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Sammanfattning

Något som av uppenbara själ kan vara intressant för en datorspelsutvecklare är hur
enkla medel kan få spelet att bli bättre. Därför har, med teorier om hur en spelares
intresse för ett spel kan bibehållas genom små ändringar i ljudbilden, ett så kallat
endless runner-spel producerats. Detta spel har sedan exporterats ut i tre varianter
med skillnader i poängljudet. En kvantitativ undersökning har sedan genomförts där
försökspersoner har fått  ta  del  av dessa spelvarianter  för att  sedan få besvara en
enkät som behandlar spelvarianternas underhållningsvärde och hur väl ljudet bidrar
till spelupplevelsen.

Nyckelord: Datorspel, Ljuddesign, Poängljud.
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1. Introduktion

Ända sedan det blev tekniskt möjligt har spelutvecklare använt sig utav ljudeffekter för att
förmedla  diverse  olika  känslor  till  spelaren.  Det  kan  bland  annat  röra  sig  om  kusliga
ljudmattor för att sätta skräck i spelaren, som i Amnesia: The Dark Descent (2010), eller
storslagna orkesterstycken för att skapa en mäktig stämning inför ett fältslag, som i Rome:
Total War (2004). Det kan även röra sig om känslan av skicklighet och bedrift. Detta har
gjorts sedan tidigt 70-tal i och med spelet Pong (1972) som var det första spel att använda
ljudeffekter.  I  Pong  (1972) får spelaren feedback att hen gjort rätt i  form av ett väldigt
simpelt ”blip”-ljud när den virtuella pingisbollen studsar mot spelarens racket. Detta görs i
en uppsjö av spel genom ljud som spelas upp när spelaren får poäng eller går upp i nivå. 

Denna rapport har undersökt hur dessa poängljud påverkar spelaren och hur de eventuellt
kan  användas  för  att  bidra  positivt  till  spelupplevelsen.  För  att  undersöka  hur  dessa
poängljud påverkar spelupplevelsen har ett väldigt simpelt datorspel skapats, en så kallad
endless runner.  Detta spel går ut på att samla på sig så många poäng som möjligt och
fungerar som ett redskap för att förmedla olika typer av poängljud till spelaren.

För utvecklingen av denna artefakt krävdes en viss förståelse av den forskning som finns
inom ljud i datorspel. Därför diskuteras i denna rapport olika ljudkategoriseringsmodeller,
vad  som  är  ett  diegetiskt  och  icke-diegetiskt  ljud  samt  den  generella  inverkan
datorspelsljud har på spelaren, men även hur vissa relaterade ljud påverkar människor
utanför datorspelen. Denna rapport ger även en grundläggande överblick av utvecklingen
inom ljud i datorspel, bland annat hur det började med det tidigare nämnda Pong (1972).
Och detta med ett generellt fokus på datorspelens vinst- och poängljud.
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2. Bakgrund

All  but  the  earliest,  most  basic,  of  computer  games  have  contained  some
element of sound and audio. The complexity of in-game audio and music has
grown at roughly the same speed as the field of computer graphics and, as
games have developed in these areas, so has the game audio. 

(Cunningham, 2006, s. 9)

Det var med det klassiska arkadspelet  Pong (1972) som datorspelsbranschens allra första
ljudeffekt  föddes.  Sedan dess har  spelutvecklarens  ljudsättningsmöjligheter  utvecklats  i
takt med tekniken utvecklas och blir allt mer avancerad, såsom Stuart Cunningham menar
i citatet ovan (2006). Enda sen Pong (1972) har ljudeffekter i spel används för att förmedla
olika  känslor  till  spelaren.  Det  kan  vara  allt  ifrån  skräck,  stress  till  lycka  och
tillfredsställelse. Och det kan vara tillfredsställelse över att spelaren gör något rätt. Som
tidigare  nämnt  skedde  detta  i  Pong  (1972)  genom  en  väldigt  simpel  ljudeffekt  som
indikerade på att spelaren lyckats slå tillbaka bollen med sitt racket.

Ett  annat  vanligt  förekommande  exempel  på  detta  är  poängljudet,  det  ljud  som
uppkommer när spelaren lyckas samla på sig poäng i spelet. Ett av de absolut mest allmänt
igenkännbara exempel på ett sådant ljud är det som uppkommer när spelaren lyckas samla
på  sig  ett  guldmynt  i  det  klassiska  NES-spelet  Super  Mario  Bros.  (1985).  Ljudet  är
utformat på så vis att spelaren skall känna tillfredsställelse när hen samlar på sig poäng.
Och det lyckades ljudet förmedla, med tanke på den oerhörda mängd spel som i efterhand
hämtat  inspiration från denna stilbildande ljudeffekt,  däribland det populära  Sonic the
Hedgehog (1991). Ett av de allra första spel som använde sig utav en ljudeffekt specifikt för
samlandet  av  poäng  var  dock  pusselspelet  Lode  Runner  (1983).  Det  var  ett
tvådimensionellt  spel  till  bland  annat  plattformen  Commodore  64  som  gick  ut  på  att
spelaren navigerade sig runt på en bana och plockade upp guldtackor. Det använde sig av
ett relativt simpelt ”blip”-ljud som spelades för varje guldtacka spelaren plockade upp.

Idag har dessutom dessa poängljud kommit att bli viktigare allt eftersom spel på mobila
plattformar blir vanligare. Detta på grund av en kombination av korta utvecklingstider, en
allmän låg prioritering utav ljud och att ljuddesign på mobila plattformar fortfarande har
vissa rent tekniska begränsningar, vilket innebär att ljuddesigners måste kunna förmedla
vissa känslor över ett väldigt litet  spektrum utav ljud. Då blir de icke-diegetiska ljuden
(ljud som ej har en förankring i den faktiska spelvärlden) väldigt prominenta. Speciellt i
den mängd mobilspel som egentligen enbart går ut på att samla poäng. En viss typ av dessa
spel kallas för ”endless runners”.
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Precis som namnet på genren antyder så går spelet ut på att springa, eller ta sig framåt på
olika vis,  i  oändligheten och samla på sig så mycket poäng som möjligt innan spelaren
misslyckas på ett eller annat vis. Det är ett gammalt koncept som blivit större i och med att
det  lämpas  för  mobila  enheter.  Genrens  framgång  går  att  se  i  det  omåttligt  populära
endless  runner-spelet  Temple  Run  (2011)  som hade laddats  ned över  hundra  miljoner
gånger ett år efter dess släpp (Raleigh, N.C., 2012).

Det går ut på att spelaren styr en karaktär som flyr från ett monster och plockar på sig
poäng på vägen. Men det är allt spelaren gör i spelet. Vad är det då som får hen att ändå
vilja spela det om och om igen? En teori om vad som står bakom dess framgång kan vara,
förutom att det är ett designmässigt väldigt välutvecklat spel för mobila plattformar, dess
välgjorda poängljud. Spelaren plockar upp mynt som ligger i långa led längs vägen. När
spelaren lyckas plocka på sig flera mynt i följd så höjs pitchen av poängljudet aningen för
varje mynt. Denna stegring i pitch ger spelaren en extra känsla av framsteg och variation
varje gång hen plockar på sig poäng och får hen att vilja fortsätta jaga poäng. Varför detta
skulle kunna vara anledningen till spelets framgång diskuteras under rubriken ”Vinst- och
poängljud utanför datorspelsbranschen” när Karen Collins m.fl. text tas upp (Game Sound
Technology and Player Interaction, 2011).

2.1. Ljudets innebörd för spelupplevelsen

Om en undersökning om datorspel och dess ljud skall genomföras kan det vara av intresse
att veta mer om spelljudets faktiska påverkan på spelupplevelsen. För att få en mer klar
och allmän bild över hur ljud påverkar konsumenterna av ett spel kan en ta del av Usher,
R.,  Robertson, P. och Sloan, R.s avhandling  Physical Responses (Arousal) To Audio In
Games (2013). Här har de låtit en grupp testpersoner ta del av tre olika typer av spel med
helt skilda genrer, alltifrån överlevnadsskräck till racingspel. De har sedan delat upp dessa
testpersoner i två grupper. Dessa två grupper fick sedan antingen ta del av de spel som
undersöktes  antingen  med  spelets  ljud  på  eller  med  spelets  ljud  avslaget.  Därpå
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analyserades testpersonernas hjärtfrekvens och andning. Studiens resultat visade på att
den grupp som fick spela spelen med ljudet på hade både högre hjärtfrekvens och förhöjd
andning än den grupp som fick spela med ljudet avstängt. Genast går här att se att ljud
faktiskt har en oerhörd vikt för spelupplevelsen, speciellt när det går att se fysiska, mätbara
skillnader.

A  green  rectangle  silently  moving  over  a  computer  screen  is  probably
perceived as just a green rectangle on the screen. But if you add the sound of a
heavy  stone  dragged  over  asphalt  to  this  simple  animation,  the  green
rectangle automagically turns into a heavy stone.

(Liljedahl, 2011, s. 32)

Som Mats Liljedahl skrev i citatet ovan (Sound for Fantasy and Freedom, 2011) är ljud en
slags brygga från en diffus digital värld till den faktiska, fysiska världen. Med hjälp av ljud
går det att bestämma vad olika objekt är, utan någon djupgående förklaring. Om ett spel då
är helt stumt när spelaren samlar på sig poäng skulle spelaren gå miste om en auditiv
feedback  som  rent  hypotetiskt  hade  kunnat  bidra  positivt  till  spelupplevelsen  och
tillfredsställelsen att  plocka på sig poäng. Utan ljudet springer spelaren bara in i något
slags  virtuellt  objekt,  men i  samma spelscenario  fast  med ljudeffekter  springer  istället
spelaren in i ett objekt som faktiskt har ett slags värde.

När det kommer till just dessa vinst- och poängljud går där att se väldigt enkelt hur de har
påverkat både spelmarknaden och den upplevelse spel förmedlar. Detta genom att bara
studera  datorspelstermen  ding.  Detta  är  en term som uppkom i  det tidiga  MMORPG-
spelet (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) EverQuest (1999). Ding syftar på
det ljud som uppkom när spelaren i  EverQuest  (1999) gick upp i nivå med sin karaktär.
Detta kom sedan att bli ett verb för att gå upp i nivå, ens karaktär  dingar. Uttrycket har
sedan dess blivit väldigt etablerat inom datorspel och används i tal bland spelare oavsett
vilket slags spel de spelar, bara möjligheten finns att gå upp i nivå. Och detta oberoende
hur spelet i frågas ljudeffekt för att gå upp i nivå faktiskt låter. En viss typ av ljudeffekt har
alltså blivit så väl förknippad till en viss händelse att det används som ett verb.

2.2. IEZA-modellen

Två  termer  som  är  vanligt  förekommande  inom  forskning  kring  ljud  i  datorspel  är
diegetiskt och icke-diegetiskt.  För att kunna förstå innebörden av dessa två termer, och
varför de så gärna används, behövs en genomgång av den så kallade IEZA-modellen. Skulle
den mängd forskning det finns kring ljud inom datorspel jämföras med de övriga ämnen
som  kan  diskuteras  inom  datorspel  finns  det  förvånansvärt  lite  forskning  kring  det
förstnämnda.  Detta  är  något  som  Inger  Ekman  tar  upp  i  Meaningful  Noise:
Understanding Sound Effects in Computer Games (2005). Hon menar på att många av de
teorier  som appliceras  på  datorspelsmediet  egentligen  har  sin  grund i  forskning  inom
filmljud. Ekmans påstående om den bristfälliga forskningen inom datorspelsljud var något
som Sander Huiberts och Richard van Tol höll med om när de skrev sin artikel  IEZA: A
Framework For Game Audio (2008) och visade upp den så kallade IEZA-modellen. IEZA
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står för Interface, Effect, Zone och Affect och är en modell som används för kategorisering
och analys av ljud inom datorspel.

IEZA-modellen delar in sina olika komponenter över diegetiska och icke-diegetiska ljud.
Diegetiska ljud syftar på ljud som uppkommer utav faktiska ting inom spelvärlden, det
skulle exempelvis kunna vara om det är en fågel i spelet som kvittrar. Icke-diegetiska ljud
är därför de ljud som ej har en källa inom spelvärlden. Ett exempel på ett sådant icke-
diegetiskt ljud kan vara musik. Men om denna musik eventuellt skulle spelas genom en
radio som finns inom spelvärlden hade musiken istället varit diegetisk.

Vidare  är  det  även  nedbrutet  i  de  tidigare  nämnda Interface,  Effect,  Zone  och  Affect-
kategorierna. Effect och Zone ligger inom spektrumet av diegetiska ljud, det vill säga att de
existerar inom spelvärlden. Effect-ljud är de ljud som uppkommer av de olika händelser
som sker inom spelvärlden. Det kan till  exempel vara det ljud som uppkommer när en
karaktär avfyrar ett vapen. Zone-ljud är komponenterna av den ofta mer statiska ljudmatta
som ligger i bakgrunden av spelet, som är bunden till spelets miljö, väder och vilken kultur
det utspelar sig inom.

På andra sidan av IEZA-modellen, på den icke-diegetiska sidan, ligger Affect och Interface.
Ett  affect-ljud  har  som funktion  att  påverka  spelaren  på ett  känslomässigt  plan.  Icke-
diegetisk musik är ett exempel som faller inom kategorin affect. Den sista komponenten av
IEZA-modellen  är  interface-ljud.  Ett  exempel  på ett  sådant  ljud  kan  vara  de  ljud som
uppkommer när spelaren navigerar genom spelets olika menyer och så vidare, men det är
även  under  denna  kategorin  som  de  olika  vinst-  och  poängljuden  infaller.  Poängljud
behöver naturligtvis inte enbart vara bundna till denna kategori, det beror helt och hållet
på hur de är designade. Men de exempel på poängljud som används i denna text hamnar
på den icke-diegetiska sidan av IEZA-modellen.
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2.3. Ytterligare kategoriseringsmodeller

IEZA-modellen  må  vara  en  väldigt  vanligt  använd  modell  när  det  kommer  till
kategorisering utav ljud i datorspel, men det finns alternativ. Ett sådant är den modell som
den väletablerade ljuddesignern Walter Murch skapade, nämligen hans modell över kodat
och  icke-kodat ljud  (2005).  Denna  modell  menar  på  att  ett  verks  ljud  ligger  på  ett
spektrum som sträcker sig från så kallat  kodat (encoded) ljud till  icke-kodat (embodied)
ljud. 

Vad som Murch (2005) menar att ett  kodat  ljud innebär är att det krävs en viss specifik
kunskap för att  kunna förstå sig på ljudet – för att  kunna avkoda det.  Ett  exempel på
sådant ljud är, som figuren föreslår, språk. Det krävs en förkunskap för att kunna avkoda
och förstå språk, som utan denna förkunskap bara låter som nonsens. På andra sidan av
spektrumet ligger  de  icke-kodade ljuden.  Vad som Murch (2005) ger  som exempel  på
okodat ljud är musik, något som talar till lyssnaren även utan någon direkt kunskap inom
området. I mitten utav spektrumet går där att hitta mer effect-liknande ljud, för att göra en
parallell till IEZA-modellen. Det rör sig om ljud där det finns en generell uppfattning om
dess innebörd, men som ändock kan variera i innebörd beroende av kontext. Ett poängljud
skulle ligga runt mitten, eventuellt aningen mot icke-kodat, tack vare att dessa ofta har en
mer musikalisk karaktär. Spektrumets olika ljud är färgkodade från att kodade ljud är lila
till att de icke-kodade är röda.

IEZA-modellen (Huiberts, van Tol,  2008) kombinerades med Murchs modell (2005) av
Jacob  Wallén  och  Ulf  Wilhelmsson  (2011)  för  att  effektivisera  kategoriseringsarbetet
ytterligare. Till denna hybrid lades det även till förmågan att särskilja ljud av olika frekvens
genom de geometriska figurerna cirkel, kvadrat och triangel. Dessa figurer syftar på ljud
utav  låg  frekvens,  ljud som ligger  i  mellanregistret  samt ljud utav  hög frekvens.  Dessa
figurer  kommer  även  att  variera  i  storlek  beroende  på  hur  starkt  ljudet  är  rent
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volymmässigt.  Genom dessa  ytterligare  specificeringar  finns  där  en klar  bild  över  hela
ljudbilden.

2.4. Vinst- och poängljud utanför datorspelsbranschen

Dessa  vinst-  och  poängljud  förekommer  även  utanför  den  konventionella
datorspelsbranschen. Om en blickar utanför kategorin mobilspel, även utanför de ”vanliga”
datorspelen, och ser mot de olika spel som kan finnas på ett casino så går det att se – och
framförallt höra – att fenomenet poängljud även här är vanligt förekommande. Och de är
dessutom väldigt viktiga för spelen. De mest populära spelen på casinon kommer oftast i
form  utav  enarmade  banditer.  Natasha  Dow  Schull  skriver  i  Digital  Gambling:  The
Coincidence  of  Desire  and  Design  (2005)  att  de  enarmade  banditerna,  en  typ  av
spelmaskin, numera utgör 77% av de spel som finns på casinon i Las Vegas.

Vad kan  det  då  vara  som gör  dessa  enarmade  banditer  så  otroligt  populära?  Om den
uppenbara frestelsen för möjligheten att vinna pengar bortses, naturligtvis. En liknande
tes som den kring  Temple Runs (2011) populäritet kan dras – det har bland annat med
ljuddesignen att göra. Detta ämne är något Karen Collins m.fl. skriver om i kapitlet Sound
in Electronic Gamling Machines (Game Sound Technology and Player Interaction, 2011) .
Hon nämner bland annat hur spelmaskinernas ljuddesign är utformad för att redan innan
spelaren har satt sig väcka dess intresse. Genom ljud som antyder om vinst, som spelas
upp även om det inte sitter någon vid spelmaskinen, lockas spelare till att sätta sig ned och
börja spela. Vidare skriver Collins m.fl. om hur varierande ljud används för att hålla uppe
användarens intresse för spelet.  Genom att spela upp vinstljuden slumpmässigt istället för
att enbart spela upp ett så skapas illusionen av att spelaren kommer fortsätta vinna.

Även utanför spel rent allmänt förekommer dessa ljud. De behöver dock inte alltid indikera
på några poäng eller någon vinst, men ljuden är fortfarande utformade på så vis att det
skall kännas en viss tillfredsställelse när ljuden spelas upp. Ett exempel på sådant ljud är
SMS-signalen och för  att  specificera exemplet  något ytterligare  -  iPhonens SMS-signal.
Den är till karaktär väldigt snarlik det kända poängljud som finns i  Super Mario Bros.
(1985) och fungerar inte bara som ett sätt att uppmärksamma telefonens ägare om att det
finns ett nytt meddelande, utan det fyller även telefonens ägare med en viss upprymdhet
över meddelandet. Liknande ljudeffekter finns även på diverse olika sociala medier.
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3. Problemformulering 

Som  tidigare  diskuterat  är  ljudeffekter  ett  vanligt  förekommande  verktyg  inom
datorspelsutveckling för att skapa och förmedla känslor. Inte minst är det ett väldigt bra
verktyg  för  att  definiera  objekt  i  spelvärlden  såsom  Mats  Liljedahl  (2011)  skriver.  De
ljudeffekter som uppkommer när spelaren samlar på sig poäng har under tre decennier
utvecklats i karaktär relativt lite sen de först introducerades i Lode Runner (1983) om de
jämförs med andra sorters ljudeffekter. Men skulle denna ljudmässiga feedback kunna bli
effektivare  med  bara  små  förändringar?  Och  hur  skulle  spelaren  reagera  om  dessa
ljudeffekter inte var där överhuvudtaget?

I  denna  rapport  undersöks  huruvida  det  går  att  gynna  en  spelupplevelse  genom  små
ändringar i den icke-diegetiska ljudbilden. Dessa ändringar är i form av tidigare nämnda
och diskuterade poängljud.  Hur kommer spelaren reagera om denne ej  får  höra några
poängljud när hen får poäng? Kommer spelaren reagera olika på olika varianter av samma
poängljud? Vad denna rapport syftar till att undersöka är följande två frågeställningar:

 Kommer spelaren känna samma intresse för spelet utan poängljud?

 Kan små variationer i poängljudet öka spelarens intresse för spelet?

Det resultat  som kommer finnas till  dessa frågeställningar  vid projektets  slutskede kan
leda till  en djupare förståelse för hur dessa icke-diegetiska poängljud påverkar spelaren
och hur de kan användas för att bibehålla spelarens intresse för spelet i fråga. Projektets
resultat kan därmed vara direkt intressant ur ett datorspelsutvecklingsperspektiv.

3.1. Metodbeskrivning

För att besvara denna rapports frågeställning har en artefakt i form av ett enklare endless
runner-spel producerats. Spelet är inte särskilt visuellt tilltalade och det finns inte någon
avancerad mekanik, detta för att lyckas hålla arbetet inom projektets satta tidsram. Den
enda viktiga mekaniken som finns i  artefakten är spelarens  möjlighet  att  samla på sig
poäng. Denna spelbara artefakt ljudsattes först och främst med ett antal grundläggande
diegetiska ljud för att göra spelupplevelsen aningen mer tilltalande. Därefter finns de olika
icke-diegetiska  poängljud  som  kommer  att  stå  som  grund  för  själva  studien.  All
ljudproduktion  och  bearbetning  har  skett  i  programvaran  FL  Studio  11 (2013)  och
implementeringen och produktionen av den spelbara artefakten har skett i programvaran
Unity  5  (2015).  För  att  göra  projektet  extra  tidseffektivt  har  en  nedladdningsbar  och
royalty free spelmall använts, vilket minimerade arbete kring grafik och programmering
och tillät fokus på ljudproduktionen.
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När själva ljudarbetet var färdigställt kom spelet att exporteras ut i tre olika varianter. Den
första varianten innehöll  enbart  de diegetiska ljuden. Den andra varianten innehöll  ett
simpelt icke-diegetiskt ljud som spelas upp varje gång spelaren lyckas samla på sig poäng.
Den  tredje  och  slutgiltiga  varianten  innehöll  istället  tre  stycken,  aningen  varierande,
poängljud,  som  spelas  upp  i  slumpmässig  ordning  när  spelaren  samlar  poäng.  Dessa
varierande poängljud utvecklades utifrån det poängljud som används i spelvariant två och
det rör sig om små förändringar i ljudet, såsom en aningen annorlunda tonhöjd på ljudet
till  exempel. Dessa slumpmässiga ljud kom att användas för att undersöka om det som
Karen Collins m.fl. skriver i  Game Sound Technology and Player Interaction (2011) om
varierande ljud i enarmade banditer även kan appliceras på datorspel, med syfte att bidra
positivt till spelupplevelsen och förlänga spelarens intresse för spelet.

Detta spel i dess olika varianter lades sedan ut på ett antal olika internetforum som har en
datorspelsinriktning, ihop med ett frågeformulär där respondenterna först och främst fick
berätta vilken av de tre spelvarianter de valde att spela och sedan fick de besvara ett antal
frågor om hur de upplevde spelupplevelsen. Frågorna gick ut på att respondenterna skall
ange  en  siffra  på  en  gradskala  mellan  1-5.  Bland  annat  var  det  frågor  om  hur
underhållande  respondenten  fann  spelet  och  hur  hen  tyckte  ljudet  –  och  specifikt
poängljudet  –  bidrog  till  detta.  Den  åldersgrupp  som  eftersöktes  att  besvara  denna
undersökning  var  mellan  tonåren  upp  till  unga  vuxna.  I  en  rapport  av  Arbets-  och
Miljömedicin  definieras  ”unga  vuxna”  som  folk  i  åldrarna  20-24  år  (Hagberg,  M  &
Palmerud, G., 2010,  s. 4), vilket även är den definition som kom att användas för denna
undersökning. Denna kvantitativa metoden valdes på grund av att,  för att citera  Østbye
m.fl.,  ”hitta  samband  mellan  variabler  och  visa  att  sambanden  motsvarar  samband  i
verkligheten” (2004, s. 156). 30 stycken respondenter kom att eftersökas. Den kvantitativa
undersökningen kom att göras och sammanställas med hjälp av  Google Docs  (2015), ett
gratis och effektivt verktyg för att skapa frågeformulär på internet.

Denna  kvantitativa  metod  kom att  trianguleras  med en  kvalitativ  metod.  En  betydligt
mindre grupp av två stycken unga vuxna kom att få spela de olika spelvarianterna för att
sedan få vara med i en semistrukturerad intervju. Intervjun kom att i grund och botten
baseras  på  samma  enkätfrågor  som  används  under  den  kvantitativa  delen  av
undersökningen. Respondenterna kom först att få spela de olika varianterna av artefakten
under  en  mindre  tidsperiod,  runt  10-15  minuter.  Därefter  kom den semistrukturerade
intervjun att hållas. Denna triangulering kom att ske för att ge undersökningen lite mer
nyans med de kvalitativa respondenternas egna åsikter. Østbye, m.fl. skriver i  Metodbok
för  medievetenskap  (2008,  s.  101)  att  en  undersökning  kan  gynnas  med hjälp  av  den
kvalitativa metoden genom att den ger mer ingående data som annars eventuellt inte hade
kommit fram genom en kvantitativ undersökning.
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3.1.1 Problematisering och diskussion kring metod
Att  enbart  göra  undersökningsmaterialet  tillgängligt  på ett  internetforum innebär  dock
risken att potentiella respondenter väljer att inte genomföra undersökningen och att det
därför  kommer  in  för  lite  data.  Med  detta  i  åtanke  gjordes  undersökningsmaterialet
tillgängligt  på  två  av  Sveriges  största  internetcommunitys  med  inriktning  på  spel  och
teknik, nämligen SweClockers och Gamereactor. Anledningen till varför undersökningen
ej expanderas till internetforum med annan inriktning är för att den spelbara artefakten
kommer vara  så  pass  nedskalad  att  testpersonerna eventuellt  kommer  behöva  tidigare
erfarenhet av datorspel. Detta är helt enkelt ett val för att undvika att data ej kommer in på
grund av att  respondenterna inte vet hur de skall  använda artefakten.  Anledningen till
varför undersökningen endast begränsas till svenska internetforum är på grund av risken
för att det skall komma in felaktig data tack vare språkmässiga komplikationer.

Anledningen  till  varför  enbart  respondenter  som  är  tonåringar  samt  unga  vuxna
eftersöktes  är  på  grund  av  den  förkunskap  inom  spel  som  efterfrågas.  Skulle
respondenterna  vara  av  en  ålder  som  ligger  över  eller  under  detta  åldersspann  finns
möjligheten att  de inte inte hade haft  tillräcklig förkunskap för att  kunna förstå sig på
artefakten.  Ålder  var  annars  för  denna  undersökning  en  irrelevant  faktor  utöver  den
tekniska  förkunskapen.  Av  denna  anledning  kommer  inte  heller  kön  och  etnicitet
efterfrågas. Vetskapen om dessa faktorer är irrelevanta för undersökningen.

För att undvika felaktig data kom frågeformuläret att vara formulerat på ett sådant vis att
det skall vara svårt för respondenterna att förstå eller missförstå och därför besvara fel. Av
denna anledning kom det att finnas flertalet frågor som enbart gick ut på att ange en siffra
på en gradskala mellan 1-5 vilket är enkelt att både genomföra och förstå. Att inte använda
till exempel en gradskala mellan 1-10 var för att svaren kunde ha blivit mer svårtolkade än
på en gradskala mellan 1-5.

Ett problem som skulle kunnat uppstå när det kom till trianguleringen av den kvantitativa
och  den  kvalitativa  metoden  är  att  det  eventuellt  hade  blivit  för  lite  tid  kvar  för  den
kvalitativa  delen  på  grund  av  den  tidsram  detta  projekt  har.  Men  tack  vare  att  den
kvantitativa delen av undersökningen kunde fortlöpa relativt  självständigt  efter att  den
blivit  upplagd på de olika internetforumen gick det att  även göra den kvalitativa delen
parallellt till den andra delen. Ett annat tidsrelaterat problem som hade kunnat uppstå var
vid sammanställningen av den data som kommit in. Om det inte vore för  Google Docs
(2015) hade det funnits en risk att denna sammanställning hade tagit väldigt lång tid om
det hade varit många som besvarat undersökningen. Google Docs (2015) gjorde dock detta
arbete väldigt effektivt, vilket inte gjorde detta till något problem att behöva oroa sig över.
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3.2. Etiska synpunkter

Vetenskapsrådet  skriver  (Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-
samhällsvetenskaplig  forskning,  2002)  om  hur  forskning  borde  gå  till  ur  en  etisk
synvinkel.  De  sätter  upp  fyra  grundkrav  för  forskning,  vilket  denna  undersökning
naturligtvis kom att följa. Först och främst kom respondenterna att bli informerade om om
vad projektet gick ut på och vilken roll de kom ha i det. Därefter kom respondenternas
samtycke  att  inhämtas.  Respondenterna  fick  själva  få  välja  hur  länge  de  vill  delta  i
undersökningen.  När  det  kom  till  den  kvantitativa  delen  av  undersökningen  kunde
respondenterna enkelt själva bestämma detta. När det kom till  den kvalitativa delen av
undersökningen kom respondenterna att informeras om att de själva fick välja hur länge
de vill delta. Slutligen kom inga av respondenternas namn att offentliggöras, detta projekt
hade inget att gynna av sådan information.
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4. Genomförande

Denna del av rapporten har behandlat både förstudierna inför produktionen samt själva
produktionen  av  den  artefakt  som  kom  att  användas  för  att  undersöka
problemformuleringen,  hur processen av att  skapa artefakten  såg ut och vilka val  som
gjordes längs vägen av denna process. All ljudproduktion gjordes i programmet FL Studios
11 (2013) och implementeringen och själva skapandet av spelet skedde i Unity 5 (2015).

4.1. Förstudier

Det allra första steget av genomförandet var förstudier kring själva genren endless runners.
För att kunna ge ett svar på detta projekts frågeställningar krävdes en artefakt som faktiskt
har något slags underhållningsvärde rent spelmekaniskt, även om det är ljuddesign som
ligger  i  fokus.  Utan  en  mekaniskt  tilltalande  artefakt  skulle  det  finnas  en  risk  för  att
respondenter eventuellt inte skulle lägga ned tillräckligt mycket tid på artefakten eller till
och med inte alls besvara undersökningen. Med dessa risker i åtanke påbörjades arbetet
med förstudier kring vad som gör ett bra endless runner-spel.

Det tog inte mycket tid att snabbt se vissa mönster och återkommande faktorer bland de
mest  populära  endless  runner-spelen.  Några  utav  titlarna  som  användes  för  denna
förstudie var det i denna rapport tidigare nämnda Temple Run (2011) samt dess uppföljare
Temple Run 2 (2013), Sonic Dash (2013) och Subway Surfers (2012). Direkt syns väldigt
framträdande mekaniska likheter spelen emellan.
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Figur 4: Montage av skärmdumpar från Subway Surfers (2012), Sonic Dash (2013) och Temple
Run 2 (2013).



Inte bara var dessa spel rent estetiskt oerhört lika varandra, men de gick även ut på en och
samma sak. Ta sig så långt som möjligt och plocka upp så många poäng som möjligt på
vägen. Spelen utnyttjade även precis samma typ av hinder för att öka svårighetsgraden.
Detta var antingen olika typer av objekt och fiender som spelaren behövde flytta sig i sidled
för eller hoppa över för att  undkomma. Utöver objekt och fiender fanns där även hål i
själva plattformen som karaktären springer på som spelaren behöver hoppa över för att
inte förlora.

Med dessa faktorer i åtanke påbörjades eftersökandet av en lämplig spelmall. En spelmall i
detta fall är ett i princip färdigt spel som  kan laddas in i programmet Unity 5 (2015) för att
sedan kunna modifieras enligt smak och tycke. I en uppsjö av mindre lämpliga exemplar så
fanns lyckligtvis  en mall som innehöll precis de faktorer som efterfrågades.  Det var ett
endless  runner-spel  där  spelaren  styr  en  karaktär  som springer  genom en  grotta  med
uppgiften att komma så långt som möjligt och plocka på sig poäng under tiden. Även precis
de efterfrågade svårighetsgradsrelaterade faktorerna fanns med i denna mall, vilket gjorde
den väldigt väl lämpad för denna undersökning.

När det stod klart  vilken spelmall  som skulle  användas för produktionen av artefakten
övergick förstudierna till den viktigaste komponenten av sagda artefakt, nämligen själva
poängljudet. Den mest självklara inspirationskälla kom till att vara tidigare nämnda ljud
som uppkommer när spelaren samlar på sig guldmynt i  Super Mario Bros.  (1985). Även
poängljudet till Sonic the Hedgehog (1991) kom att stå som en viktig inspirationskälla. Ett
ytterligare spel som tillkom och var viktig för förstudierna var  Ratchet & Clank  (2002).
Dessa spelexempels poängljud kom till att stå som en inspirationsmässig grundstomme till
hur  artefaktens  poängljud kom till  att  låta.  Det  handlar  om ett  glatt  ljud med en viss
karaktär av metall som liknar faktiska mynt. Utöver grundljudet kom Temple Run (2011)
att vara viktig inspiration, detta på grund av hur ljudet presenteras för spelaren. Det vill
säga att ljudet varierar aningen i pitch ju fler poäng spelaren samlar på sig i följd.

4.2. Artefakten, det praktiska arbetet

Med förstudierna klara och med en klar bild av hur artefakten skulle vara påbörjades det
praktiska arbetet kring artefakten. Vad som stod som högst prioriterat vid denna punkt i
arbetsprocessen var att få själva spelet att fungera. Utan ett spelbar artefakt så spelar det
ingen roll  hur välproducerade  poängljuden skulle  vara,  då det  inte  skulle  finnas något
instrument att  förmedla dessa ljud med. Därför var ett fungerande spel av allra högsta
prioritet. Och mycket tack vare det faktum att en spelmall användes gick det förhållandevis
enkelt  att  klara  av  denna  uppgift.  Vad  som  antogs  skulle  åtminstone  innebära  några
problem som behövde korrigeras gick väldigt smärtfritt då spelmallen laddades in i Unity
5 (2015) och direkt var körbar.
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Även om spelmallen hade en funktion för att lägga till egna poängljud i spelet fanns där
ingen som helst funktion för att kunna använda sig utav flera olika poängljud och få de att
spelas upp i en slumpmässig ordning. Detta var en funktion som hela projektet hängde på,
utan  den  var  det  en  omöjlighet  att  undersöka  och  besvara  den  ställda
problemformuleringen. Därför behövde denna funktion läggas till manuellt. Detta gjordes
genom att  skriva  ett  randomiserings-script  i  C# (C-Sharp)  som sedan applicerades  på
spelet,  vilket  gjorde  det  möjligt  att  lägga  in  flera  ljudkällor  som  spelades  upp  i  en
slumpmässig ordning allt eftersom spelaren plockade på sig poäng i spelet. Anledningen
till  att  olika,  slumpmässiga  poängljud efterfrågas  är  för  att  kunna undersöka huruvida
denna slumpfaktor bidrar positivt till spelupplevelsen eller ej och för att se om det Karen
Collins  m.fl.  skriver  i   Game Sound Technology and Player  Interaction  (2011)  om de
slumpmässiga ljudet i elektroniska spelmaskiner även kan appliceras på datorspel.

Spelet hade som tidigare nämnt de olika faktorer som pekats ut bland de populära endless
runner-spelen, det vill säga poänginsamlande och att spelaren behöver akta sig för diverse
olika faror som hinder och hål i plattformarna. Spelmallen innehöll dock väldigt många av
dessa hinder, så många att det ibland blev lite överväldigande och aningen för svårt. Därför
för att undvika risken att respondenter eventuellt inte fortsätter spela och i sin tur inte
besvarar  de frågor  som de kommer bli  ställda efteråt  så  togs valet  att  ta  bort  vissa av
spelets hinder, men inte allt för många. Detta för att göra spelupplevelsen aningen mer
harmlös  så  att  det  skall  vara  underhållande  att  spela,  men  fortfarande  finnas  en  viss
utmaning, något som även det bidrar till underhållningsfaktorn.

Vad som var tänkt från början var att producera ljudeffekter inom flera av IEZA-modellens
(Huibert, S. & van Tol, R., 2008) olika kategorier, för att ge en rikare spelupplevelse. Ett
spel med enbart ett poängljud hade eventuellt uppfattats som aningen fattigt på ljud. Men
den spelmall som kom att användas för artefakten innehöll redan från början en mindre
uppsättning ljud, som skaparen av själva mallen hade tagit från ett ljudbibliotek. För att
spara tid och framförallt kunna ge mer tid till produktionen av poängljudet fick de redan
existerande ljuden vara kvar i spelet då de var av acceptabel kvalitet.
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Figur 5: Skärmdump av artefaktens titelskärm.



Poängljudet  producerades i  programmet  FL Studios 11  (2013) och hämtade inspiration
från en kombination av poängljuden från  Ratchet & Clank  (2002),  Sonic the Hedgehog
(1991)  och  Super  Mario  Bros.  (1985).  För  att  uppnå  den  eftersträvade  metalliska
karaktären på ljudet, som ger spelaren en känsla av värde i poängen när en likhet med
mynt uppstår, så användes ljudet av en tamburin och en agogô (ett slags klockinstrument).
Att detta intryck av värde var något som eftersträvades var inte bara på grund av att det var
en gemensam nämnare bland de olika spel som fått stå som inspirationskälla, utan även på
grund av  det  som Mats  Liljedahl  skriver  om hur ljud kan  användas  för  att  bestämma
innebörden av olika objekt i spelvärlden  (Sound for Fantasy and Freedom, 2011). Med
poängljudet vill man visa på att objektet i fråga har ett värde.

Agogôn användes för att  ge ljudet  en stark metallisk  stomme med dess tydliga  anslag.
Tamburinen användes som ett komplement till detta för att få en liten rasslande efterklang
på ljudeffekten, något som skulle ge intrycket av att spelaren får många poäng. För att göra
poängljudet intressantare kom även en väldigt enkel synt att användas under tamburinen
och agogôn. Denna synt kombinerades med ett reverb för att ge hela ljudeffekten lite mer
karaktär.  En  annan  anledning  till  varför  denna  synt  kom  att  användas  var  för  att
poängljudet skulle ha en viss ton och då få en mer musikalisk karaktär. Detta för att göra
ljudeffekten  aningen  mer  okodad  (Murch,  2005)  för  att  spelaren  inte  skulle  behöva
fundera över vad det är för ljud. Denna ljudeffekt producerades i tre olika varianter, med
skillnad i vilken ton de har, detta för att uppnå den variation i ljudet som är relevant för att
besvara själva undersökningen. Det var tidigare tänkt att det skulle användas fyra olika
varianter av denna ljudeffekt, men när de väl var implementerade i spelet ansågs det lite
väl  mycket  med fyra  stycken  varianter.  Det  blev  näst  intill  lite  överväldigande.  Därför
användes bara tre av varianterna, något som fungerade betydligt bättre.
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Figur 6: Skärmdump från artefakten.



4.3. Pilotstudie

Med  artefakten  klar  syntes  det  direkt  vilka  komplikationer  som  uppstod,  redan  innan
själva  pilotstudien  var  påbörjad.  En  av  de  tänkta  frågor  som  skulle  vara  med  i
frågeformuläret behandlade hur poängljudet påverkar spelupplevelsen. Denna fråga fick
tas bort, då en variant av artefakten inte innehöll något poängljud. Med denna fråga kvar
hade  det  möjligtvis  uppstått  vissa  komplikationer  när  respondenterna  skulle  besvara
frågeformuläret.  Alternativt hade frågeformuläret behövt skrivas om till  en nivå där det
eventuellt hade blivit för krångligt för respondenterna. Den mer omfattande frågan om hur
ljudet  rent  generellt  påverkar  spelupplevelsen  fick  istället  vara  kvar  och  fungera  som
substitut för den borttagna frågan.

Efter  pilotstudien  som  gjordes  på  två  respondenter  kom  frågeformuläret  att  ändras
kraftigt. Från början var det utformat så att respondenterna först fick kryssa i vilken av
spelvarianterna de spelade för att sedan besvara frågorna. Därefter behövde de ladda om
frågeformuläret för att besvara för en annan spelvariant. Med de nya ändringarna kom
frågeformuläret att istället vara utformat så att varje spelvariant hade en egen sida, så när
en respondent var klar med en spelvariants frågor var det bara att klicka sig vidare till
nästa.  Denna  ändring  gjorde  frågeformuläret  inte  bara  smidigare  utan  även  betydligt
enklare att förstå sig på. Utöver detta ändrades även det fält där respondenterna behövde
fylla i sin ålder. Tidigare var detta ett fält där de fick skriva in sin exakta ålder, men nu
ändrades det till att respondenterna fick kryssa i om de tillhörde åldersgrupperna 13-16,
17-20  eller  21-24  år.  Denna  ändring  kom  att  göras  på  grund  av  att  den  data  som
undersökningen gav upphov till blev betydligt enklare att sammanställa. Respondenterna
av pilotstudien kom även att peka ut vikten av att understryka att det är viktigt att ljuden
skall vara på när respondenten spelar spelet. Det kan möjligtvis ses som en självklarhet av
vissa men det skadar inte att förtydliga, därför lades det till en text i frågeformuläret som
understryket detta. 
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5. Utvärdering

5.1. Presentation av undersökning

Undersökningsmaterialet  publicerades  på tidigare  nämnda internetforum (SweClockers
och  Gamereactor) där  respondenterna  fick  först  och  främst  ladda  ned  den  spelbara
artefakten. Den består av tre stycken spelvarianter som respondenterna fick spela för att
sedan besvara enkätfrågor  relaterade till  de olika spelvarianterna.  Parallellt  med denna
undersökning  genomfördes  även  en  mindre  semistrukturerad  undersökning  med  två
stycken respondenter. Totalt sett var det 30 stycken respondenter som kom att stå som
grund  för  denna  undersökning.  Åldersfördelningen  bland  respondenterna  redovisas  i
grafen nedan (Figur 7). Respondenternas kön efterfrågades aldrig då detta är irrelevant för
undersökningen  i  fråga,  som  tidigare  diskuterats  i  denna  rapport.  Resultatet  har
behandlats lika oavsett vilken åldersgrupp respondenterna tillhörde.

Enkäten bestod utav frågorna ”Hur underhållande tyckte du denna variant av spelet var?”
och ”Hur väl  tyckte  du att  ljudet  bidrog till  spelupplevelsen?”  där  respondenterna  fick
kryssa  i  sitt  svar  på  en  skala  mellan  1  till  5,  där  1  till  exempel  representerade  att
spelvarianten inte alls var underhållande och 5 var väldigt underhållande. Dessa två frågor
fick respondenterna svara på efter att ha spelat varje variant av den spelbara artefakten. De
enda instruktioner respondenterna fick, utöver att de skulle besvara enkätfrågorna, var en
beskrivning av spelets kontroller och en text som underströk att det var viktigt att ha ljudet
på  när  undersökningen  genomfördes.  De  semistrukturerade  intervjuerna  som  hölls
parallellt  med  den  kvantitativa  undersökningen  genomfördes  online  via  programmet
Skype  (2014).  Dessa  intervjuer  var  strukturerade  på  samma  vis  som  den  kvantitativa
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Figur 7: Antal respondenter inom de olika åldersgrupperna.



undersökningen,  men  tillät  respondenterna  att  verbalt  motivera  varför  de  besvarade
enkäten som de gjorde.

5.1.1. Spelvariant 1 (inget poängljud)
På  frågan  ”Hur  underhållande  tyckte  du  denna  variant  av  spelet  var?”  valde  åtta
respondenter svarsalternativ 1 (26,7% [procentenheten representerar hur många procent
av  de  totala  respondenterna  som  valde  detta  svarsalternativ]),  det  vill  säga  inte  alls
underhållande. Tio respondenter valde svarsalternativ 2 (33,3%), sju respondenter valde
svarsalternativ  3  (23,3%),  fyra  respondenter  valde  svarsalternativ  4  (13,3%)  och  en
respondent valde svarsalternativ 5 (3,3%). Se Figur 8.

På frågan ”Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen?” valde sju respondenter
svarsalternativ  1  (23,3%).  Tio  respondenter  valde  svarsalternativ  2  (33,3%),  nio
respondenter valde svarsalternativ 3 (30%), tre respondenter valde svarsalternativ 4 (10%)
och en respondent valde svarsalternativ 5 (3,3%). Se Figur 9. Båda respondenterna som
var med om den semistrukturerade intervjun pekade på att ljudbilden kändes fattig och
tom, vilket resulterade i ett lågt resultat från de båda. Ena respondenten nämnde även att
hen inte kände att ädelstenarna som spelkaraktären plockar upp i artefakten hade något
värde när det saknades ett  poängljud.  Det fanns därför ingen direkt  motivation till  att
samla på sig poäng.
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Figur 8: Svar på enkätfråga 1.



5.1.2. Spelvariant 2 (ett poängljud)
På  frågan  ”Hur  underhållande  tyckte  du  denna  variant  av  spelet  var?”  valde  fem
respondenter svarsalternativ 1 (16,7%). Fyra respondenter valde svarsalternativ 2 (13,3%),
tolv respondenter valde svarsalternativ 3 (40%), åtta respondenter valde svarsalternativ 4
(26,7%) och en respondent valde svarsalternativ 5 (3,3%). Se Figur 10.

19

Figur 9: Svar på enkätfråga 2.

Figur 10: Svar på enkätfråga 3.



På frågan ”Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen?” valde två respondenter
svarsalternativ  1  (6,7%).  Två  respondenter  valde  svarsalternativ  2  (6,7%),  fjorton
respondenter  valde  svarsalternativ  3  (46,7%),  sex  respondenter  valde  svarsalternativ  4
(20%)  och  sex  respondent  valde  svarsalternativ  5  (20%).  Se  Figur  11.  De  två
respondenterna som var med om den semistrukturerade intervjun hade när det kommer
till  ljudet i  Spelvariant 2 väldigt  olika åsikter.  Den ena respondenten ansåg att  det var
denna variant av artefakten som hade det bästa ljudet, vilket resulterade i ett högt resultat.
Den andra respondenten ansåg att denna variants ljudbild blev alldeles för repetitiv och att
det i längden blev på grund av detta aningen jobbigt att spela spelet.

5.1.3. Spelvariant 3 (tre poängljud)
På  frågan  ”Hur  underhållande  tyckte  du  denna  variant  av  spelet  var?”  valde  sex
respondenter svarsalternativ 1 (20%). Fem respondenter valde svarsalternativ 2 (16,7%),
nio respondenter valde svarsalternativ 3 (30%), nio respondenter valde svarsalternativ 4
(30%) och en respondent valde svarsalternativ 5 (3,3%). Se Figur 12.
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Figur 11: Svar på enkätfråga 4.



På frågan ”Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen?” valde tre respondenter
svarsalternativ 1 (10%). Två respondenter valde svarsalternativ 2 (6,7%), tio respondenter
valde svarsalternativ 3 (33,3%), tio respondenter valde svarsalternativ 4 (33,3%) och fem
respondent valde svarsalternativ 5 (16,7%). Se Figur 13. De två respondenterna som var
med om den semistrukturerade intervjun hade i princip helt omvända åsikter i jämförelse
med hur de tyckte om ljudbilden i spelvariant 2. Den respondent som tyckte att ljudbilden
var  repetitiv  och irriterande i  spelvariant  2 ansåg att  de variationer  i  poängljudet  som
fanns i spelvariant 3 bidrog mycket väl till spelet, vilket resulterade i ett högt betyg både
när det kommer till  spelets  underhållningsvärde och specifikt  dess ljudbild.  Den andra
respondenten tyckte istället att denna spelvariants poängljud blev irriterande i längden på
grund av att hen inte tyckte att variationerna i poängljudet var enhetliga. 
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Figur 13: Svar på enkätfråga 6.

Figur 12: Svar på enkätfråga 5.



5.2. Analys och problematisering av resultat

Vad som direkt var väldigt tydligt efter en sammanställning utav undersökningens resultat
var att ljudbilden av spelvariant 1 generellt verkade anses undermålig i jämförelse med de
andra spelvarianterna. Den enda skillnaden mellan ljudbilden i spelvariant 1 och de övriga
två  spelvarianterna  var  avsaknaden  av  poängljud.  Detta  skulle  kunna  tyda  på  att
poängljudet  i  sig  fyller  en  ganska  viktig  funktion  för  ljudbilden  –  men  även  för
spelupplevelsen i sig. Den första spelvarianten, utan poängljud, hade nämligen inte bara
ett lägre resultat när det kom till ljudbilden utan även när det kom till spelets generella
underhållningsvärde. Det var 18 stycken respondenter som antingen gav svarsalternativ 1
eller  2  till  frågan  ”Hur  underhållande  tyckte  du  denna  variant  av  spelet  var?”  för
spelvariant  1,  medan  det  var  9  och  11  stycken  respondenter  som gav  samma  svar  för
spelvariant 2 respektive spelvariant 3.

Kan  detta  besvara  denna  rapports  ena  frågeställning  om  spelare  skulle  känna  samma
intresse  för  ett  spel  utan  poängljud?  Mycket  möjligt.  Vad som går  att  se  utifrån  detta
resultat är att respondenterna kände ett allmänt lägre intresse för den variant av artefakten
som saknade poängljud. Det finns dock vissa faktorer som eventuellt kan ha påverkat detta
resultat. Dels hur undersökningen var strukturerad. På det sätt som undersökningen var
sturkturerad fick respondenterna spela spelvariant 1 först för att sedan spela de andra två
därefter.  Här  finns  därför  en  risk  att  respondenterna  per  automatik  tycker  att
nästkommande  spelvariant  är  intressantare,  bara  för  att  den  har  en  komponent  som
tidigare variant inte hade. I efterhand hade det eventuellt varit att föredra att strukturera
undersökningen på så  vis  att  varje  respondent  enbart  fick  spela  en specifik  variant  av
artefakten. Detta hade dock varit betydligt mer tidskrävande, vilket därför valdes bort. 

Även  den  åsikt  som  kom  fram  genom  de  semistrukturerade  intervjuerna  kan  vara  en
relevant faktor som påverkar detta resultat,  nämligen att ljudbilden helt enkelt blev för
tom utan poängljudet. Hade samma undersökning gjorts om med en större tidsram hade
möjligtvis en bättre artefakt skapats, med en rikare ljudbild som inte hade känts lika tom
utan poängljudet. Men för att dra en okritisk slutsats utifrån undersökningens resultat så
går  det  att  säga  att  spelare  inte  känner  samma  intresse  för  ett  spel  om  det  saknar
poängljud.

Det  är  när  resultatet  från  spelvariant  2  och  3  analyseras  och  jämförs  som  det  blir
intressantare. Om det som  Karen Collins m.fl. skriver om i kapitlet  Sound in Electronic
Gambling Machines  (Game Sound Technology and Player Interaction,  2011) appliceras
direkt  in  i  detta  sammanhang  hade  spelvariant  3  varit  den  av  de  två  ovan  nämnda
varianter som får bäst resultat i åtminstone underhållningsvärde. Det faktiska resultatet
blev  däremot  väldigt  jämt  mellan  de  två  spelvarianterna  när  det  kom  till
underhållningsvärdet.  Men  medan  spelvariant  2  fick  ett  rätt  slätstruket  resultat  med
många respondenter som valde svarsalternativ 3 (se Figur 10) så fick dock spelvariant 3 ett
resultat som var lite mer utstående med fler låga resultat och aningen fler höga resultat (se
Figur 12). Båda spelvarianter fick ett medelvärde på 2,8 i underhållningsvärde (spelvariant
1 fick ett medelvärde på 2,3).
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Även  när  det  kom  till  frågan  om  hur  väl  respondenterna  tyckte  att  ljudet  bidrog  till
spelupplevelsen  var  undersökningens  resultat  väldigt  jämt  mellan  spelvariant  2  och  3.
Resultatet  var  även fördelat  mycket  likt  föregående frågas  resultat.  Spelvariant  2  hade
nämligen en hög andel respondenter som valde svarsalternativ 3 (se Figur 11) och desto
mindre som valde svarsalternativ 1-2 eller 4-5 (1-2 är låga resultat på en skala mellan 1-5
medan 4-5 är höga). Spelvariant 3 hade precis som vid förra frågan en aningen högre andel
respondenter som valde svarsalternativ 1-2 eller 4-5 (se Figur 13). De båda spelvarianterna
fick  även  vid  denna  fråga  samma  medelvärde,  nämligen  3,4  (spelvariant  1  fick  ett
medelvärde på 2,3). Om denna undersökning skulle göras om och be respondenterna spela
de  olika  spelvarianterna  en  längre  stund  hade  möjligtvis  spelvariant  3  fått  ett  högre
resultat. Detta för att poängljudet i spelvariant 2, utan variationer, eventuellt hade blivit
irriterande vid längre spelsessioner. Denna typ av undersökning var dock inte möjlig med
de tidsramar som detta projekt haft.

5.3. Slutsatser

De två frågeställningar som denna rapport kretsade kring är följande:

 Kommer spelaren känna samma intresse för spelet utan poängljud?

 Kan små variationer i poängljudet öka spelarens intresse för spelet?

Även om det går att se vissa utstickande skillnader i resultatet mellan spelvariant 2 och 3
är denna undersöknings resultat alldeles för jämt för att det ska gå att komma fram till ett
entydigt  svar  på  frågeställningen  om  huruvida  variationer  i  poängljudet  kan  gynna
spelupplevelsen eller ej. En slutsats skulle kunna dras av att poängljudet i spelvariant 3
fungerade bättre då dess resultat  hade fler respondenter som valde svarsalternativ  4-5,
men den slutsatsen hade även kunnat avfärdats då samma spelvariant hade aningen fler
respondenter som valde ett lägre svarsalternativ. Men just för att det ändå går att se vissa
utstickande skillnader i spelvarianternas resultat så hade denna undersökning antagligen
gynnats  av  att  genomföras  med  betydligt  fler  respondenter.  Med  fler  svar  på
undersökningen  hade  det  potentiellt  gått  att  se  större  extremer  i  resultaten.  Såsom
undersökningen är  utformad går  det  att  se vissa olikheter i  smak hos respondenterna,
något  som  var  tydligt  i  och  med de  semistrukturerade  intervjuerna,  snarare  än  något
faktiskt objektivt mönster i resultat. Skillnaderna i resultat jämte spelvariant 2 och 3 hade
dock eventuellt kunna tyda på att det  Karen Collins skriver i  Game Sound Technology
and  Player  Interaction (2011)  om  elektroniska  spelmaskiner  och  deras  varierande
poängljud är något som hade kunnat översättas till datorspel.

Däremot går det  absolut  att  se ett  större intresse  hos respondenterna när det kom till
spelvariant 2 och 3 i jämförelse med spelvariant 1. Om en slutsats skall dras, bara utifrån
denna  undersökning  och  om  de  kritiska  faktorerna  som  diskuterades  i  analysen
exkluderas, så kommer spelaren inte känna samma intresse för spelet utan poängljud. Vad
som kom fram under den semistrukturerade intervjun där ena respondenten nämnde att
hen tyckte att ädelstenarna i artefakten saknade värde då de inte gav någon ljudmässig
motivation stärker det Mats Liljedahl skriver i Sound for Fantasy and Freedom (2011) om
att ljud ger virtuella objekt värde.
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6. Avslutande diskussion

6.1. Sammanfattning

Detta arbete har syftat till  att undersöka huruvida en allmän spelupplevelse kan gynnas
genom  mindre  variationer  i  spelets  poängljud  och  huruvida  en  spelare  hade  upplevt
samma intresse för ett spel om det helt saknar poängljud. De två frågeställningar som detta
arbete har kretsar kring är alltså följande:  Kommer spelaren känna samma intresse för
spelet  utan poängljud?  Kan små variationer i  poängljudet  öka spelarens intresse  för
spelet? Det sistnämnda uppkom utifrån inspiration av en text av Karen Collins m.fl. (Game
Sound Technology and Player Interaction,  2011) där hon skriver om hur tillverkade av
elektroniska  spelmaskiner  använder  sig  av  randomiserade  poängljud  för  att  bibehålla
spelarens intresse för spelmaskinen.  Tanken var därför att  undersöka om detta  går att
applicera på datorspel.

För att undersöka dessa två frågeställningar producerades ett spel som skulle fungera som
ett verktyg för att leverera olika typer av poängljud till spelare. Spelet producerades i tre
olika  varianter.  En  variant  som  inte  hade  något  poängljud,  en  variant  som  hade  ett
poängljud och slutligen en variant som hade tre stycken poängljud som spelades upp i
slumpmässig ordning. 30 stycken respondenter fick ta del av dessa spelvarianter för att
sedan  besvara  ett  antal  enkätfrågor.  Två  av  dessa  respondenter  fick  vara  med  om en
mindre semistrukturerad intervju där de även fick motivera sina svar på enkäten. Dessa 30
respondenter var mellan åldern 13 till 24 år. Vilket kön de hade dokumenterades inte, då
det  ansågs  vara  irrelevant  för  undersökningen  i  fråga.  Undersökningsmaterialet
publicerades  på  internetforum  med  spelinriktning,  detta  för  att  säkerställa  att
respondenterna skulle ha en viss spelvana.

Det var resultatmässigt  tydligt  att  det fanns ett  större intresse för spelvarianterna som
hade poängljud med i spelet, vilket gav ett visst svar på ena av rapportens frågeställningar.
Däremot var det aningen svårare att urskilja ett mer konkret resultat när det kom till den
andra  frågeställningen.  De  två  spelvarianter  som  behandlade  denna  frågeställning  gav
resultat som liknade varandra väldigt mycket.

6.2. Diskussion

I slutändan blev resultatet av denna undersökning svårtolkat om huruvida variationer i
poängljudet faktiskt gynnar spelupplevelsen. Detta på grund av den tidsram som projektet
behövt hålla sig inom. Undersökningen hade behövt expanderas för att få in mer data som
potentiellt hade kunnat visa några tydligare mönster. Såsom den är utförd visar den mer
på att det rör sig om en fråga om smak, även om det fanns vissa intressanta skillnader i
resultat spelvarianterna emellan, som till exempel att spelvariant 3 hade fler respondenter
som valde ett högre svarsalternativ.

I  efterhand känns även det  ålderspann som efterfrågades  hos  respondenterna  aningen
snävt. Att enbart begränsa undersökningen till människor i åldrarna 13 till 24 år visade sig
exkludera många som hade varit lämpliga respondenter, även utan att  ändra kravet på
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spelvana. Det var till och med vissa personer som lämnade kommentarer på forumen om
att de tyckte det var trist att de inte kunde delta i undersökningen på grund av att de var
äldre än den bestämda åldersgruppen. Dessa personer hade dessutom fungerat utmärkt
som respondenter  i  denna undersökning då de  uppfyllde  samma krav  som de faktiska
respondenterna, förutom åldern. I efterhand går det även att ifrågasätta om ålderskravet
egentligen behövdes. Dels för att det bevisligen finns personer i högre ålder än 24 som är
aktiva på dessa internetforum och uppfyller kravet på spelvana. Utöver det kan det även
vara intressant att  ha med respondenter i undersökningen som faktiskt inte har någon
direkt spelvana. Att i denna undersökning inkludera människor som eventuellt inte vet hur
ljuddesignen  i  datorspel  brukar  vara  och  få  se  hur  de  skulle  reagera  på  de  olika
spelvarianterna  hade mycket  möjligt  kunnat  vara  något  som hade gynnat  resultatet  av
undersökningen.

För att  kunna genomföra undersökningen med denna expanderade målgrupp hade det
dock  ställt  högre  krav  på  artefakten.  Det  hade  då  krävts  en  artefakt  som  är  mer
användarvänlig  än  den  nuvarande.  I  och  med  detta  hade  det  inte  längre  fungerat  att
använda en spelmall, utan undersökningen hade då snarare krävt en artefakt som är byggd
från grunden vilket även det hade inneburit att projektet hade behövt en betydligt större
tidsram.

6.3. Etiska aspekter

Såsom  tidigare  nämnt  i  denna  rapport  genomfördes  undersökningen  med  vad
Vetenskapsrådet  skriver  om  etiska  forskningssynpunkter  i  Forskningsetiska  principer
inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning (2002)  i  åtanke.  Först  och  främst
klargjordes det för respondenterna att deras svar på undersökningen är helt anonyma. De
hade även i  och med att  undersökningen gjordes  över internet  möjligheten att  avsluta
undersökningen  när  som  helst,  så  det  fanns  inget  som  helst  tvång  inblandat  i
undersökningen. Även de respondenter som deltog i  de semistrukturerade intervjuerna
hade  möjligheten  att  när  som  helst  avbryta  undersökningen,  då  även  dessa  intervjuer
genomfördes online. Den spelbara artefakten innehöll dessutom inget som helst våld eller
annat liknande för att inte framkalla några som helst obehagskänslor hos respondenterna.
Genom  att  undersökningen  nyttjade  ett  frågeformulär  med  redan  satta  svarsalternativ
försäkrades även respondenterna om att deras svar inte kunde vridas och tolkas felaktigt.

6.5. Framtida arbete

Resultatet  av denna undersökning var redan från början tänkt  att  kunna vara relevant
inför  framtida  ljudläggningsarbeten.  Att  som  ljuddesigner  med  förhållandevis  små
tillvägagångssätt kunna öka intresset för ett spel är något som skulle kunna vara utav stor
vikt,  speciellt  för  mindre  indiespelutvecklare.  Däremot  blev  resultatet  av  denna
undersökning  kanske  inte  tillräckligt  konkret  för  att  kunna  slå  fast  vid  att  detta  är
tillvägsgångssätt som faktiskt skulle fungera i praktiken. Därför hade det först och främst
varit intressant att genomföra en liknande undersökning, fast på ett betydligt större antal
respondenter och med en mer finputsad artefakt. Detta även med en större åldersmässig
målgrupp, av anledningar som tagits upp i diskussionen. I och med att det fanns tendenser
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i denna undersöknings resultat som tyder på att variationer i poängljud skulle kunna vara
något som gynnar spelupplevelsen hade en större undersökning antagligen kunnat leverera
ett mer konkret resultat om huruvida detta stämmer eller ej. Med en större tidsram hade
artefakten i sig kunnat finputsats både mekaniskt, grafiskt och ljudmässigt. Visserligen är
frågan om huruvida någon finner ett spel underhållande eller ej en smaksak, men genom
att finputsa dessa faktorer minimeras risken att  en respondent tycker att  spelet inte är
underhållande för att det rent av är dåligt gjort.

Vad som dock redan nu går att se, utan en expanderad undersökning, är att poängljudet
fyller  en  funktion  i  spel.  Detta  är  ett  resultat  som  är  relevant  inför  framtida
ljudläggningsarbeten. Inte bara inom datorspelsbranschen, utan även inom andra medier
såsom TV och radio. En annan samhällelig och akademisk nytta av resultatet är att det
potentiellt skulle kunna vara relevant inför framtida forskning om varför virtuella objekt
upplevs med en högre realism om de har en ljudläggning.
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Appendix

Frågeformulär

Fråga 1: Hur gammal är du? (Ange vilken åldersgrupp Du tillhör).

13-16, 17-20, 21-24.

*Respondenten har spelat Spelvariant 1*

Fråga 2: Hur underhållande tyckte du denna variant av spelet var? (På en skala från 1 till 
      5. Där 1 är inte alls underhållande och 5 är väldigt underhållande.)

1, 2, 3, 4, 5.

Fråga 3: Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen? (På en skala från 1 till 5. 
      Där 1 är att ljudet inte alls bidrog väl och 5 är att ljudet bidrog mycket väl.)

1, 2, 3, 4, 5.

*Respondenten har spelat Spelvariant 2*

Fråga 4: Hur underhållande tyckte du denna variant av spelet var? (På en skala från 1 till 
      5. Där 1 är inte alls underhållande och 5 är väldigt underhållande.)

1, 2, 3, 4, 5.

Fråga 5: Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen? (På en skala från 1 till 5. 
      Där 1 är att ljudet inte alls bidrog väl och 5 är att ljudet bidrog mycket väl.)

1, 2, 3, 4, 5.

*Respondenten har spelat Spelvariant 3*

Fråga 6: Hur underhållande tyckte du denna variant av spelet var? (På en skala från 1 till 
      5. Där 1 är inte alls underhållande och 5 är väldigt underhållande.)

1, 2, 3, 4, 5.

Fråga 7: Hur väl tyckte du att ljudet bidrog till spelupplevelsen? (På en skala från 1 till 5. 
      Där 1 är att ljudet inte alls bidrog väl och 5 är att ljudet bidrog mycket väl.)

1, 2, 3, 4, 5.
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