från del 1 och framförallt del 3, att detta berodde på att 
information de tilldelades innan hade stor påverkan. I del 3 ställdes frågan svart på vitt: 
Finner du IEZA-modellen tillräcklig för att kategorisera in ljuden, ja eller nej? Alla tio 
testpersoner svarade ja. 

Frågan om det behövs ny modell som innefattar det transdiegetiska är även den besvarad 
med ett rungande nej. Inte till det vanliga praktiska arbetet som ljuddesigner eller ljud-
läggare. Det uppstår inga sådana problem i deras arbeten där man inte vet var man ska 
placera ett ljud på grund av dess tolkningsbara egenskaper som eventuellt kan uppkomma 
senare. 

Det förväntade resultatet blev inte alls som beräknat eller önskat. Förväntat var att det skulle 
vara svårt att placera in ljuden redan i del 1 och att det skulle frambringa något slags tänk 
hos testpersonerna om ljudens problematik. Istället reducerades problemet som knappast 
skulle kunna kallas för problem längre. Det som kändes viktigast var att med hjälp av 
undersökningen kunna bekräfta behovet av en vidare utveckling av modellerna. Det behovet 
har tagits bort. Tanken var även att transdiegesis skulle blivit mer uppmärksammat än det 
blev. Problemet förminskades snabbt under undersökningsfasen. 

Tack vare ett sådant här enhetligt resultat känns det lätt att komma till slutsatsen att det 
transdiegetiska Kristine Jørgensen (2007, 2008, 2009, 2011) talar om inte är ett problem på 
den nivå mina respondenter jobbar på, snarare något man hellre kanske kan fundera på mer 
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teoretiskt än praktiskt. Men det är bara vad denna undersökning verkar peka på. Det krävs 
förmodligen en betydligt större undersökning för att kunna fastslå något sådant.  

6.3 Vidare forskning 
Ett alternativ vore att göra undersökningen på fler personer av samma urval, det vill säga 
ljud-läggare och studenter, och se om resultaten fortfarande skulle bli lika uniforma. Det 
skulle även vara intressant att se vad personer som befunnit sig en längre tid i branschen 
skulle svara, personer som jobbat med AAA-titlar i fem år eller mer.  

Ett annat alternativ skulle vara att göra undersökningen med personer som har mer teoretisk 
bakgrund och som eventuellt skulle se undersökningen på ett helt annat sätt redan i del 1.  

Man skulle kunna använda sig av fler ljud och göra undersökningen betydligt större för att få 
ett ännu mer tillförlitligt resultat. Lägga till fler delar och/eller tillge mer information. 
Kanske ha en betydligt mer genomgående informationsdel innan man börjar med 
testningen. 

Det skulle även gå att göra denna eller en liknande undersökning på personer med 
anknytning till film, både praktiskt och teoretiskt. Det är trots allt därifrån modellerna inom 
spel härstammar.  
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Appendix A -  Modell 1 
 

Placera ljuden i ordningen 1-5 där de bäst passar in. Du får använda flera fält per ljud. 
 

 
 

  



 

Appendix B -  Frågeformulär för modell 1 och 2 
 

1. Varför placerade du ljudet där? 

 
Ljud 1: 

 

Ljud 2: 

 

Ljud 3: 

 

Ljud 4: 

 

Ljud 5: 

 

 

 

2.  Upplevde du placeringen av ljudet problematiskt? Ja/Nej 
 
Ljud 1:  Ljud 2:  Ljud 3:  Ljud 4:  Ljud 5: 

 
 
 

 

 

3. Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

 Ljud 1:  Ljud 2:  Ljud 3:  Ljud 4:  Ljud 5: 



 

Appendix C -  Modell 2 
 

Placera ljuden i ordningen 1-5 där de bäst passar in. Du får använda bägge fält per ljud. 
 

 



 

Appendix D -  Följdfrågor 
Ringa in ditt svar. 

10. Upplevde du ljuden som transdiegetiska i första delen? Ja/Nej 
11. Upplevde du ljuden som transdiegetiska i andra delen? Ja/Nej 
12. Har du stött på transdiegetiska ljud tidigare? Ja/Nej 
13. Upplever du transdiegetiska ljud som ett problem? Ja/Nej 
14. Finner du modellen (IEZA) tillräcklig för att kategorisera in ljuden? Ja/Nej 
15. Känner du ett behov av en modell som även innefattar transdiegesis? Ja/Nej 
16. Hade du funderat över transdiegesis om jag inte berättat om det? Ja/Nej 
17. Tror du att du kommer att fundera över det i fortsättningen? Ja/Nej  
18. Tycker du att transdiegesis är viktigt att uppmärksamma inom spel? Ja/Nej   



 

Appendix E -  Testresultat 
Placering i modell 1+ tillhörande frågor 

Ljud 1: Dead Space 2 

Affect     10 stycken      100 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Det är musik som är ett Affekt-ljud.” 

”Musik är affekt” 

”All musik faller inom kategorin affekt.” 

”musik=affekt!” 

”Musik och dyl är affekt.” 

”Känsloljud som musik är affectljud” 

”Det är affekt-ljud” 

”affekt innefattar musik och andra ljud som framkallar känslor” 

”musik och ambiens brukar vara affect.” 

”Musik är alltid affect.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

 

Ljud 2: Dark Souls 

Affect    7 stycken      70 % 

Zone    2 stycken      20 % 

Affect+Zone   1 stycken      10 % 



 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Det är musik som är ett affect-ljud.”    

”Ljudet fungerar som ett zoneljud.”        

”Det känns som ljudet härstammar i miljöerna.”      

”Det är både musik och ett rumsljud i ett.”  

”som ovan” (Affect = musik) 

”musik är affekt!” 

”Musiken är affekt.” 

”För att det är affekt.” 

”Affekt” 

”Musik/ambiens –> affect” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Nej    9 stycken      90 % 

Ja    1 stycken      10 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

 

Ljud 3: Civilization Revolution 

Effect    8 stycken      80 % 

Interface   2 stycken      20 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Tal är ett effect-ljud.”     

”Känns som ett interface-ljud.”        

”Mer interface än effekt då det talar direkt till spelaren.”  



 

”Dialog = effekt” 

”effekt innefattar tal” 

”prat är en effekt” 

”Effekt” 

”För att dialog faller under effekt.” 

”Det är ett effektljud.” 

”För att det är en effekt.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Nej     10 stycken      100 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

 

Ljud 4: Guild wars 2 

Effect    8 stycken      80 % 

Interface   2 stycken      20 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Tal är ett effect-ljud.” 

”Det är effektljud, tal” 

”Dialog är effekt.” 

”För att dialog alltid är effekt även om man kan göra egen kategori för det.” 

”När karaktären tänker borde det vara interface.” 

”Jag tror det är effekt helt enkelt” 

”Dialog=effekt.” 

”Hon talar direkt till spelaren så det fungerar som ett Interface-ljud.” 



 

”effekt” 

”det är katogoriserat som effekt” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

 

Ljud 5: The Wrong Man 

Affect    10 stycken      100 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Musik är ett affect-ljud.” 

”musik är affekt” 

”För att musik är ett affektljud.” 

”Enkelt det är affekt” 

”Det är ett affektljud.” 

”För att det är affektljud.” 

”Musik är affekt.” 

”Musiken är affektljud.” 

”För det är ett affektljud.” 

”Musik tillhör affekt-ljuden.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 



 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

Placering i modell 2+ tillhörande frågor 

Ljud 1: Dead Space 2 

Diegetiskt+Icke-diegetiskt 7 stycken      70 % 

Icke-diegetiskt   3 stycken      30 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Musiken påverkar spelet genom spelaren som är icke-diegetisk” 

”Eftersom spelaren är icke-diegetisk och påverkar spelet genom musiken.” 

”Indirekt påverkas musiken karaktärens rörelser genom spelaren som reagerar.” 

”Man blir rädd när musiken börjar spela och styr därför gubben mer aktsamt.” 

”Spelaren vet att när denna musik börjar spela är det fara på gång. Då rör han karaktären 
mer försiktigt. Alltså är ljudet både diegetiskt och ickedigetiskt.” 

”Den varnar för fara som finns i spelet men enbart spelaren kan höra det, inte dess avatar.” 

”Musiken talar om för spelaren som påverkar spelet.” 

”Musik är icke-diegetisk.” 

”musik och ambienta ljud är oftast icke-diegetiska, om dom inte är inne i miljön som zone” 

”Denna musik är icke-diegetisk.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Ja    7 stycken      70 % 

Nej    3 stycken      30 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Nej     7 stycken      70 % 

Ja     3 stycken      30 % 



 

Ljud 2: Dark Souls 

Diegetiskt+Icke-diegetiskt 7 stycken      70 % 

Icke-diegetiskt   3 stycken      30 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Musiken har både diegetiska och icke-diegetiska inslag.” 

”Musiken påverkar spelaren att röra karaktären på ett visst sätt.” 

”Karaktären hör inte spöken om ljudet finns i musiken, men är ändå rädd genom spelaren 
som hör.” 

”Musiken kan uppfattas som både diegetiskt och icke-diegetiskt som affekt eller zone. Men 
nu är det bara affekt och protagonisten rör sig som om den kunde höra spöken i musiken. 
Det tack vare spelaren som reagerar.” 

”Svårt att välja endast en kategori då ljudet påverkar spelaren som i sin tur påverkar spelet.” 

”jag tycker det hoppar mellan alternativen.” 

”Musiken lurar en tack vare spöken som uppfattas diegtiska.” 

”Musik är icke-diegetiskt.” 

”Man luras att spökena finns i miljön.” 

”Eftersom spökljuden är inbyggda i musiken är det icke-diegtiskt.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Ja    7 stycken      70 % 

Nej    3 stycken      30 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Nej     7 stycken      70 % 

Ja     3 stycken      30 % 

 

 

 



 

Ljud 3: Civilization Revolution 

Diegetisk+Icke-diegetisk 8 stycken      80 % 

Diegetiskt   2 stycken      20 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Mannen befinner sig inuti spelvärlden – diegetiskt ljud.” 

”Han talar till spelaren utanför den fiktiva världen.” 

”Han befinner sig i spelet men tilltalar spelaren. Ljudet är dock ett diegetiskt ljud om man 
ska kategorisera det. ” 

”Ljudet fungerar transdiegetiskt men har fortfarande sitt ursprung inuti spelet.” 

”Rent tekniskt borde ljudet vara ett effektljud, som i sin tur är diegetiskt, oavsett om det 
hoppar över gränserna i modellen. Men det kan fortfarande tolkas som både diegetiskt och 
icke-diegetiskt.” 

”Det är ett effektljud (diegetiskt) men påverkar vad jag som spelare väljer.” 

”jag påverkas av vad han säger, därför både diegetiskt och icke.” 

”man vill säga diegetiskt men samtidigt styrs man ju lite beroende på vad som sägs” 

”Jag hade svarat diegetiskt om jag inte kände till att det är trans diegetiskt du undersöker.” 

”Ljudet är ett diegetiskt ljud som härstammar från den fiktiva världen. Eftersom det talar 
direkt till spelaren utanför spelet måste det kanske samtidigt vara icke-diegetiskt. Jag är 
dock osäker på om det inte bara är dess ursprung som räknas?” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Ja     9 stycken      90 % 

Nej    1 stycken      10 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Nej    9 stycken      90 % 

Ja    1 stycken      10 % 

 

 



 

Ljud 4: Guild Wars 2 

Diegetisk+Icke-diegetisk 8 stycken      80 % 

Diegtiskt   2 stycken      20 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Samma som i förra frågan, det härstammar i spelet men talar mot en spelare utanför.” 

”en tanke kan vara både och.” 

”Det är fortfarande ett diegetiskt ljud!” 

”Jag ser ursprunget som diegetiskt men betydelsen talar till spelaren som icke-diegetisk.” 

”Man påverkas och förändrar spelet genom informationen.” 

”Man förstår att hon blir rädd och ändrar riktning. Diegetiskt inverkar på det icke-diegetiska 
som i sin tur inverkar på det diegetiska.” 

”Jag ser det som både diegetiskt och ickediegetiskt.” 

”Ljudet kan tolkas som effekt, diegetiskt, eller interface, icke diegetiskt.” 

”Det är ett ljud som bara spelaren kan höra. Det borde därför vara icke-diegetiskt.” 

”Spelaren hör, karaktären tänker. Spelaren styr karaktären beroende på vad karaktären 
tänker.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Ja    9 stycken      90 % 

Nej    1 stycken      10 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Nej    9 stycken      90 % 

Ja    1 stycken      10 % 

 

 

 

 



 

Ljud 5: The Wrong Man 

Diegetiskt+Icke-diegetiskt 7 stycken      70 % 

Icke-diegetiskt   3 stycken      30 % 

 

Fråga 1: Varför placerade du ljudet där? 

”Musiken hoppar mellan kategorierna.” 

”Svårt att välja bara ett alternativ.” 

”Jag tolkar det som om den har flera betydelser.” 

”Först är det icke-diegetiskt intromusik och det slutar som ett diegetiskt ljud eftersom dom 
verkar spelar på riktigt.” 

”Ljudet går från icke diegetiskt till diegetiskt.” 

”Först trodde jag musiken tillhörde förtexterna. Sen förstod man det var de som spelade.” 

”Jag tror det kan vara både och här med.” 

”Det går att kategorisera både som diegetiskt och icke-diegetiskt.” 

”Eftersom det fungerar både som affekt och effekt.” 

”Man tror att det är utanför tills man ser att dom spelar.” 

 

Fråga 2: Upplevde du placeringen problematisk? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

Fråga 3: Upplevdes modellen tillräcklig? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

 

 

 

 

 



 

Följdfrågor 

Fråga 1: Upplevde du ljuden som transdiegetiska i första delen? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 2: Upplevde du ljuden som transdiegetiska i andra delen? Ja/Nej 

Ja    8 stycken      80 % 

Nej    2 stycken       20 % 

Fråga 3: Har du stött på transdiegetiska ljud tidigare? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 4: Upplever du transdiegetiska ljud som ett problem? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 5: Finner du modellen (IEZA) tillräcklig för att kategorisera in ljuden? Ja/Nej 

Ja    10 stycken      100 % 

 

Fråga 6: Känner du ett behov av en modell som även innefattar transdiegesis? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 7: Hade du funderat över transdiegesis om jag inte berättat om det? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 8: Tror du att du kommer att fundera över det i fortsättningen? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 

 

Fråga 9: Tycker du att transdiegesis är viktigt att uppmärksamma inom spel? Ja/Nej 

Nej    10 stycken      100 % 


