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Sammanfattning 
 

Med dagens allt mer visuellt realistiska dataspel ställs även allt högre krav på spelens 

ljudläggning. Detta arbete undersöker på vilket sätt helhetsintrycket av dataspel 

förändras beroende på realismen i ljudläggningen. Med hjälp av teorier om egenskaper 

hos akustiskt ljud har tre stycken filmklipp ljudlagts med så hög realism som möjligt. 

Samma filmklipp har sedan ljudlagts med låg realism. Försökspersoner har sedan fått 

se filmklippen och höra de olika ljudläggningarna och besvarat frågor angående 

upplevelsen av dessa filmklipp. 
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1 Introduktion 

De fiktiva världar som återfinns i dataspel skapas utifrån ingenting med digitala hjälpmedel. 

Detta ger oändliga möjligheter. Den det är dock viktigt att alla involverade i denna kreativa 

process har en gemensam vision om slutprodukten för att resultatet ska bli lyckat. Ljudbilden 

är en stor del av det som ger ett dataspel liv och skapar en känsla av att befinna sig i dessa 

fiktiva världar. 

Med dagens allt mer visuellt realistiska dataspel ställs allt högre krav på spelens ljudläggning. 

Denna undersökning försöker besvara på vilket sätt helhetsintrycket av dataspel förändras 

beroende på realismen i ljudläggningen. Försökspersoner har fått höra ljudläggningar med 

olika grad av realism och därefter besvarat frågor rörande upplevelsen av dessa.  
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2 Bakgrund 

2.1 Immersion 

Immersion är ett begrepp som används i dataspelssammanhang för att beskriva spelarens 

grad av inlevelse och hur denne känslomässigt omsluts av dataspelets fiktiva värld och 

berättelse. 

Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of 

being submerged in water. We seek the same feeling from a psychological 

immersive experience that we do from a plunge in the ocean or swimming pool: 

the sensation of being surrounded by a completely other reality, as different as 

water is from air, that takes over all of our attention our whole perceptual 

apparatus. (Murray, 1998, s. 98) 

De flesta dataspel består i grunden av beståndsdelarna grafik, mekanik, berättande, ljud och 

musik. Alla dessa beståndsdelar är viktiga komponenter för att skapa immersion och engagera 

spelaren.  

Video games are an art form, so aesthetics are a part of their design. This 

doesn’t mean a game has to be beautiful, any more than a film or a painting has 

to be beautiful. Rather, it must be designed with a sense of style and created 

with artistic skill. (Adams, 2010, s. 21) 

Om temat för ett dataspel ska vara minimalistiskt och stiliserat, passar det inte om exempelvis 

allt visuellt i spelvärlden följer detta tema förutom huvudkaraktären som är fotorealistisk. Det 

räcker dock inte heller att varje disciplin följer det överenskomna temat var för sig. Risken 

finns att tolkningen av ett överenskommet tema kan variera mellan olika discipliner.   För att 

helhetsintrycket av ett dataspel ska kännas övertygande krävs att alla ovan beskrivna 

komponenter troget följer spelets bestämda tema på ett samspelt sätt, så gränserna mellan 

dem suddas ut. När detta uppnås skapas immersion. ”Good games and game worlds possess 

harmony, which is the feeling that all parts of the game belong to a single, coherent whole.” 

(Adams, 2010, s. 21). 

People who take the game seriously find interruptions that break their sense of 

immersion jarring and disappointing. This is part of the reason that harmony 

is so important. (Adams, 2010, s. 25) 

Laura Ermi och Frans Mäyrä (2005, ss. 7-8) delar med hjälp av sin SCI-modell in immersion 

i tre dimensioner. Fritt översatta är dessa Sinnesbaserad (Sensory), Utmaningsbaserad 

(Challenge-based) och Fantasibaserad (Imaginative) immersion. Denna undersökning 

kommer baseras helt på sinnesbaserad immersion, eftersom just denna kretsar runt den 

audiovisuella upplevelsen. Utmaningsbaserad immersion har med spelets mekanik och 

interaktiva komponenter att göra, medan fantasibaserad immersion har att göra med hur 

användaren lever sig in i berättelsen, eller börjar identifiera sig med en av berättelsens 

karaktärer. 
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2.2 Ljud beskriver vår omgivning 

Hur förändras karaktären på ljud beroende på avståndet mellan lyssnare och ljudkälla? Hur 

påverkas ljudets karaktär av objekt och olika material som omger lyssnaren? Varför förändras 

tonhöjden på en polissiren, beroende på om bilen åker mot eller bort från lyssnaren? 

Utan att nödvändigtvis aktivt tänka på det upplevs exempelvis förändringar i rumsakustik och 

frekvensomfång i ljudbilden kontinuerligt i vardagen, vilket skapar en instinktiv koppling 

mellan det visuella och det audiella. Om kunskap inom ljudlära saknas är chansen ändå stor 

att känslan av att något inte stämmer skulle infinna sig om exempelvis rumsklangen förblir 

oförändrad vid en förflyttning från en stor stensal till ett litet skafferi med trähyllor fyllda med 

matvaror. 

2.3 Ljud som fysiskt fenomen 

Akustiskt ljud skapas av rörelse och är oscillerande tryckförändringar av partiklar i det 

medium genom vilket det färdas. Fortsättningsvis i denna studie kommer luft användas som 

medium i diskussionerna, eftersom det är genom detta medium människans öra är anpassat 

att uppleva ljud. 

The human ear cannot detect sounds softer than the motion of air particles on 

the eardrum. This is the threshold of hearing. There would be no reason to have 

ears more sensitive, because any lower-level sound would be drowned by the 

air-particle noise. This means that the ultimate sensitivity of our hearing just 

matches the softest sounds possible in an air medium. (Everest & Pohlmann, 

2009, s. 40) 

An acoustic signal can arise from a number of sources, e.g., turbulence of air or 

any other gas, the passage of a body through a fluid, and the impact of a solid 

against another solid. (Raichel, 2006, s. 13) 

Spridningen av ljudvågor bidrar till att ljudets energi avtar när distansen från ljudkällan växer. 

Dels beror detta på att en liten del av ljudets energi absorberas av luftens partiklar. “As a sound 

wave travels through air, there is first a small heat loss … from air absorption that is 

appreciable only at higher audio frequencies.” (Everest & Pohlmann, 2009, s. 179). Det beror 

även på att radien runt ljudkällan ökar med distansen från ljudkällan och energin därför sprids 

ut över en större yta, vilket illustreras i Figur 1. 
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Figur 1 Den sfäriska ytan (s) ökar med avståndet till ljudkällan. Energin i ljudet (e) fördelas över 
ytan och tappar därför intensitet med det ökade avståndet. Illustration skapad av Samuel 

Lidström, inspirerad av Everests och Pohlmanns (2009, s. 34) illustration. 

Equation … constitutes the inverse-square law of sound propagation, which 

accounts for the fact that sound becomes weaker as it travels in open space 

away from the source, even if viscous effects of the medium are disregarded. 

(Raichel, 2006, s. 61) 

2.3.1 Ljudets frekvens/våglängd 

Längden på en ljudvåg bestämmer ljudets frekvens. En hög frekvens innebär korta ljudvågor 

och ger en ljusare ton och en mer diskant karaktär. Lägre frekvenser innebär längre ljudvågor 

och genererar en mörkare ton med mer bas. En mänska med normal hörsel kan uppfatta ljud 

mellan cirka 20Hz - 20.000Hz (20kHz). Förmågan att höra höga frekvenser avtar med åldern 

och en medelålders människa med normal hörsel hör frekvenser mellan cirka 12Hz – 14kHz 

(Cutnell & Johnson, 2012, s. 474). 

I övre delen av Figur 2, markerad med siffran 1, illustreras det vanligaste sättet att grafiskt 

visa en ljudvåg. Ljudvågens toppar och dalar är de ögonblick då luftpartiklarna är som tätast 

respektive glesast (Cutnell & Johnson, 2012, s. 475). Denna förändring i lufttryck illustreras i 

bildens nedre del, markerad med siffran 2. En våglängd är tiden det tar för en ljudvåg att 

slutföra en cykel (Everest & Pohlmann, 2009, s. 7). 
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Figur 2 Den övre delen (1) visar det vanligaste sättet att grafiskt illustrera en ljudvåg. Nedre 
delen (2) visar luftpartiklarnas förändrade täthet genom ljudvågen. Illustrationen är skapad av 

Samuel Lidström och baserad på information hämtad ur böckerna Master Handbook of 
Acoustics (Everest & Pohlmann, 2009, s. 7) och Physics (Cutnell & Johnson, 2012, s. 475). 

Vågformen i ovanstående exempel är en så kallad sinusvåg. Denna typ av kliniskt ren ljudvåg, 

som endast består av en ensam frekvens, kan endast alstras med hjälp av elektronisk 

utrustning. Akustiska ljud är ofta komplexa och består av ett stort antal olika frekvenser. 

Den lägsta dominanta frekvensen i ett ljud kallas grundton och är det som ger ljudet sin 

tonhöjd. Övriga frekvenserna kallas övertoner och är det som ger ljudet sin karaktär. 

Övertonerna är det som gör det möjligt att höra skillnad mellan exempelvis en gitarr och ett 

piano, även fast båda instrumenten slår an samma grundton. ”The ear breaks down a complex 

sound into its simple harmonic components. This capability permits us to distinguish the 

differences between different voices and musical instruments.” (Raichel, 2006, s. 75). 

I relation till grundtonen förekommer även frekvensoktaver. Detta är övertoner som står i 

relation till grundtonen i en logaritmisk skala. Det innebär att om exempelvis ett ljuds 

grundton är 400Hz, så befinner sig dennes frekvensoktav vid 800Hz. För att hitta nästa 

frekvensoktav måste 800Hz dubbleras till 1600Hz och så vidare. Figur 3 ger en överblick över 

vad som särskiljer oktavfrekvenser från övriga övertoner. 
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Figur 3 Den övre raden visar den linjära övertonsskalan och den undre raden visar den 
logaritmiska frekvensoktavskalan. Illustration skapad av Samuel Lidström, inspirerad av 

Everests och Pohlmanns (2009, s. 12) illustration. 

Det finns även ljud som till viss del eller helt saknar tonalitet. Exempel på detta skulle kunna 

vara en sko som skrapar i marken, eller forsande vatten i ett vattenfall. Anledningen till 

avsaknaden av tonalitet i dessa ljud är att ingen enskild frekvens i dessa ljud är dominerande 

i styrka. 

Svaret på varför tonhöjden på ljudet från en polissiren förändras beroende på om bilen åker 

mot eller bort från lyssnaren kallas dopplereffekten. När bilens rör sig mot lyssnaren bidrar 

det till att ljudvågorna pressas ihop och blir kortare. Kortare ljudvågor innebär att de får en 

högre frekvens, vilket ökar tonhöjden på ljudet. På omvänt sätt påverkar bilens hastighet 

ljudvågorna när den färdas bort från lyssnaren. Ljudvågorna dras ut och blir längre, vilket ger 

ljudet en lägre frekvens och tonhöjd (Raichel, 2006, s. 39). 

2.3.2 Direktljud och efterklang 

Ljudet som når en lyssnare kan delas in i två kategorier. Direkt och indirekt ljud. Det direkta 

ljudet är det ljud som, utan några hinder på vägen, färdas från ljudkällan till örat. Det indirekta 

ljudet, som även kallas rumsklang eller efterklang, är när ljudvågor reflekterats på objekt i sin 

omgivning innan det når lyssnaren (Raichel, 2006, ss. 244-245). Objekt med tät massa 

reflekterar mer av energin i ljudvågorna än objekt tillverkade av mer poröst material. Porösa 

material absorberar istället delvis energin i ljudvågorna och sätts själva i svängning (Raichel, 

2006, s. 40). Vinkeln som ljudet har när det träffar en yta blir densamma efter att det 

reflekteras, vilket illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4 Skildring av planvågsreflektion. Reflektionsvinkeln (2) är lika stor som infallsvinkeln 
(1). Illustration skapad av Samuel Lidström, inspirerad av Raichels (Raichel, 2006, s. 40) 

illustration. 
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En förenklad förklaring till vad som händer när ett ljud alstras och den efterföljande 

rumsklangen skulle kunna vara följande: En person klappar ihop sina händer i ett tomt rum. 

Ljudvågor sprids ut åt alla håll från personens händer. Det första som når personens öron är 

direktljudet, det vill säga de ljudvågor som strömmar i direkt bana från ljudkällan till örat utan 

hinder på vägen. Samtidigt fortsätter andra ljudvågor ut i rummet tills de träffar väggar, golv 

och tak. Här reflekteras de, samtidigt som de förlorar lite i styrka eftersom väggarna och 

golven absorberar en del av energin. Figur 5 visar tre banor för hur ljudvågor alstrade av 

handklappen kan färdas genom rummet. 

 

Figur 5 Illustration av Samuel Lidström som förenklat visar hur ljudvågor reflekteras, baserad 
på fakta hämtad från boken The Science and Applications of Acoustics (Raichel, 2006). 

Ljudvåg 1, som färdades till höger, studsar relativt snart in i väggen och direkt tillbaka till 

lyssnaren. Eftersom denna ljudvåg färdats lite längre än direktljudet och dessutom 

reflekterats, har den också tappat i ljudstyrka när den registreras av hörseln. Anledningen till 

den tappade ljudstyrkan har dels att göra med trögheten i den elastiska luftens partiklar 

(Raichel, 2006, s. 61), vilket bidrar till en succesivt tappad energi. 

Det beror även på att väggen i viss mån absorberar ljudet och leder det vidare genom 

materialet. Beroende på vilket material väggen är tillverkad av sker denna absorbering olika 

mycket (Raichel, 2006, s. 250). 

Absorption occurs as the result of incident sound penetrating and becoming 

entrapped in the absorbing material, thereby losing its vibrational energy that 

converts into heat through friction. (Raichel, 2006, ss. 250-251) 

Ljudvåg 2 studsar tre gånger innan den når lyssnaren, vilket innebär att den minskat 

ytterligare i styrka. Den längre färdsträckan ger också en ökad fördröjning jämfört med både 

direktljudet och den blå ljudvågen. Ljudet färdas genom luften med en hastighet av cirka 344 

m/s, så de fördröjningar som här beskrivs är extremt korta och kan upplevas som en 

förlängning av själva grundljudet. Ljudvåg 3, som färdas till vänster, studsar i golvet och 

vidare ut genom den öppna dörren och kommer inte återvända till personen som klappade. 

En öppen dörr bidrar till en förändrad efterklang jämfört med en stängd dörr. 

Ljudvågorna reflekteras på allt i sin omgivning. Om rummet i Figur 5 varit möblerat hade 

banorna för ljudet sett helt annorlunda ut. Som nämnt här ovan påverkar olika material 

ljudets sätt att reflekteras. På en exempelvis en madrass absorberas ljudets svängningar av det 
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mjuka materialet, som själv sätts i svängning. Det ljud som reflekteras på madrassen har, på 

grund av detta, förlorat mycket av sin energi och är nu mycket försvagat i volymstyrka. 

Utöver en försvagad volymstyrka påverkas även det reflekterade ljudets frekvensomfång olika 

beroende på det reflekterande materialet. Raichel (2006, s. 250) har skapat en tabell som visar 

hur mycket olika material absorberar ljud vid olika frekvenser. Tabell 1 är en direkt 

översättning av denna tabell. 

Tabell 1 Raichels (2006, s. 250) tabell över olika materials ljudabsorption vid olika frekvenser, 
fritt översatt av Samuel Lidström. 

 Mittpunkten för sex stycken frekvensoktaver (Hz) 

 125 250 500 1000 2000 4000 

Tegel, oglaserad  0.03  0.03  0.03  0.04   0.05  0.07 

Tegel, oglaserad, målad 0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  0.03 

Matta på skumgummi 0.08  0.24  0.57  0.69 0.71 0.73 

Matta på betong 0.02  0.06  0.14 0.37  0.60  0.65 

Betongblock, grovt 0.36  0.44  0.31  0.29  0.39  0.25 

Betongblock, målat 0.10  0.05  0.06  0.07  0.09  0.08 

Golv, betong eller terrazzo (cementmosaik) 0.01  0.01  0.015 0.02  0.02  0.02 

Golv, fjädrande golv på betong 0.02  0.03  0.03  0.03  0.03  0.02 

Golv, lövträ 0.15  0.11  0.10  0.07  0.06  0.07 

Glas, tung skiva  0.18  0.06  0.04  0.03  0.02  0.02 

Glas, standardfönster 0.35  0.25  0.18  0.12  0.07  0.04 

Gipsskiva 0.5 tum 0.29  0.10  0.05  0.04  0.07  0.09 

Panel, glasfiber, 1,5 tum tjock 0.86  0.91  0.80  0.89  0.62  0.47 

Panel, perforerad plåt, 4 tum tjock 0.70  0.99  0.99  0.99  0.94  0.83 

Panel, perforerad plåt med glasfiberisolering, 2 
tum tjock 

0.21  0.87  1.52  1.37  1.34  1.22 

Panel, perforerad plåt med 
mineralfiberisolering, 4 tum tjock 

0.89  1.20 1.16  1.09  1.01 1.03 

Panel, plywood, 3/8 tum 0.28  0.22  0.17  0.09  0.10 0.11 

Murbruk, gips eller kalk. Grov yta på läkt 0.02  0.03  0.04  0.05  0.04  0.03 

Murbruk, gips eller kalk. Slät yta på läkt 0.02  0.02  0.03  0.04  0.04  0.03 

Polyuretanskum, 1 tum tjock 0.16 0.25  0.45  0.84  0.97  0.87 

Kakel, tak, mineralfiber 0.18  0.45  0.81  0.97  0.93  0.82 

Kakel, marmor eller glaserat 0.01 0.01  0.01 0.01  0.02  0.02 

Trä, solid, 2 tum tjock 0.01  0.05  0.05  0.04  0.04  0.04 

Vattenyta nil  nil nil 0.003  0.007  0.02 

En person 0.18  0.4 0.46  0.46  0.51 0.46 

Luft nil nil nil  0.003  0.007  0.03 

Notis: Absorptionsfaktorn för en person är för en sittande person (kvadratmeterbasis). Luftabsorptionen är på 
en kubikmeterbasis. 

 

Värdena i tabellen går från noll (0), vilket innebär att allt ljud reflekteras, upp till ett (1) som 

innebär total absorbering. I tabellen finns dock värden över ett, vilket i boken förklaras på 

följande sätt: ”Measurements of α > 1.0 have been reported, owing possibly to diffraction at 

low frequencies and other testing condition irregularities.” (Raichel, 2006, s. 251). Trots dessa 

avvikelser visar tabellen en tendens att porösa material, så som Polyuretanskum, 1 tum tjock 
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och Matta på skumgummi absorberar mer vid högre frekvenser och mindre vid de lägre 

frekvenserna. Samtidigt visar den att mer solida material, så som Glas, tung skiva och 

Gipsskiva 0.5 tum tenderar att absorbera mer vid lägre frekvenser och mindre vid högre 

frekvenser.  

2.3.3 Rumsklangen som emotionellt fenomen 

Rumsklang kan användas som mer än bara en akustisk beskrivning av omvärlden. Genom att 

bryta mot de fysiska lagar som beskrivs här ovan, kan man på olika sätt påverka lyssnarens 

känslor. Ett exempel på hur rumsklang kan användas på detta sätt är när övernaturliga väsen 

i film och dataspel ofta representeras med en genomträngande röst och en lång rumsklang. 

Detta görs även konstant inom musiken, där exempelvis en lång rumsklang applicerad på 

sången kan ge en känsla av storhet och makt. 

I den västerländska kyrkomusiken har själva kyrkorummet och dess akustik 

väsentligt bidragit till att ge musiken en särskild spatial gestaltning, som 

understrukit den gudomliga symboliken. (Burlin, 2011, ss. 123-139) 

Inom musik används dock rumsklang även för att placera ett musikstyckes olika instrument i 

samma rum. Inom musikproduktion spelas idag varje instrument ofta in separat vid olika 

tillfällen med så lite naturlig rumsklang som möjligt. Detta sätt att arbeta ger en större frihet 

eftersom det i efterhand lätt går att ta bort eller lägga till nya instrument. Det ger även friheten 

att, med teknikens hjälp, applicera en gemensam rumsklang för hela arrangemanget, eller om 

så önskas applicera olika mycket rumsklang på musikstyckets instrument för att uppnå 

önskad effekt. Denna metod används även inom ljudläggning av film och dataspel, då ljud i 

efterhand kan läggas in och med teknikens hjälp färgas med hjälpa av rumsklang och andra 

verktyg för att passa in i resten av ljudbilden. 

Även Blesser och Salter (2007) beskriver hur rumsklangen har ett känslomässigt inflytande 

över människan, baserat på sociala och kulturella förutsättningar. 

Auditory spatial awareness is more than just the ability to detect that space has 

changed sounds; it includes as well the emotional and behavioral experience of 

space. For example, detecting reverberation is different from responding to it. 

Listeners react both to sound sources and to spatial acoustics because each is 

an aural stimulus with social, cultural, and personal meaning. (Blesser & Salter, 

2007, s. 11) 

2.3.4 Sammanfattning 

Människans hörsel är ett starkt hjälpmedel för att analysera hur omvärlden ser ut och var i 

denna man befinner sig.  Dagens teknik gör det möjligt att skapa dataspel som på ett 

övertygande sätt efterliknar verkligheten. Harmonin mellan spelets audiella och visuella 

element är väsentlig för att inte störa immersionen och på så sätt göra helhetsupplevelsen 

lidande.  

The level design process requires interaction among the game’s design team, 

including artists, programmers, and the audio team. Attention to detail and a 

methodical approach to the steps of level design can help to prevent the kind of 

level design pitfalls that will make your game infamous rather than famous. 

(Adams, 2010, s. 388) 
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Denna förståelse för hur akustiskt ljud fungerar ger ljuddesignern bra förutsättningar för att 

återskapa en ljudvärld med hög realism i dataspel med verklighetstroget tema, för att på så 

sätt skapa en bra harmoni med spelets övriga realistiska komponenter. 

2.4  Ljudkategorisering och prioritering 

Människan har så kallat selektivt hörande. Det innebär att hjärnan kan fungera som ett 

avancerat filter och skilja ut specifika ljud som lyssnaren vill höra i en bullrig miljö. 

Imagine yourself at a busy party with many talkers and music playing. You are 

able to listen to one talker while excluding many other conversations and 

sounds. But if someone from across the room calls your name, you will be alert 

to that. (Everest & Pohlmann, 2009, s. 63) 

I en film eller ett spel blir det ljuddesignerns uppgift att förstärka de ljud som är viktiga och 

sänka, alternativt ta bort, mindre viktiga ljud. Det finns annars risk att ljudbilden blir grötig och 

svår att analysera. Det selektiva hörandet fungerar även på inspelat material så som ljud till 

dataspel, film eller musik. Människor har dock olika erfarenheter intressen och även den 

selektiva förmågan är individuell. 

There is evidence that musicians and conductors are highly skilled at this 

auditory segregation; they can independently follow the sounds of multiple 

musical instruments simultaneously. (Everest & Pohlmann, 2009, s. 63) 

Detta gör att alla lyssnar på inspelat material olika, oavsett hur bra mixen är. Någon som tycker 

om poesi kan exempelvis lägga hela sitt fokus på texten i ett musikstycke och helt filtrera bort 

vilka instrument som används, medan någon annan som själv är gitarrist kanske bara hör hur 

just gitarrerna spelas och inte tänker på vad texten handlar om. 

En viktig uppgift som ljuddesigner är att veta vad som är viktigt för lyssnaren att uppfatta i 

ljudbilden och framhäva detta i mixen. Genom att volymmässigt förstärka eller 

frekvensmässigt förtydliga viktiga ljud kan ljuddesignern på ett subtilt sätt leda in lyssnaren att 

fokusera på just detta i en mix. Lyssningen blir fortfarande selektiv, men valet av ljud att 

fokusera på görs vid mixen av ljuddesignern. 

Integration through sound might lead to immersion. Hearing is, on the other 

hand, also a selective process. We may, to some extent, filter out uninteresting 

and disturbing sounds. (Wilhelmsson & Wallén, 2011, s. 110) 

Dataspel består ofta av flera hundra ljud som alla har sin speciella plats i spelet. För att på ett 

effektivt kunna arbeta med alla ljud krävs bra system för att kategorisera dessa. 

2.4.1 Kodat och okodat ljud 

Walter Murch (2005) skapade begreppen kodat ljud och okodat ljud till sin hjälp för 

ljudläggning av film. Grundtanken med begreppet kodat ljud är att ljudet innehåller någon form 

av kod som kräver förkunskap för att budskapet ska nå fram, medan okodat ljud förmedlar ett 

budskap även till en publik utan någon förkunskap.  

It happens every time someone speaks to you: the meaning of what they are saying is 

encoded in the words they use. Sound, in this case, is acting simply as a vehicle with 

which to deliver the code. Music, however, is completely different: it is sound 

experienced directly, without any code intervening between you and it. Naked. 

(Murch, 2005, s. 2) 



 
11 

Språk är ett bra exempel på kodat ljud, då det innehåller regler som gör det lätt att förstå för 

någon som behärskar det. Murch (2005, s. 2) beskriver musik som okodat, även fast musik i 

högsta grad består av koder. Ett bättre exempel på okodat ljud skulle kunna vara ljudet av regn. 

Ljudet har inga mänskligt konstruerade koder som kan förmedlas och tolkas olika och kräver 

ingen förkunskap för att förstå innebörden av. 

Murch beskriver dessa två begrepp som motsatser på en skala som går från lila (kodat), till rött 

(okodat). Exempel på ljud som hamnar ungefär på mitten av skalan kan vara ljudet av en 

tickande klocka. Ljudet är universellt, då vem som helst i världen, som har kunskapen och 

utrustningen att se på film eller spela ett dataspel där ljudet förmedlas, förstår vad detta ljud 

innebär. Det gör ljudet i viss mån okodat. Samtidigt kan klockan i olika kulturer symbolisera 

helt skilda saker, vilket även gör ljudet kodat. Denna skala kan vara ett bra hjälpmedel när 

beslut om vad som måste höras tydligt i mixen och vad som kan sänkas i volym ska göras. 

Nedanstående figur är en fritt översatt tolkning av Murch (2005) skala. 

 

Figur 6 Skalan från kodat till okodat. Illustration skapad av Samuel Lidström, efter Murch 
(2005, s. 13) modell. 

Både i ljudläggning av film och dataspel kan man med hjälp av Murchs (2005, s. 13) modell 

prioritera ljuden i sin mix.  Ska en scen exempelvis endast förmedla dramatik, kan det räcka 

att bara ha musik och utesluta alla annat ljud i mixen. När ett komplicerat händelseförlopp 

tydligt måste framgå, kan högsta prioritet behöva ligga på de mer kodade ljuden. För att skapa 

en bra balans mellan förmedlingen av berättande och känslor, krävs en välavvägd ljudbild av 

både kodade och okodade ljud. 

2.4.2 IEZA-modellen 

Även fast film och dataspel har gemensamma faktorer, finns även mycket som skiljer dem åt. 

En metod som utvecklats specifikt för att kategorisera ljud i dataspel kallas IEZA-modellen. 

Detta ramverk, som togs fram av Sander Huiberts och Richard van Tol (2008), står för 

Interface, Effect, Zone och Affect. De fyra kategorierna kan beskrivas på följande sätt: 

 Interface (Gränssnitt) – Ljud kopplade till användargränssnittet 

 Effect (Effekter) – Ljud som orsakas av händelser i spelvärlden 

 Zone (Omgivning) – Ljudet som skapas av omgivningen i spelvärlden 

 Affect (Intryck) – Ljud och/eller musik som endast är till för att förstärka spelaren på 
ett känslomässigt plan 
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Begreppet dieges är ett filmvetenskapligt begrepp som beskriver huruvida audiellt material är 

placerat i eller utanför filmens fiktiva värld. Ett exempel på diegetiskt ljud skulle kunna vara 

en filmscen där en telefon ringer som en karaktär i filmen hör och svarar i. Musik som spelas 

för att påverka åskådarens känslor, men som inte kan uppfattas av den fiktiva världens 

karaktärer är exempel på icke diegetiskt ljud. 

 

Figur 7 Gestaltning av IEZA-ramverket. Illustration skapad av Samuel Lidström, efter Huiberts 
och van Tols (2008, s. 3) modell. 

I IEZA-modellen placeras ljuden dels in på en lodrät diegetisk - icke diegetisk skala. Det finns 

även en vågrät skala i modellen som har stämning (setting) och aktivitet (activity) som 

motsatser. Ljud som placeras in till vänster på denna skala, nära stämning, kan exempelvis 

vara omgivningsljud så som vindsus och takfläktar. Dessa ljud hamnar även i modellens övre 

halva under diegetiskt ljud. Musik för att förmedla en viss känsla hamnar också till vänster i 

modellen men i den nedre halvan, under icke diegetiskt ljud. Längre till höger, nära aktivitet 

på den horisontella skalan, kan exempelvis öppnandet av en dörr placeras. Om dörren är 

kopplat till en händelse i den fiktiva världen är chansen stor att den hamnar i den övre halvan 

av modellen som ett diegetiskt ljud. Om dörrljudet däremot aktiveras när en meny i spelets 

användarinterface öppnas, hamnar ljudet i den nedre halvan i modellen. Någon form av 

handling krävs alltså för att ett ljud ska placeras till höger på den vågräta skalan. 

2.4.3 Kodat/Okodat och IEZA kombinerat 

Murchs (2005, s. 13) modell och IEZA-modellen (van Tol & Huiberts , 2008) är två bra 

hjälpmedel för att kategorisera ljud i dataspel. För att ytterligare förenkla och effektivisera detta 

utvecklade Ulf Wilhelmsson och Jacob Wallén (2011) en metod som kombinerar de två 

tillvägagångssätten i en modell. Resultatet visas i figuren nedan, här fritt översatt till svenska. 
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Figur 8. Organisering av ljud till dataspel. Illustration skapad av Samuel Lidström, efter 
Wilhelmssons och Walléns (2011, s. 108) modell, baserad på IEZA-modellen (van Tol & 

Huiberts , 2008, s. 3) och Murchs skala (2005, s. 13). 

Wilhelmsson och Wallén (2011, s. 108) utvecklade även en metod för att separera ljud 

frekvensmässigt, med hjälp av geometriska former. 

 Cirkel = Ljud som domineras av låga frekvenser 

 Kvadrat = Ljud som domineras av frekvenser i mellanregistret 

 Triangel = Ljud som domineras av höga frekvenser 

Storleken på dessa former visar ljudets styrka i volym, relativt till de andra. Genom att ge varje 

form en siffra kan en lista vid sidan av modellen skapas som beskriver de olika ljuden mer 

ingående. Med hjälp av denna modell kan en lättöverskådlig helhetsbild skapas över alla 

ljuden i ett spel och ljudens funktion, vilket gör arbetet med prioritering och implementation 

effektiv.  



 
14 

3 Problemformulering 

3.1 Hur dataspel presenteras i media 

Vid marknadsföring av nya spel läggs tidigt skärmdumpar upp på internet av hur spelet 

kommer att se ut. Information om spelets handling och bakgrundshistoria finns också ofta 

tillgängligt långt innan spelet ska släppas. I ett senare skede av marknadsföringen börjar det 

släppas trailers. Dessa trailers visar ibland faktiska spelmoment från det kommande spelet, 

men ljudbilden domineras här oftast av musik. 

I media diskuteras sällan dataspels ljudläggning av människor som själva inte är sysselsatta 

inom detta område. Här handlar det ofta istället om det visuella, spelets berättelse eller 

mekanik. Det finns dock undantag från denna trend. Exempelvis hyllades dataspelet 

Battlefield 3 (Dice, 2011) för sin högkvalitativa ljuddesign när det släpptes. Att ett spels 

ljudläggning får sådan uppmärksamhet är dock mycket ovanligt. 

3.2 Spelets ljuddesign introduceras för konsumenten 

Konsumentens första upplevelse av spelets ljuddesign blir ofta först när denne själv börjar 

spela spelet. Genom marknadsföring i media har konsumenten sedan länge byggt upp en 

föreställning av hur spelet är. Låt oss säga att spelet har ett realistiskt tema och är visuellt 

välgjort. Detta har gjorts känt via marknadsföring och är den främsta anledningen till att 

konsumenten köper spelet. Med stor sannolikhet får det visuella stort fokus även när spelet 

börjar spelas. För att konsumenten ska känna sig fortsatt nöjd med sitt inköp krävs nu dock 

att samtliga komponenter i dataspelet skapar harmoni och känns som en helhet. 

För att en ljudläggning till ett grafiskt välgjort spel med realistiskt tema ska kännas naturlig 

måste även just ljudläggningen hålla samma höga standard som grafiken. Detta är dock inget 

spelaren nödvändigtvis reflekterar över, eftersom ljudbilden helt enkelt känns som ett 

naturligt komplement till den grafiska stil som spelaren sedan länge bekantat sig med. 

Vad är det då i ljudbilden som skapar denna naturliga koppling mellan det visuella och 

audiella, i ett dataspel med realistiskt tema? I bakgrunden till denna studie beskrivs några av 

ljudets naturliga egenskaper. Hur väsentligt är det att implementera dessa i ljudbilden för att 

skapa hög immersion? Eller ligger kopplingen som skapar den höga immersionen någon 

annanstans? 

Den här undersökningen ska försöka besvara hur olika grad av realism i en ljudläggning 

påverkar immersionen.  

 Är hög realism alltid det bästa tillvägagångssättet för att skapa hög immersion? 

 Finns det situationer då en mindre realistisk ljudläggning är att föredra, även fast 

spelets tema är realism? 

3.3 Metodbeskrivning 

För genomförandet av undersökningen har tre stycken filmsekvenser från spelet Killzone: 

Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013) ljudlagts. Varje filmsekvens, som är cirka två minuter, 

har ljudlagts på två olika sätt. En med temat hög realism och en med temat låg realism.  
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I ljudläggningen med hög realism har allt fokus legat i att skapa en så realistisk ljudbild som 

möjligt. Det visuella i filmklippen har med hjälp den forskning presenterad i kapitlet 

Bakgrund analyserats ur ett ljuddesignperspektiv. Rumsklanger har sedan, med digitala 

verktyg, skapats för att på ett trovärdigt sätt ge ljudbilden en så verklighetstrogen klang som 

möjligt. Här har Raichels (2006, s. 250) tabell fungerat som en guide för att frekvensmässigt 

färga ljudet i efterklangen beroende på material. Tabellen visar att porösa material tenderar 

att absorbera mer vid högre frekvenser och mindre vid lägre frekvenser, samt att solida 

material absorberar mer vid lägre frekvenser och mindre vid högre frekvenser. 

I exempelvis Filmklipp 1, där omgivningen består av mycket hårda material har ett lågt 

shelving-filter använts för att sänka de lägre frekvenserna i efterklangen. Detta skapar en 

kallare karaktär i efterklangen, vilket ger ett mer realistiskt intryck. I rum med mer porösa 

material, så som datorrummet i Filmklipp 2 användes ett högt sheliving-filter för att sänka de 

högre frekvenserna i efterklangen. Detta gjorde att karaktären på efterklangsljudet blev något 

varmare och inte lika kallt. 

Everests och Pohlmanns (2009, s. 34) klargörande över hur den sfäriska radien runt en 

ljudkälla påverkar spridningen av ett ljuds energi i ett fritt luftutrymme, tillsammans med 

Raichels (2006, s. 250) tabell som visar hur mycket luft absorberar ljuds energi vid olika 

frekvenser har också funnits i åtanke när filmerna med hög realism ljudlagts. I ett av 

filmklippen används även dopplereffekten (Raichel, 2006, s. 39) på förbipasserande tåg för 

att klargöra om detta är något som påverkar immersionen. 

Willhelmssons och Walléns (Wilhelmsson & Wallén, 2011) modell har här använts för att ge 

överblick över vilka ljud som ska framhävas respektive sänkas i mixen. 

I ljudläggningarna med låg realism har ljudets akustiska egenskaper som beskrivs i Raichels 

(2006) bok, förändrats på ett sätt så de inte stämmer överens med det visuella i filmen. Ljudets 

rumsklang förblir exempelvis oförändrad oavsett rummets storlek eller material i väggar, tak 

och golv. I dessa ljudläggningar har rumsklang även applicerats på utomhusmiljöer, där 

reflekterande objekt helt saknas. Ljuds frekvensomfång påverkas inte heller av spelarens 

distans till ljudkällan. Färre ljudvarianter används vid exempelvis fotsteg och andra repetitiva 

händelser, för att skapa en mer maskinell känsla. 

Den tekniska kvalitén på ljudet i undersökningen är 24bit, 48kHz, Stereo och bildmaterialet i 

filmklippen har ha en upplösning på 1280x720 pixlar. 

3.3.1 Visuellt grundmaterial 

Att skapa sex minuters (tre filmklipp, två minuter styck) visuellt material med ett övertygande 

realistiskt tema tar lång tid. Detta är den främsta anledningen till att redan färdigställt 

material använts till denna undersökning. Inför valet av detta material sattes tydliga kriterier 

upp. 

Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013) är ett relativt nytt spel. Det utspelar sig inte på 

jorden, men miljöerna i spelet ger intryck av att omgivningen har en atmosfär som kan liknas 

med jordens. Spelet har en invecklad berättelse som gör att långa partier i spelet innehåller tal 

och andra händelser som för berättelsen vidare.  

Ett viktigt kriterium blev att händelser i det utvalda materialet inte fick berätta något om 

spelets handling. Tal fick inte heller förekomma. Dels på grund av att även detta kan säga 
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något om spelets handling och dels på grund av att röstskådespel kan ha inverkan på 

immersionen på ett sätt som ligger utanför denna undersöknings fokus. Denna studie 

undersöker det Ermi och Mäyrä (2005, ss. 7-8) beskriver som sinnesbaserad immersionen. 

Eftersom tal kan säga något om spelets berättelse hamnar det inom kategorin fantasibaserad 

immersion. 

3.3.2 Undersökning 

Hela undersökningen genomfördes via en enkät online. Tanken var först att även genomföra 

halvstrukturerade intervjuer, men efter en pilotstudie där försökspersoner även fick möjlighet 

att skriva in egna tankar angående ljudläggningarna kändes detta som ett effektivare sätt att 

få in även mer uttömmande information om upplevelserna. Ingen speciell målgrupp har 

funnits i åtanke, utan försök har gjorts att nå ut till människor med så varierad bakgrund som 

möjligt. 

Det stora antalet användare på Facebook, gjorde denna sociala mötesplats idealisk för att 

marknadsföra enkäten. Förfrågan att göra undersökningen skickades som privata 

meddelanden till bekanta. I förfrågan fanns även en uppmaning att skicka undersökningen 

vidare till dessa människors bekanta, med samma uppmaning. På så sätt fick enkäten snabbt 

spridning. Även den sociala mötesplatsen Google+ användes. Här postades länkar till 

undersökningen i olika grupper. 

Frågeformuläret delades upp på fyra sidor. På den första sidan (Appendix A - presenterades 

arbetet och ett antal administrativa frågor fick besvaras. Här rekommenderades även att 

använda hörlurar för minimera risken för användning av exempelvis inbyggda högtalare i 

bärbara datorer. Eftersom det visuella materialet som används i undersökningen innehåller 

mycket våld fick även ålder fyllas i, där en rekommenderad åldersgräns på 16 år fanns utsatt. 

Sida 2-4 i enkäten (Appendix B - bestod av ett unikt inbäddat filmklipp på varje sida, samt 

frågor att besvara efter att försökspersonen tagit del av materialet i filmklippet. En 

sammanfattning av det visuella materialet i de tre filmklippen är följande: 

 Filmklipp 1 (sida 2 i enkäten) – Inomhusmiljö med mycket hårda ytor, så som metall 

och glas. Det visuella materialet spelas upp två gånger med olika ljudläggning. 

Ljudläggning A och Ljudläggning B. 

 Filmklipp 2 (sida 3 i enkäten) – Mest utomhusmiljö i skogsmiljö. Utspelas även nära 

en byggnad och en kort stund i ett rum. Det visuella materialet spelas upp två gånger 

med olika ljudläggning. Ljudläggning C och Ljudläggning D. 

 Filmklipp 3 (sida 4 i enkäten) – Utspelas i utomhusmiljö, högt ovanför en stad på en 

futuristisk tågstation. Andra halvan av filmklippet utspelas inuti ett tåg. Det visuella 

materialet spelas upp två gånger med olika ljudläggning. Ljudläggning E och 

Ljudläggning F. 

För försökspersonerna framgick inte vilken av de två ljudläggningarna som ljudlagts med hög 

respektive låg realism i åtanke. Till varje filmklipp fanns tre frågor. Frågorna var utformade 

på ett sätt som gav försökspersonen möjlighet att kryssa i alternativ de ansåg bäst stämma 

överens med filmklippet de just sett. 

I enkätens inledning beskrivs att undersökningen handlar om realistisk ljudläggning, så även 

en fråga om realism fanns att besvara. Som svarsalternativ till denna fråga fanns ett Övrigt-
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alternativ som gav möjlighet för varje kandidat att med egna ord beskriva varför det valda 

filmklippet uppskattades mest. 

Den tredje frågan bestod i att med egna ord ge synpunkter om det just sedda filmklippet. Det 

var denna fråga som gjorde att halvstrukturerade intervjuer kändes överflödigt. Deltagarna 

visade sig ha mycket åsikter och tankar om filmklippens innehåll. 

Google Docs (Google, 2011) användes för skapandet av enkäten. Denna tjänst ger även 

möjlighet att hämta hem svarsresultaten som diagram och även som kalkylark i diverse kända 

format. Tack vare att enkätundersökningen var lättillgänglig blev antalet försökspersoner 

många fler än vad som skulle hunnits med om intervjuer utförts med varje deltagare. De flesta 

gjorde troligtvis undersökningen hemma, vilket också kan anses vara en styrka i 

undersökningen. En trygg avslappnad miljö där denna typ av media vanligtvis konsumeras 

borde ge en positiv inverkan på immersionen. 

Enkätens rekommendation att använda hörlurar försäkrade att deltagarna i så stor 

utsträckning som möjligt inneslöts i ljudläggningen. Skillnaden mellan de olika 

ljudläggningarna kan urskiljas även med billigare hörlurar, oavsett modell. Möjligheten att 

kunna lyssna flera gånger på varje ljudläggning i lugn och ro innan svaren fylls i, kan också 

anses vara en styrka i sättet undersökningen genomfördes. 
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4 Genomförande 

Arbetsprocessen har bestått i att ljudlägga tre stycken filmklipp med visuellt material från 

dataspelet Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013). Varje filmklipp, som fått en längd 

på cirka två minuter, har ljudlagts två gånger på olika sätt. 

Dels har en ljudläggning med hög realism skapats. Här har fokus varit att försöka återskapa 

en så realistisk och trovärdig ljudbild som möjligt. En övergripande beskrivning av tankesättet 

runt denna ljudläggning beskrevs under rubriken 3.3 Metodbeskrivning på sidan 14 i den här 

rapporten. Denna del kommer mer i detaljerad beskriva tankeprocessen och 

tillvägagångssättet för ljudläggningen av varje filmklipp.   

4.1 Det visuella grundmaterialet 

Visuellt består produkten av tre filmklipp med gameplay-material från spelet Killzone: 

Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013). Detta spel finns endast till spelkonsolen Play Station 4 

(Sony Computer Entertainment, 2013). Det visuella temat i spelet är realistiskt och trovärdigt, 

vilket gör att det passar bra som utgångsmaterial i denna studie. Miljöerna i spelet är högst 

varierande, vilket gjort ljudläggningen till en utmaning. Samtidigt har dessa variationer 

underlättat arbetet eftersom det gett utrymme att grundligt jobba med många av de teorier 

Racichel (2006), Everest och Pohlmann (2009) samt Cutnell och Johson (2012) beskriver 

angående det akustiska ljudets egenskaper. 

Eftersom Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013) är ett kommersiellt spel och Sony 

Entertainment Europe äger rättigheterna, skickade jag ett email med en förfrågan att få 

använda visuellt material från spelet i undersökningen. De ställde sig mycket positiva till 

förfrågan och frågade även om det var något de kunde bidra med, i fråga om material, för att 

underlätta undersökningen. Eftersom det visuella materialet redan valts ut, behövdes inte 

detta. 

Sony Entertainment Europe skapade ett kontrakt som ger rättigheten att gratis använda 

visuellt materialet från spelet Killzone: Shadow Fall i denna undersökning, men som även 

begränsar användningen till just detta. Kontraktet fick inte bifogas med detta arbete, eftersom 

det är konfidentiellt. I kontraktet § 1.3 finns dock en text som jag, skaparen av detta arbete, 

binder mig till att inkludera i samband med allt använt material från spelet. Texten som måste 

inkluderas är följande: 

”Reproduced under licence. KILLZONE®: SHADOW FALL © 2013 Sony 

Computer Entertainment Europé. Published by Sony Computer Entertainment 

Europe. Developed by Guerrilla. “KILLZONE” is a registered trademark of 

Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved. 

Att hitta spelsekvenser i Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013) väl anpassade till 

syftet med undersökningen var en tidskrävande process. De viktigaste kriterier filmklippen 

behövde uppfylla var: 

 Materialet får inte avslöja spelets handling på något sätt. Detta för att inte riskera 

förstöra testpersonernas eventuella framtida plan att spela spelet. 

 Klippen får inte ha långsamma händelseförlopp med risk för att tråka ut 

försökspersonen. Immersion kräver uppmärksamhet och fokus. 
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 Klippen får inte innehålla tal, eftersom röstskådespel kan påverka immersionen på ett 

sätt som hamnar utanför undersökningens ramar. Denna undersökning är menad att 

endast undersöka den Sinnesbaserade (Ermi & Mäyrä, 2005, ss. 7-8) immersionen. 

4.2 Verktyg och arbetssätt 

All ljudläggning skedde i musikprogrammet Sonar X3 Producer (Cakewalk, 2013) med 

inkluderande mjukvarueffekter. Ljudmaterialet som användes vid ljudläggningarna är 

originalinspelningar, med undantag från enstaka explosioner där trum-samplern Battery 4 

(Native Instruments, 2013) användes med ljudbiblioteket Armageddon Kit som består av 

diverse krigsljud. 

Först skapades tre stycken nya projekt i Sonar X3 (Cakewalk, 2013) och de tre filmklippen 

importerades i varsitt projekt. I nästa steg granskades det visuella materialet noggrant och 

rumsklanger skapades med hjälp av digitala reverbeffekter, passandende varje enskilt rum. 

Varje rumsklangeffekt placerades på separata bussar för att kunna användas som send-

effekter. 

Eftersom processen att välja filmsekvenser var så tidskrävande, fanns ett stort behov att 

effektivisera ljudläggningsprocessen för att hinna färdigställa produkten inom arbetets utsatta 

tidsram. Vid tidigare liknande ljudläggningar har ljud som exempelvis fotsteg manuellt 

placerats ut som separata ljudklipp längs med musikprogrammets tidslinje. Detta sätt att 

arbeta är ineffektivt och tidsödande. 

För att effektivisera utplaceringen av ljud i projektet skapades egna instrument i mjukvaru-

samplern Kontakt 5 (Native Instruments, 2011).  När instrumenten väl skapats gick arbetet 

med ljudläggningen effektivt och snabbt. Ljuden kunde nu spelas in i realtid med hjälp av 

MIDI-klaviatur. Tonhöjd och volym för varje enskilt ljud gick sedan även att finjustera i 

efterhand. Att blanda och prova olika typer av ljud blev också lätt, då det bara bestod i att flytta 

MIDI-noter. Speciellt tydligt märktes detta vid skapandet av vapenljud. 

 

Figur 9 Exempel på eget instrument, skapat i Kontakt 5 (Native Instruments, 2011) 

Grundinspelningarna till vapnen gjordes som ett skolprojekt i Karlsborg med av stor grupp 

studenter. Alla hade med egen inspelningsutrustning vilken placerades ut på olika avstånd 
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från vapnen. Detta resulterade i ett stort antal inspelningar av varje vapen med en stor 

variation av ljudkaraktär. Med hjälp av de nya instrumenten i Kontakt 5 blev det nu möjligt 

att snabbt prova olika mikrofonupptagningar och även blanda dessa fritt, enbart genom 

vertikala förflyttningar av MIDI-noter. Placeringen av de olika ljudupptagningarna på 

separata MIDI-tangenter gav även separat kontroll över volymen på de inspelade 

efterklangerna, vilket också underlättade arbetet och gav mer precision i ljuddesignen. 

Reglage för att snabbt ändra stereobredd och tonhöjd skapats också i alla Kontakt-instrument, 

vilket illustreras i Figur 9. Även ett reglage för att slumpgenerera tonhöjden implementerades, 

vilket gav mer variation ljudens utryck. 

I alla filmklipp förekommer flygande robotar. Här blev strävan att skapa levande och 

föränderliga ljud för att ge robotarna liv och personlighet. Kontakt 5 (Native Instruments, 

2011) användes även till detta. Som utgångspunkt användes ett ljudbibliotek bestående av ljud 

från små motorer. Exempelvis rakapparat, borrmaskin och elektrisk tandborste. Tre instanser 

av samma ljudbibliotek laddades in och varje instans ställdes in att ta emot MIDI-information 

på samma kanal. På så sätt kunde alla tre ljud styras med en MIDI-kanal. De tre instanserna 

fick sedan varsin separat utgång och ljudkanal i Sonar X3 som, med hjälp av equalizer, 

separerade dem frekvensmässigt. På varje kanal användes även en tremolo-effekt, där 

hastighet och djup på effekten i efterhand kunde automatiseras och anpassas till 

händelseförloppet i det visuella materialet. 

 

Figur 10 De flygande robotarnas tre separata ljudkanaler i Sonar X3 (Cakewalk, 2013) med 
skilda equalizer-inställningar och olika hastighet samt djup på tremolo-effekten 

Robotljuden spelades sedan in med MIDI-klaviatur och motorerna kunde varvas upp och ned 

med hjälp av MIDI-klaviaturens pitch-bend-reglage och den automatiserade hastigheten på 

tremoloeffekten. Separata inställningar för hur de tre instrumenten reagerar på MIDI-

kommandot pitch-bend applicerades också, för att skapa ännu mer variation och liv i ljudet. 

Vid skapandet av den högkvalitativa ljudläggningen analyserades allt visuellt i filmklippen 

noggrant. Rummens inredning och material bestämdes och utifrån detta skapades, med hjälp 

av Raichels (2006, s. 250) Tabell 1 som återfinns på sidan 8 i denna rapport, lämpliga 

rumsklanger som lades ut på separata bussar som send-effekter. Fläktsystem, elskåp, datorer 
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och andra surrande inventarier lokaliserades och fick egna ljud. Nästa steg blev att ljudlägga 

filmklippens händelseförlopp. 

Alla ljud i samtliga ljudläggningar är noggrant placerade stereomässigt, för att tydligt 

illustrera objektens placering i omgivningen. Eftersom detta oftast sker automatiskt i 

spelmotorer gjordes valet att inte låta ljudens placering i stereobilden förändras i de olika 

ljudläggningarna. 

4.3 Arbetsprocess - Kritisk diskussion 

Från början var det tänkt att använda material från flera olika spel. Tiden det tog att leta efter 

lämpligt material för undersökningen visade sig långt mer tidskrävande än förväntat. Till viss 

del berodde detta på de kriterier som satts upp för vad filmklippen skulle få innehålla. Det 

visade sig att de sekvenser, mest ideala ur ett ljudläggningsperspektiv, ofta var sekvenser som 

avslöjade något om spelets handling. 

Relativt snart togs beslutet att begränsa det visuella materialet för de tre filmklippen till ett 

spel. På detta sätt minimerades risken att upplevelsen av de olika filmklippen skulle kunna 

påverkas av det visuella materialet.  Beslutet att välja spelet Killzone: Shadow Fall (Guerrilla 

Games, 2013) kunde då tas relativt snabbt. Spelet är ett science fiction-spel med realistiskt 

tema. Science fiction-elementen består bland annat i att det inte utspels på jorden och att 

tekniken i spelet är långt mer avancerad än den som idag är tillgänglig i verkligheten. Spelet 

kan ändå sägas ha ett realistiskt tema, eftersom grafiken har en fotorealistisk karaktär. Miljön 

ger intryck av att ha en atmosfär lik jordens, vilket gjorde att det passade bra som visuellt 

utgångsmaterial i denna studie. Spelets stora miljömässiga variation gjorde ljudläggningarna 

utmanande. Samtidigt underlättade dessa variationer arbetet eftersom det gav utrymme att 

grundligt jobba med många av de teorier Racichel (2006), Everest och Pohlmann (2009) samt 

Cutnell och Johson (2012) beskriver angående det akustiska ljudets egenskaper. Det faktum 

att spelet är relativt nytt vägde också tungt i valet av material. Med ett nytt spel är risken 

mindre att respondenterna hunnit spelat det och skapat sig en uppfattning om spelets 

originalljud. Att Killzone Shadowfall (Guerrilla Games, 2013) endast finns till spelkonsollen 

Playstation 4 (Sony Computer Entertainment, 2013) minskade också denna risk, jämfört med 

om spelets funnits tillgänglig på flera plattformar.  

Kontraktet med Sony Entertainment Europe blev klart i slutfasen av detta arbete. Eftersom 

upphovsrättsskyddat material inte får användas i den här typen av undersökningar utan 

tillåtelse, skapades filmklipp där det visuella materialet från spelet tagits bort. Detta gjordes 

som en säkerhetsåtgärd för att ha ett komplett arbete till slutinlämningen, även om något 

skulle gå fel med kontraktet. I dessa filmklipp ersattes spelsekvenserna med egenskapade 

bilder som liknar de miljöer och situationer som utspelar sig i originalklippen. Till dessa bilder 

finns även beskrivande texter med information om filmernas händelseförlopp.  

Skapandet av dessa filmklipp tog upp tid som i slutänden visade sig vara bortkastad, eftersom 

allt gick som planerat med kontraktet. I slutinlämningen har samtliga filmklipp dock 

inkluderats, eftersom de beskrivande texterna ger information om detaljer i ljudläggningen 

som kan vara bra för lyssnaren att fokusera på. 

Gällande instrumenten som skapades i Kontakt 5 (Native Instruments, 2011), var tanken inte 

från början att dom så avancerade. Målet var först endast att snabbt klippa upp alla ljud och 

placera ut dem på varsin tangent på MIDI-klaviaturen. Dessa enklare instrument användes 
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till den första ljudläggningen. Problem uppstod dock när stereobredden i exempelvis vissa 

efterklanger till vapen inte stämde överens med det visuella. Experiment med Kontakts 

(Native Instruments, 2011) programmeringsspråk inleddes då. I sökandet efter information 

hittades instruktioner om hur man skapar ett reglage som reglerar stereobredden från stor 

stereobredd till mono. Tack vare denna information kunde nu detta reglage implementeras på 

alla instrument, istället för att använda externa effekter för att kontrollera stereobredden. 

Detta gjorde även arbetet att skapa exempelvis instrument med fotstegsljud effektivare. Innan 

kontrollen av stereobredd implementerats krävdes att varje fotstegsljud manuellt 

konverterades till mono innan de importerats i Kontakt 5 (Native Instruments, 2011). Detta 

för att försäkra att små förändringar i stereobredden av de inspelade ljuden inte skulle kunna 

uppstå, när de olika ljuden slumpmässigt spelades upp till filmmaterialet. Med detta reglage 

kunde nu alla ljud importeras till Kontakt 5 i sitt originalformat och stereobredden kunde 

sedan kontrolleras för att passa in i ljudbilden. 

I början var tanken att bara skapa Kontakt 5-instrument för de mest repetitiva ljuden, 

eftersom det var dessa som tog längst tid att placera ut på tidslinjen i Sonar X3 (Cakewalk, 

2013). Med den nya informationen angående reglage för att kontrollera stereobredd, 

upptäcktes även andra sätt att effektivt manipulera ljuden i Kontakt 5 (Native Instruments, 

2011). Flexibiliteten detta medförde gjorde att samtliga ljud till slut blev egna instrument i 

Kontakt 5. 

Friheten att ha full kontroll över tonhöjd, stereobredd och att snabbt kunna byta ut ljud genom 

att flytta toner vägde upp den tid det tog att skapa instrumenten. Eftersom antalet instrument 

snabbt växte behövdes även något för att särskilja dem visuellt. Det var därför 

bakgrundsbilder skapades till instrumenten. Detta gav en bra överblick och gjorde det enkelt 

att snabbt hitta eventuella instrument som behövde finjusteras. Skapandet av alla dessa 

instrument underlättade även när Filmklipp 2 och Filmklipp 3 senare skulle ljudläggas. 

Färdiga mallar för olika ljudscenarior kunde snabbt importeras i de nya projekten, vilket 

snabbade upp arbetsprocessen betydligt. 

4.4 Filmklipp 1 

Det första filmklippet utspelas i en inomhusmiljö bestående av rum sammankopplade av 

korridorer. Materialet i väggar, golv och tak samt de flesta inventarierna är av metall, glas eller 

andra hårda material. 

4.4.1 Ljudläggning A - Hög realism 

Till ljudläggningen med hög realism skapades fem olika rumsklanger där längden på 

efterklangen var det som mest skiljde dem åt. De lägre frekvenserna sänktes också några 

decibel, för att skapa en hård och metallisk klang. Denna sänkning skedde frekvensmässigt på 

lite olika ställen och olika mycket i de olika rumsklangerna, för att skapa variation i rummens 

karaktär. Även brummande fläktar förändrades på detta sätt, dels med equalizer, men även 

med tonhöjdsförändringar för att på så sätt ge dem unik karaktär. I rumsklangen skapad för 

de största rummen används en svag ekoeffekt för att skapa känslan av att rummet har 

sektioner som inte kan ses från spelarens perspektiv. Ett svagt brummande bakgrundsljud 

ligger genom hela filmklippet. Tanken med detta var att ge alla rum i byggnaden en enhetlig 

karaktär och samhörighet. 
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För att skapa realistiskt fotstegsljud används cirka 20 olika grundljud som slumpmässigt 

spelas upp. Även ett extra lager med ljud av kedjor som rasslar användes för att skapa en 

känsla av att protagonisten bär runt en tung metallisk utrustning. Dessa ljud hörs inte hela 

tiden utan kommer in slumpmässigt för att skapa liv och variation. Protagonisten kommer 

först in i ett datorrum med surrande och pipande maskiner. Ljudet från dessa ökar både i 

volymstyrka och frekvensomfång ju närmare protagonisten befinner sig. 

I korridoren som följer utbryter eldstrid. Här introduceras protagonistens flygande robot, som 

hjälper till att skjuta fiendesoldater. Ljudet av roboten förändras frekvensmässigt med 

avståndet från protagonisten. Stereobredden i vapenljudens efterklang har här gjorts smal för 

att passa in i korridorens arkitektur. Cirka 38 sekunder in i filmklippet flyger protagonistens 

robot in i en ventilationstrumma och försvinner. Här har allt direktljud från roboten tagits 

bort och det enda som hörs är reflektionerna av ljudet som studsar runt på väggarna i 

ventilationstrumman och vidare ut i korridoren där protagonisten befinner sig. Även de lägsta 

frekvenserna skars bort på efterklangen, då dessa längden på dessa ljudvågor är för stor för 

att transporteras i den smala ventilationstrumman. Roboten kommer ut ur 

ventilationstrumman igen vid cirka 43 sekunder in i filmklippet. Här återkommer även 

direktljudet och de lägre frekvenserna. 

Ljud när skott från vapen träffar sitt mål skapades också till denna ljudläggning. Dels hörs 

tydligt när kulor träffar nära protagonisten. Ljud har även kapats när protagonisten träffar 

sina mål. Exempel på detta finns vid 54 sekunder in i Filmklipp 1, då en flygande fienderobot 

skjuts ner. De första skotten missar målet och det hörs tydligt med metalliska smällar när 

roboten sedan träffas. Protagonistens eget vapen har ett relativt dämpat ljud i Filmklipp 1, 

vilket bidrar till att ljudbilden inte helt tas upp av detta när skott avlossas. Vid 1:49 springer 

protagonisten från filmklippets största rum in i filmklippets minsta rum. Detta hörs tydligt på 

den förändrade rumsklangen. 

4.4.2 Ljudläggning B - Låg realism 

I denna ljudläggning har endast en rumsklang använts genom hela filmklippet. Rumsklangen 

har samma karaktär som de rumsklanger som används vid Ljudläggning A och har en längd 

som ungefär motsvarar efterklangen i datorrummet i Ljudläggning A. 

Det svaga brummande bakgrundsljudet som skapades till Ljudläggning A, fick ligga kvar även 

i denna ljudläggning. Det var viktigt att samma enhetliga ljudkaraktär i byggnadens alla rum 

fanns kvar, så detta inte riskerade att påverka svarsresultatet angående rummens efterklang. 

Fotstegsljuden som användes begränsades här till fem stycken grundljud. Det hörs tydligt hur 

ljuden repeteras och får en maskinell karaktär. Det extra ljudlagret med kedjor, som användes 

vid Ljudläggning A, togs också bort för att göra protagonistens rörelser än mer sterila. 

Inga ljud förändras frekvensmässigt i denna ljudläggning. Ljudet från protagonistens robot 

förändras exempelvis endast volymmässigt när avståndet från protagonisten varierar. När 

roboten försvinner in i ventilationstrumman i Ljudläggning B, vid 2:45, försvinner inte 

direktljudet. Även här förändras bara robotljudet i volym. Ljuden av skott som träffar sina mål 

har tagits bort ur denna ljudläggning. Även ljuden av skott från fiendevapen som träffar nära 

protagonisten. 



 
24 

4.5 Filmklipp 2 

Filmklipp 2 börjar utanför en byggnad och utspelar sig till stor del utomhus. Vid ett tillfälle 

befinner sig karaktären i ett möblerat datorrum. En utomhusmiljö skiljer sig ljudmässigt 

mycket från en inomhusmiljö. Eftersom det inte finns några väggar som skapar rumsklanger, 

domineras ljudbilden av direktljud. Det finns berg runt området, men för att ljud ska studsa 

mot dessa och skapa efterklang krävs väldigt starka ljud, så som ljud av exempelvis vapen. 

4.5.1 Ljudläggning C - Låg realism 

I Filmklipp 2 fick den första ljudläggningen vara den med låg realism. Även fast filmklippet 

utspelar sig till största delen utomhus skapades en rumsklang som applicerats till alla ljud 

genom hela klippet. Detta hörs tydligt på fotstegsljuden och när protagonistens vapen laddas 

om, vid exempelvis tiden 0:45. Ljudet av när vapnet laddas om är dessutom inspelat inomhus, 

så den naturliga efterklangen ligger här även på ljudet. 

Vid 0:45 kommer protagonisten in i ett möblerat datorrum. Inget förändras här i 

ljudkaraktären. Däremot finns ljud av surrande datorer. Protagonisten lämnar sin flygande 

robot i detta rum för att hacka en dator. När protagonisten går ut ur rummet och fortsätter 

ner till marken utomhus försvinner inte direktljudet från roboten som fortfarande befinner 

sig i datorrummet, även fast rummets golv borde skärma av detta. Ljudet förändras endast i 

volymstyrka med avståndet. 

Protagonisten springer sedan ut i skogen, vilket hörs då ljud från fåglar introduceras. Även 

dessa ljud har rumsklang, fast de befinner sig utomhus i naturen. Protagonistens fotstegsljud 

har relativt hög variation och känns inte repetitiva. Däremot förändras inte dessa ljud 

beroende på underlag. När protagonisten befinner sig i skogen används samma fotstegsljud 

som när denne befann sig i byggnaden.  

Roboten skickas iväg i skogen för att lokalisera fiender. Även här förändras endast ljudets 

volymstyrka när roboten flyger iväg och ökar sitt avstånd till protagonisten. Fiender upptäcks 

och eldstrid bryter ut. Här används ljud för skott som träffar nära protagonisten. Dessa ljud 

har dock, precis som allt annat ljud rumsklang.  

4.5.2 Ljudläggning D - Hög realism 

I ljudläggningen med hög realism för Filmklipp 2 kan rumsklang endast höras när 

protagonisten befinner sig i datorrummet. Överallt annars saknas helt rumsklang i denna 

ljudläggning. 

Detta hörs tydligt när protagonisten laddar om sitt vapen vid 2:52. Eftersom detta ljud 

spelades in inomhus har en gate-effekt använts för att kapa den naturliga rumsklangen i ljudet. 

Även de lägsta frekvenserna har kapats för att ge en känsla av krispighet i ljudbilden, som kan 

infinna sig utomhus. När protagonisten lämnar datorrummet vid 3:10, hörs tydligt hur 

direktljudet från roboten försvinner helt och frekvensomfånget blir smalare. Det enda som 

hörs av robotljudet är nu reflektioner från rummet där den befinner sig. 

I sekvensen då protagonisten går i skogen, vid 3:25, hörs här en tydlig förändring av 

fotstegsljuden. Ljuden går över från fotsteg på sten och metall till fotsteg på gräs. Fågelkvitter, 

som bland annat hörs tydligt vid 3:27, saknar helt rumsklang och har en naturlig klang i 

utomhusmiljön. 
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När roboten skickas iväg för att lokalisera fiender förändras frekvensomfånget mycket med 

avståndet. Även volymstyrkan försvagas här mer än i Ljudläggning C. Detta beror på den stora 

öppna ytan de befinner sig på. Här finns det inget som hindrar vinden från att blåsa och detta 

gör att ljud inte färdas lika långt. 

4.6 Filmklipp 3 

I filmklipp tre befinner sig spelkaraktären också utomhus, men högt ovanför marken i en 

futuristisk metallkonstruktion som fungerar som tågstation. Starka varningssignaler kan 

höras innan ett tåg passerar. Högt ovanför marken är vinden stark, vilket blev en viktig 

komponent i denna ljudläggning. Andra halvan av filmklippet utspelas inuti ett tåg. 

4.6.1 Ljudläggning E - Hög realism 

Den starka vinden överröstar nästan allt övrigt ljud, förutom de förbipasserande tågen. I 

denna ljudläggning, med hög realism, skapar tågens hastighet en dopplereffekt och tonhöjden 

förändras när de passerar. Svagt genom vindbruset kan ljudet av karaktärens egna fotsteg och 

när denne klättrar i stegar höras, men den starka vinden gör alla ljudvågor från mindre 

ljudkällor i stort sett försvinner i vinden. Vid 0:16 passerar ett tåg nära protagonisten. Det 

korta avståndet förstärks av ett starkt vindbrus som följer precis efter att tåget passerat. 

Protagonisten fortsätter att gå längs med plattformarna och klättrar i några stegar, medan tåg 

passerar förbi. 

Vid cirka 1:00 blir protagonisten upptäckt av en fiendesoldat, som befinner sig på ett 

stillastående tåg med öppen dörr. Fiendesoldaten skjuts ner och den flygande roboten skickas 

in i tåget och protagonistens vapen laddas om. Dessa ljud hörs också mycket svagt på grund 

av vinden. 

Spelkaraktären hoppar sedan in i tåget och här förändras ljudbilden. Det starka vindsuset 

försvinner och allt ljud är nu inkapslat i tågvagnen, vilket märks på den smala stereobredden 

och den korta och dova rumsklangen. Eldstrid utbryter relativs snart och vid 1:17 befinner sig 

protagonisten vid den öppna dörren, vilket hörs då stereobredden av vapenljuden plötsligt 

ökar tillfälligt. Efter detta förflyttar sig spelkaraktären genom ett antal vagnar där fler 

eldstrider utbryter. 

4.6.2 Ljudläggning F - Låg realism 

I Filmklipp 3 och ljudläggningen med låg realism överröstar inte den starka vinden ljud på ett 

realistiskt sätt. Fotsteg och ljud när spelkaraktären klättrar i stegar hörs tydligt jämfört med 

Ljudläggning E.  

De förbipasserande tågen saknar helt dopplereffekt i denna ljudläggning och ändrar alltså inte 

tonhöjd när de passerar. Vid 2:22 passerar tåget nära protagonisten. Det korta avståndet 

bidrar dock inte till något vindsus efter att tåget passerat, som i Ljudläggning E. Fotsteg hörs 

tydligt när protagonisten vandrar omkring på plattformarna. Den starka vinden har ingen 

inverkan på ljuden. Det starta ljudet av fotsteg gör även att de låter något maskinella, eftersom 

de i förhållande till ljudbildens andra ljud är relativt högt mixade i volym.  

När protagonistens robot skickas in i tåget hörs även detta ljud tydligt i vinden, liksom ljudet 

när protagonisten laddar om sitt vapen. 
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Precis som i de andra ljudläggningarna med låg realism ligger här en rumsklang i hela 

filmklippet. Både utomhus och i tåget. Rumsklangen hörs tydligt när vapnet laddas om vid 

3:10. Ljudet från den starka vinden försvinner dock när protagonisten befinner sig i tåget.  
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5 Utvärdering 

Undersökningen utfördes med hjälp av en enkätundersökning tillgänglig online. Frågornas 

karaktär gjorde ändå att försökspersonerna hade möjlighet att lägga in personliga reflektioner 

angående deras upplevelser. I denna utvärdering finns diagram som presenterar statistik över 

de svar som getts. Enkäten skapades dels på svenska och dels som en engelskspråkig version. 

På detta sätt kunde ett större antal människor med mer varierad erfarenhet och bakgrund 

delta i undersökningen. Resultaten från de två undersökningarna har i efterhand slagits 

samman för att visa det totala resultatet. En sammanställning av samtliga resultat har även 

bifogats med arbetet i form av ett kalkylblad. 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Resultat av administrativa frågor 

I undersökningen deltog totalt 36 personer. Nedan följer resultatet av de administrativa 

frågorna. Åldern på deltagarna sträckte sig från 19 upp till 63 år. Fokus låg dock mellan 22 och 

25 år. 

 

Figur 11 Enkätfråga: Vilket år är du född? 

På frågan om man själv spelat Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013), svarade endast 

en deltagare Ja. Deltagarnas könsfördelning var tyvärr övervägande manlig. Vad som är 

orsaken till detta är svårt att säga. 

 

Figur 12 Respondenternas könsfördelning 
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Deltagarnas dataspelsvanor var relativt hög. Med tanke på att de flesta i undersökningen hade 

en ålder på mellan 22 och 25, är detta kanske inte så överraskande. 

 

Figur 13 Enkätfråga: Hur mycket dataspelsvana anser du dig själv ha? 

Fördelningen över hur pass insatta deltagarna är i ljuddesign visade sig relativt jämn över hela skalan 
från 0-5. Över hälften av deltagarna befann sig dock på övre halvan av skalan och hela nio stycken 
ansåg sig vara mycket insatta i ljuddesign, även fast de själva inte var ljuddesigners. 

 

Figur 14 Enkätfråga: Denna undersökning handlar om ljud. Är du själv insatt i ljuddesign? 

Deltagarna fick även frågan om de hade någon typ av hörselskada. Denna fråga inkluderades 

för att se om upplevelsen av ljudläggningarna på något sätt skulle påverkas av detta. Det visade 

sig att 6 av de 36 deltagarna hade någon typ av hörselskada. Ytterligare fördjupning av 

exempelvis vilken typ av hörselskada det handlade om kändes dock inte relevant i 

sammanhanget.  
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Figur 15 Enkätfråga: Har du någon typ av hörselskada? 

I enkäten uppmanades att använda hörlurar i undersökningen. Alla deltagare utom en 

använde sig av hörlurar eller annan högkvalitativ lyssningsutrustning.  

 

Figur 16 Enkätfråga: Kommer hörlurar användas när du gör undersökningen? 

5.1.2 Resultat av svaren till Filmklipp 1 

Ljudläggning A skapades med hög realism och Ljudläggning B skapades med låg realism. Här 

visade det sig att fler föredrog ljudläggningen med låg realism. Det blev dock jämnt mellan 

ljudläggningarna. 
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Figur 17 Mest favoriserad ljudläggning mellan ljudläggning A och B i Filmklipp 1 

Deltagarna kunskap inom ljuddesign hade ingen inverkan på resultatet. Av de 14 personer 

som placerar sig själva mellan 4 och 5 gällande detta så föredrog 8 stycken Ljudläggning B 

bättre, medan endast 6 stycken föredrog Ljudläggning A.  

I kommentarerna som deltagarna själv gjort nämns mest hur ljudet på vapnen upplevdes. 

Några nämnde att världen kändes tom, vilket den var, då den mest bestod av döda kropparna 

på marken. Hur detta skulle påverkat ljudbilden är dock oklart. En deltagare som föredrog 

Ljudläggning B skrev ”Fotstegen/ljuden från själva karaktären i Ljudläggning A var bättre än 

B och gav karaktären mycket bättre närvaro i spelvärlden, i övrigt tenderade ljuden i B vara 

bättre enligt min uppfattning.” 

En deltagare som föredrog Ljudläggning A skrev ”Vapenljuden lät lite för mycket spel för min 

smak. För mjuka och förlåtande, känns inte helt realistiskt. Lite vassare och råare hade varit 

nice.”. 

5.1.3 Resultat till filmklipp 2 

I Filmklipp 2 var det Ljudläggning D som skapats med hög realism och ljudläggning C som 

skapats med låg realism. Här föredrog fler ljudläggningen med hög realism. 

Många av deltagarnas kommentarer handlade om hur vapnen lät. Vissa kommentarer handlar 

även om efterklangen. En deltagare som föredrog Ljudläggning D skrev ”Det lät bättre med 

mindre efterklang runt byggnaden. Efterklangen vid skottlossningen i skogen var riktigt 

grym!”. Det var dock ingen som nämnde att fotstegsljuden endast förändras i Ljudläggning D 

när protagonisten springer ut i skogen. Denna sekvens är i övrigt relativt tyst, så skillnaden är 

tydlig mellan de båda ljudläggningarna. En deltagare, som föredrog Ljudläggning C, skrev till 

och med ”Fotstegen i ljudklipp C kändes bättre än D, utöver det hörde jag ingen skillnad.”. 
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Figur 18 Mest favoriserad ljudläggning mellan ljudläggning C och D i Filmklipp 2 

5.1.4 Resultat till Filmklipp 3 

I Filmklipp 3 var det Ljudläggning E som skapats med hög realism och Ljudläggning F som 

skapats med låg realism. Här föredrog 22 stycken, det vill säga 61 %, ljudläggningen med låg 

realism, medan endast 28 %, alltså 10 stycken, föredrog Ljudläggning E som var den med 

hög realism. 

Många ansåg att balansen mellan ljuden var bättre i Ljudläggning F och att man knappt 

hörde exempelvis ljuden av fotsteg i Ljudläggning E, vilket bidrog till att man kände sig 

mindre närvarande i den fiktiva världen. 

 

Figur 19 Mest favoriserad ljudläggning mellan ljudläggning E och F i Filmklipp 3 

En person som föredrog Ljudläggning F skrev ”I Ljudläggning E var styrkan på ljudeffekterna 

från karaktären (i interaktion med spelvärlden) mycket svag. Jag känner mig mycket mer inne 

i världen när karaktären jag spelar (eller i det här fallet, ser igenom) skapar ljud i miljön.”. En 

annan som också föredrog Ljudläggning F skrev ”Saknades fotstegsljud på första delen av 

ljudläggning E eller så var det sjukt låga. Bra ljudläggning! ”. Två stycken tyckte bättre om 

tågljuden i Ljudläggning E, tack vare dopplereffekten. 
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5.2 Analys 

Undersökningen visar att det är högst individuellt vad människor anser låta realistiskt. Många 

av de som ingick i studien spelar själva mycket dataspel och ansåg sig ha stor kunskap om 

ljuddesign. Att ha stor kunskap om ljuddesign innebär inte att man automatiskt har en bra 

uppfattning om hur akustiskt ljud i den verkliga världen låter. Med tanke på deltagarnas stora 

dataspelsvana kan kanske uppfattningen av hur en realistisk ljudläggning bör låta även 

påverkats av hur andra spel inom denna genre låter. 

I undersökningens resultat finns en tendens som stödjer denna tanke. När undersökningens 

alla 36 deltagare räknas med i statistiken till Filmklipp 1 föredrog 50 % Ljudläggning B med 

låg realism, medan endast 44 % föredrog Ljudläggning A med hög realism. Om de 16 deltagare 

som valde 5 på frågan om dataspelsvana exkluderas, förändras dock resultatet dramatiskt. 

Jämförelsen illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.. Exkluderas personerna med mest 

dataspelsvana föredrog hela 75 % Ljudläggning A med hög realism. 

 

Figur 20 Om deltagare med mest dataspelsvana exkluderas, förändrades resultatet dramatiskt 
gällande vilken ljudläggning som föredrogs i Filmklipp 1 

Denna tendens återfanns i Filmklipp 3, även fast skillnaden här inte alls är lika dramatisk som 

i Filmklipp 1. Respondenterna som föredrog Ljudläggning F med låg realism, minskade från 

61 % till 55 %, om deltagarna med stor dataspelsvana exkluderades från resultatet. Samtidigt 

så ökade antalet som föredrog Ljudläggning E, med hög realism från 27 % till 30 % när dessa 

deltagare exkluderades. 

 

Figur 21 Även fast Ljudläggning F föredrogs oavsett om deltagarna med mest dataspelsvana 
inkluderades eller inte, så blev skillnaden mindre när denna grupp uteslöts från statistiken. 
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Gällande Filmklipp 3 så var det alltså fortfarande fler som föredrog ljudläggningen med låg 

realism, även när deltagarna med stor dataspelsvana exkluderats. Det många reagerade på i 

detta filmklipp var att ljudet från protagonistens fotsteg nästan inte hördes i ljudläggningen 

med hög realism, på grund av den starka vinden. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att ljud i dataspel har en viktig roll i att förmedla vad 

som händer, eftersom hörseln och synen är de enda sinnen som kan registrera vad som händer 

i den fiktiva världen. När en människa promenerar i verkligheten så upplevs detta med hela 

kroppen. Musklerna får jobba och varje steg kan kännas, när foten sätts ner i marken. 

Eftersom detta inte är möjligt i dataspelens fiktiva världar, är det kanske extra viktigt att 

protagonistens handlingar tydligt förmedlas med just ljud. 

I dagens samhälle med all teknisk utrustning är det möjligtvis så att människor i mindre 

utsträckning lägger märke till och registrerar omvärlden, inklusive det naturliga 

ljudlandskapet i omgivningen. Utomhus lyssnas ofta på musik i hörlurar, vilket helt stänger 

ute allt naturligt ljud. Hemma spelas mycket dataspel bestående av fiktiva ljudvärldar, vilket 

kanske omedvetet formar uppfattningen av hur en naturlig ljudbild ska låta. 

 

Figur 22 Sammanställning av resultaten från alla tre filmklipp, gällande vilken ljudläggning som 
föredrogs: Hög realism, Låg realism eller Hörde ingen skillnad. Även här görs en jämförelse med 

hur resultatet skulle sett ut om deltagarna med mest dataspelsvana exkluderats. 

Figur 22 visar en sammanslagning av alla filmklipp, hur många som föredrog 

ljudläggningarna med hög respektive låg realism. När alla deltagare inkluderas i statistiken är 

det fler som föredrar ljudläggningarna med låg realism. När deltagarna med stor 

dataspelsvana exkluderas blir resultatet omvänt och hela 60 % föredrar nu ljudläggningarna 

med realistiskt tema, mot 28 % som föredrar dom med låg realism. 

5.3 Slutsatser 

En hög grad av realism i en ljudläggning innebär inte nödvändigtvis högre immersion i ett 

dataspel med realistiskt tema. Eftersom händelseförloppet i dataspel endast kan förmedlas till 

spelaren via grafik och ljud, är det viktigt att detta görs på ett tydligt sätt, även om denna 

tydlighet i viss mån kan ha negativ effekt på realismen. 

Vid ljudläggandet av dataspel med realistiskt tema är det viktigt att inte bara analysera hur 

akustiskt ljud skulle låta i den fiktiva värld som skapats. Det är även viktigt att ljudet skapar 

en enhet med resten av spelets komponenter. Det är framför allt på detta sätt som immersion 

skapas. 
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Resultatet av undersökningen visar att av de 36 medverkande ansåg 48 % att ljudläggningarna 

med låg realism vara de mest realistiska, medan endast 43 % ansåg att ljudläggningarna som 

skapats med hög realism var de som lät mest realistiska. Detta resultat visade sig dock 

förändras drastiskt om deltagarna som ansåg sig ha störst dataspelsvana exkluderades från 

resultatet. När detta tillämpades ansåg 60 % att ljudläggningarna som skapats med hög 

realism var de som kändes mest realistiska, medan endast 28 % ansåg att ljudläggningarna 

med låg realism var de som lät mest realistiska. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

En undersökning har gjorts för att se hur immersionen påverkas av ljudläggningens grad av 

realism. Antalet respondenter var totalt 36 stycken med ett åldersspann från 19 till 63 år. 

För att genomföra undersökningen skapades tre filmklipp med visuellt material från spelet 

Killzone: Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013). Till varje filmklipp skapades två separata 

ljudläggningar. En med hög realism och en med låg realism. Deltagarna uppmanades att titta 

på filmklippen och lyssna till de olika ljudläggningarna. Sedan fick de svara på diverse frågor 

angående upplevelsen av dessa filmklipp. 

Resultatet av den genomförda undersökningen visar att realism inte nödvändigtvis är det som 

uppskattas mest i en ljudläggning, även fast temat för spelet i fråga är realism. En anledning 

till detta skulle kunna vara att ljud spelar en viktig roll i att förmedla det som händer i den 

fiktiva världen. Speciellt viktigt är det att protagonistens handlingar på ett tydligt sätt 

förmedlas med ljud till spelaren.  

Resultatet visade även en tendens av att uppfattningen om vad som anses låta realistiskt skiljer 

sig beroende på hur stor dataspelsvana en människa har. Skillnaden blev så tydlig att det är 

svårt att endast se det som en tillfällighet. 

6.2 Diskussion 

Det resultatet i undersökningen framförallt visade är att människor har högst individuella 

åsikter om hur en realistisk ljudläggning bör låta. Undersökningen gjordes dock bara på 36 

stycken människor, där de flesta var i en ålder runt 20 år. Om tid funnits hade det varit 

intressant att göra testen på ett större antal människor med bredare åldersspann. 

Den drastiska förändring av resultatet när deltagarna med mest dataspelsvana exkluderades, 

var en oväntad men intressant upptäckt. När alla 36 deltagare inkluderas ansåg fler att 

ljudläggningen skapad med låg realism var den som lät mest realistiskt. När deltagarna med 

mest dataspelsvana exkluderades blev resultatet omvänt. 

Om resultatet av denna undersökning skulle kunna bekräftas genom en mer omfattande 

undersökning av samma slag, hur skulle samhället ställa sig till denna trend? Det har länge 

förekommit intensiva samhällsdebatter om det ofta förekommande våldet i dataspel och hur 

det påverkar människor som spelar mycket. Om det skulle visa sig att en hög konsumtion av 

dataspel i viss mån har negativ effekt på verklighetsuppfattningen, skulle då samhället anse 

sig ha en moralisk skyldighet att försöka förändra denna trend? Skulle samhället, ur ett etiskt 

perspektiv, ens kunna rättfärdiga en åtgärd som denna, eller är den långsamt avtagande 

verklighetsuppfattningen en utveckling vi helt enkelt måste lära oss leva med? 

6.3 Framtida arbete 

Resultatet i den här undersökningen är något som kommer finnas i åtanke inför framtida 

ljudläggningar. Vikten att som ljuddesigner framhäva det som är viktigt för spelets berättelse 

och händelseförlopp väger tyngre än att bara försöka återskapa en så verklighetstrogen 

ljudvärld som möjligt. 
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Utveckling måste ske även inom detta område. Det kan antagligen vara klokt att låta processen 

mot en akustiskt mer realistisk ljudläggning få ta tid. Även fast det visuella i dagens realistiska 

dataspel ser relativt trovärdigt ut, jämfört med tidigare spel, så är det dock långt kvar innan 

de helt liknar verkligheten. Det kan nog vara bra om även ljuddesignen utvecklas i samma takt 

som det visuella, eftersom harmonin mellan dataspelens komponenter är så viktig. 

I framtiden skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning på ett större antal 

människor, för att se om uppfattningen om vad som anses låta realistiskt fortfarande skulle få 

en så stark koppling till respondenternas dataspelsvana som i denna undersökning. Fler 

respondenter skulle även göra det möjligt att ta fram statistik för som jämföra eventuella 

skillnader i hur människor lyssnar, beroende på exempelvis ålder eller kön. Koncentrationen 

av respondenterna födda mellan 1989 och 1993, samt det få antalet kvinnliga deltagare, gjorde 

tyvärr sådana jämförelser omöjliga i denna studie.  
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Appendix A -  Enkätundersökningen: Sida 1 

Hej och tack för att du valt att delta i den här undersökningen! 

 
Jag heter Samuel Lidström och studerar min sista termin Dataspelsutveckling med ljudinriktning på högskolan i 
Skövde. 

 

Dagens snabba tekniska utveckling gör det möjligt att skapa dataspel i hög grad liknar verkligheten. 

 

I mitt examensarbete har jag valt att fördjupa mig i realistisk ljudläggning.  

Du kommer få ta del av tre stycken filmklipp. Det visuella i filmklippen är spelsekvenser från dataspelet Killzone: 
Shadow Fall (Guerrilla Games, 2013) till Playstation4. 

 

Fokus för undersökningen är ljudläggningen. Varje filmklipp har fått två olika slags ljudläggningar. Lyssna på de 
olika ljudläggningarna och svara på några frågor angående din upplevelse. 

 

Innan undersökningen börjar ber jag dig att svara på några administrativa frågor nedan. 

 

Vilket år är du född? (Filmklippen innehåller våld. Därför bör du vara minst 16 år för att delta) 

 Plats för årtal  

 

Kön? 

o 
o 

Kvinna 
Man 

 

Bildmaterialet i filmklippen är hämtat från spelet Killzone: Shadow Fall. Har du själv spelat detta spel? 

o 
o 

Ja 
Nej 

 

Hur mycket dataspelsvana anser du dig själv ha? 

 1 2 3 4 5  

Jag har aldrig spelat dataspel o o o o o Jag spelar dagligen 

       

Denna undersökning handlar om ljud. Är du själv insatt i ljuddesign? 

 1 2 3 4 5  

Vad är ljuddesign? o o o o o Jag är själv ljuddesigner 

       

Har du någon typ av hörselskada? 

o 
o 

Nej 
Ja 

  

När du gör denna undersökning bör du använda hörlurar 

Detta för att svarsresultaten ska bli så likvärdiga som möjligt 

o Hörlurar kommer att användas 

o Jag äger tyvärr inga hörlurar 

o Annan högkvalitativ lyssningsutrustning kommer användas 
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Appendix B -  Enkätundersökningen: Sida 2 – 4 

Filmklipp 1 av 3 

Filmklippet består av två olika ljudläggningar (Ljudläggning A & Ljudläggning B) av samma visuella material. Varje 
ljudläggning är cirka 2 minuter. Titta igenom filmklippet och svara sedan på frågorna längre ner på sidan. 

 
 

Vilken ljudläggning gillade du mest? 

o 
o 
o 

Ljudläggning A (C eller E) 
Ljudläggning B (D eller F) 
Jag hörde ingen skillnad 

 

Varför gillade du denna ljudläggning bättre? 
Du kan välja flera svarsalternativ. Om du inte hörde någon skillnad kan du ignorera frågan. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Man kände sig mer närvarande i spelvärlden 
Ljuden synkade bättre till bilden 
Efterklangen kändes mer realistisk 
Karaktären på ljuden kändes mer realistisk 
Bättre volymmässig balans mellan ljuden 
Jag vet inte. Den kändes bättre, helt enkelt. 
Övrigt: __________________________ 

  

Egna synpunkter om Filmklipp 1 av 3 (2 av 3, eller 3 av 3) 
Har du några övriga tankar angående ljudläggningarna, skriv gärna dom här nedan. 

Plats för egen kommentar. 

 


