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Sammanfattning 
 

Denna studie ämnar att ta reda på om det finns något samband mellan olika 

spelartyper och olika ljudbilder som representeras av mixar med olika distinktiva 

särdrag. Undersökningen har skett genom att deltagare fått spela ett kompetativt 

spel mot artificiella spelare ett flertal omgångar. De senare omgångarna 

presenteras med en ny ljudbild som tydligt skiljer sig från omgångarna innan. Via 

en kvantitativ studie med kvalitativa drag så har ett resultat framtagits som 

redovisar svar på studiens frågeställning. Studien har fokuserat kring hur 

reaktionsförmågan och den allmänna prestationen hos specifika spelartyper 

påverkas av de olika mixningarna. Genom studiens resultat så kan man i möjliga 

framtida arbeten kunna frambringa ett ramverk för hur man med hjälp av 

realtidsmixning kan förändra en spelares prestation i ett spel.  

Nyckelord: Ljuddesign, Spelartyp, Prestationsförmåga, Spelimplementering, Mixning 
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1 Introduktion 

 
Ljud till spel har utvecklats under en lång tid med allt från pongs (1972) enkla cpu ljud 

till inspelningar i HD (High definition) som kan mixas om i spelets realtid. Teknologins 

utveckling har gett utvecklare möjligheten att på ett bättre sätt kunna precisera vad de 

vill förmedla med de ljud de skapar. Inte bara för att komplettera och representera 

grafiska händelser i ett spel på bästa sätt, utan även för att på ett djupare sätt kunna 

precisera känslor,  stämning och förståelse för vad som försöker förmedlas i spelet. På 

det sättet som utvecklaren tänkt och vill att en spelare ska uppleva det. 

Denna studie undersöker hurvida olika spelartypers prestationer blir påverkade utav 

olika typer av mixningar för ett spels ljudeffekter. Med grund i Chions (1994) teorier om 

vad man ska tänka på vid skapandet av ljudeffekter, Collins (2009) vidareutveckling 

utav detta för hur man använder dessa teorier till spelljudskapande och med beaktning 

utav Wilhelmsson & Walléns (2011) ramverk för kategorisering av ljudeffekter i spel. 

Detta jämförs mot en kategorisering som har tagits fram genom att studera Bartle 

(1996) och Batemans (2009) spelartyper. Studien försöker att finna ett samband eller 

motbevisa ett samband mellan ljudeffekters mixar och olika spelartyper. 

Undersökningen består utav en kvantitativ undersökning med kvalitativa drag. 10st 

deltagare har utfört studien genom att spela spelet Quake 3 arena (1999) mot 

artificiella spelare med anpassade svårighetsgrader. Mätningen bestod utav att låta 

deltagarna spela några matcher med olika ljudlandskap vars resultat dokumenterades. 

Deltagarna gick även igenom en intervju och fyllde i en enkät för att kunna definiera 

vilken spelartyp de tillhör i ett system som skapats med inspiration av Bartle (1996) 

och Batemans (2009) klassificieringar. 
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2 Bakgrund 

Ljud för spel har utvecklats under en lång tid med allt från Pong (Atari inc, 1972) som 

har enkla ljud som bara representerar hur bollen träffar spelarna. Till Battlefield 4 

(2013) och Starwars Battlefront (2015) som använder ljudsystemet i den väldigt 

komplexa spelmotorn Frostbite 3 för att fånga och presentera det absolut mest 

verklighetstrogna av ljud i både sin uppspelning och hur de representeras i spelvärlden 

ljuden befinner sig i. Tack vare den teknologiska utvecklingen så har varje generation 

utav spel haft sina egna möjligheter för hur ljuden presenterats. Från att endast kunna 

använda processorns egna funktioner tillsammans med en högtalare(tv-högtalare) för 

Pong (1972), till det första dedikerade ljudkortet (för spel) i Commodore64s tre kanaliga 

ljudkort SID (Sound Interface Device, 1982), till ett ljudkort med fem kanaler i 

Nintendos Nes (Nintendo entertainment system, Famicom. 1985) som det fortfarande 

används varianter av för att skapa en viss typ av musik. Dessa har banat vägen för 

dagens moderna ljudproduktionsteknik som ger möjligheten till att skapa 

verklighetstrogna ljud, samt med förmågan att kunna manipulera dessa i realtid i 

spelvärlden.  

Nu för tiden utförs mestadels av ljudproduktionen för spel på samma sätt som ljud till 

vilken annan mediaform som helst. Arbetet sker först och främst i en Digital audio 

workstation (från nu refererat till som "DAW") som t.ex Pro-tools, Logic pro x eller 

Ableton Live. Där ljudkällor av olika slag så som inspelningar och synthiserade ljud 

hanteras och manipuleras och kan därefter användas till vilken typ av mediaproduktion 

som helst. 

Inger Ekman beskriver i sin artikel Meaningful noise: Understanding sound effects in 

computer games (2005) att det finns väldigt lite forskning som är inrinktad speciellt 

kring spelljud. Vilket även kan anses vara fallet idag. Detta menar hon är för att spelljud 

hamnar i skymundan av de andra disciplinerna inom speldesign. Hon skriver: 

 Moreover, the role of sound is often that of being a mere decoration, and sound is 

 seldom used as an element relevant for playing. In fact, many games are even   

 fully playable with the sound turned off. Compared to the extensive use of visual  

 information, sound remains an underused potential.  

         - Inger Ekman, 2005, s1 

Ekman beskriver att mycket utav tidigare studier för ljud inom filmvetenskap anammas 

till forskning och skapande av spelljud. Då filmvetenskapen har en stark grund med 

mycket litteratur från författare som är både kompositörer, ljuddesigners och 

teoretiker.  
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2.1 Chion 

Boken Audio Vision: Sound on screen (Chion, 1994) är en av huvudreferenserna för 

detta projekt. Då Chion i denna bok beskriver och myntar begreppen synchresis och 

magnetization samt beskriver olika typer av lyssnande som underlättar preproduction 

arbetet för en ljuddesigner.  

2.1.1 Synchresis 

Synchresis: The forging of an immediate and necessary relationship 

between something one sees and something one hears at the same 

time (from synchronism and synthesis). The psychological phenomenon 

of synchresis is what makes dubbing and much other postproduction 

sound mixing possible. 

      - Michel Chion, 1994, s224 

Detta är Chions beskrivning av sitt egna begrepp. Att ett ljud känns självklart till en bild 

eller en bild känns självklar till ett ljud. Detta är något som Chion beskriver som 

någonting  åhöraren själv genererar i sitt huvud. Men som ljudskaparen ändå har 

makten att förändra hos åhöraren. 

2.1.2   Magnetization 

Magnetization beskriver Chion (1994, s223) som en mental process där åhöraren av ett 

ljud själv positionerar ljudets källa, även fast ljudkällan inte har någon specifik position i 

åhörarens synfält. Genom magnetization förstärks åhörarens immersion i  filmen, spelet 

etc. Då åhöraren utan att märka det positionerar ut ljud som den anser komma från en 

bildkälla. I Chions fall så handlade detta om ljud till film där beskrivningen utav 

magnetization handlar om positioneringsförhållanden mellan bildskärm och högtalare. 

Men detta går även att anpassa till spel. För spel så skapas detta på enklast sätt genom 

digital panorering (och eventuell 3D panorering) anpassat för mängden högtalare som 

spelet rekommenderas att spelas med.  

2.1.3    Lyssnande 

 

Chion beskriver tre olika typer av lyssnande (1994, s25-34) vilka är kritiska att ta 

hänsyn till under förproduktionen av ljud, som ska användas till bild/grafik. Dessa tre 

olika typer av lyssnande är som följer: 

Kausalt lyssnande: att lyssna efter ljudets källa, eller hur man kan återskapa detta ljud 

(vad ljudet liknar/låter som). Och vad källan ger för information, så som ett slag på en 

full eller tom tunna.  

Semantiskt lyssnande: att lyssna efter vad ljudet försöker förmedla, så som känslor eller 

information (tal/språk). 

Reducerat lyssnande: att lyssna efter ljudets kvaliteter så som volym och tonläge, 
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oberoende av vad ljudet har för källa eller försöker förmedla för betydelse. 

 

Genom att använda dessa sätt att lyssna på så skapas bra förutsättningar för att kunna 

skapa ett ljud eller för att kunna härma och återskapa ett ljud man endast lyssnat på. 

Detta underlättar även för hur man ska gå tillväga med inspelning och 

effektmanipulation vid skapandet av ett ljud. Och även för inspirationen till hur man 

kan gå tillväga för att skapa ett helt nytt ljud. 

 

Dessa tre teorier (Synchresis, Magnetization och olika lyssningssätt) har använts för att 

förbättra för- och efterarbetet under ljudeffekternas produktion för den praktiska delen 

under examensarbetet. Chions lyssningssätt underlättade identifieringen för  hur 

artefaktens ljudeffekter ska spelas in och manipuleras. Och på så sätt skapades bra 

förutsättningar för att få ett så önskvärt resultat som möjligt.  Synchresis har använts för 

att få rätt koppling mellan ljuden som skapats och grafiken/animationerna de ska 

användas till. Och magnetization har använts för att skapa ett djup och en förvrängd 

panorering för åhöraren av dessa ljudeffekter i samband med spelandet utav spelet i 

studien.  

2.2  Playing with sound 

Karen Collins diskuterar en rad olika teorier inom ljuddesign och hur man på effektivast 

sätt brukar dessa i implementeringen och designen av spelljud i sin bok Playing with 

sound (2013). Hon diskuterar de redan etablerade teorierna från författarna Schafer 

(1969), Chion (1994) och Murch(2005) för att sedan vidareutveckla dessa teorier och 

anpassa dessa till ljudimplementering och ljuddesign för spel. 

Collins vidareutveckling utav de redan etablerade teorierna inom ljudteori ger en klar 

uppfattning om hur dessa teorier anammats från filmvetenskap och musikteori för att 

brukas i spelteori och speldesign (ljuddesign). Hon beskriver teorierna på ett sådant 

sätt att de fungerar som en guide för en ljuddesigner som utvecklar ljud för spel. Hon 

går även övergripande in på vad skillnaderna är beroende på vilket medie man 

utvecklar ljud till. Där t.ex ett ljud som passar in bra för mediet film skulle passa in 

mindre bra om det appliceras på samma sätt i ett spel.  

2.2.1   Interaction/Implementation 

I bokens första kapitel diskuterar Collins (2009, s19-38) hur spel skiljer sig mot andra 

medier i hur betraktaren upplever dessa. Spel skiljer sig emot andra medier på det 

sättet att det är ett interaktivt medium som betraktaren  oftast upplever på (nästan) sina 

egna villkor. Till skillnad från linjära medier så som film, radio, musik och litteratur där 

den som upplever mediet är en passiv betraktare. Om dessa linjära medier verkligen är 

passiva går att diskutera. Då personer som upplever dessa kan ha helt olika uppfattning 

kring vad de upplevt vilket kan leda till spekulationer och debatter mellan åskådarna. 

Detta kan i vissa fall anses ge upphov till att det ändå blir kallat för ett  aktivt medium. 
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Med ett spels sätt att interagera med spelaren så behöver även ljud och bild anpassas 

till hur spelaren uttrycker sig i spelet. Collins refererar till Schafer (1969) och hur han 

definierar interaktivitet och sammanfattar det hela med att nya (modernare) uttryck 

behövs för att beskriva dessa teorier. Speciellt för hur de ska appliceras för 

implementation i spel. Hon beskriver hur Schafer (1969) som är en soundscaper 

(Ljudlandskaps-skapare) förklarar  relationen mellan ljud och ljudens källor. Hon 

förklarar att idag när man har valet att producera sina ljud på det sättet som man 

önskar, så kan sättet ljuden  produceras på hjälpa till för att skapa en önskad effekt för 

betraktaren/spelaren. Detta förklaras genom att förstå Schafers olika typer av ljudkällor 

(sätt ljuden skapas på eller sätt de uppkommer). 

2.2.2    Vidareutveckling utav Chions Synchresis 

Collins tar upp huruvida synchresis (Chion, 1994) förhåller sig till spel som använder sig 

utav rörelsemotorer och virtuell verklighet. Hon förklarar ett nytt begrepp vilket hon 

kallar Kinesonic Synchresis. Begreppet innebär precis som synchresis att ett ljud passar 

perfekt till en bild eller vise versa, men med skillnaden att det även innefattar rörelse. 

Att ljudet (och möjligtvis bilden/grafiken) känns självklar till hur spelaren rör sig (sin 

karaktär) i spelet. Exemplet Collins ger är huruvida ljuden i t.ex Wii sports (tennis) 

(Nintendo, 2006) är en bra representation oavsett på vilket sätt spelaren slår bollen 

(kastar klotet, etc). Collins ställer frågan om en spelare är villig  att ”sänka” ljudens 

kvalitet för att istället ha ett ljud som bättre representerar hur snabbt, hårt eller från 

vilken vinkel spelaren slår.   

När Collins vidareutvecklar synchresis inkluderar hon även ett av Schafers (1969) sätt 

att definiera hur ljud kommer till på för att försöka specifiera kinesonic synchresis mer. 

Uttrycket som Schafer använder är Schizophonic (Schizophonic sound) för att definiera 

ett ljud som tros komma från en viss källa men som är artificiellt framställt. Och som 

möjligtvis känns mer naturligt även fast det låter mer artificiellt för betraktaren. 

 2.2.3   Relationen mellan ljud och bild 

Collins tar även upp relevansen mellan ljud och bild på andra sätt än att referera till 

Chions Synchresis. Detta gör hon genom att referera till musikpsykologi författarna 

Bullerjahn, C och M. Güldenring (1994) samt Cook, N (1998). Dessa författare beskriver 

hur relationen mellan ljud och bild (även fast de behåller synchresis) kan ha någon typ 

av dissonans, harmoni eller ha en förstärkande effekt för varandra.  Genom att ta 

hänsyn till dessa relationer så kan en ljud/musikproducent förbättra intrycket som 

producenten vill förmedla med sitt verk. Författarna har dock endast forskat kring 

sambandet mellan musik och bild men Collins (2009, s26-27) förklarar att detta 

samband är ytterst relevant i datorspelsljuddesign. Då man försöker manipulera 

spelaren att uppleva spelet på det menade sättet. Och då har ljudens underton 

(dissonans, harmoni eller förstärkande effekt) en väldigt hög relevans. 
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Collins vidareutveckling utav de tidigare nämnda ljuddesignsteoretikernas teorier 

beskrivs väldigt tydligt vilket gör det enkelt att tolka ur ett spelutvecklarperspektiv. Då 

Collins själv är både ljuddesigner och spelutvecklare så har hon med den här boken 

format ett bra grundtänk för modern ljuddesign samt implementation av ljud i spel. Då 

många av de tidigare nämnda ljuddesignsteorierna är anpassade för ljuddesign till 

andra medier (och har inga paralleller till spel i någon form) så är denna bok en tydlig 

och aktuell skildring för hur en ljuddesigner inom spel behöver tänka för att utveckla 

sina ljudeffekter. Teorierna kring Kinesonic synchresis skulle kunna representera hur en 

spelare väljer att spela i ett spel, även om spelet inte innefattar virtual reality eller 

rörelsedetektorer. Detta skulle kunna innefatta spelarens mus/joysticks rörelsemönster 

eller hur ofta en spelare väljer att trycka på olika knappar för att utföra någonting i 

spelet. 

2.3 Ljudkategorisering 

Murch 

Likt Chions (1994) sätt att dela in ljud via sina lyssningssätt så har Walter Murch (2005) 

skapat ett sätt att kategorisera in ljud på. I sin artikel Dense clarity - Clear density 

beskriver han olika typer av ljud (och ljudkällor) via ett färgspektrum som går från 

Violett till rött (Figur 1). 

   

   Figur 1 Walter Murch färg/ljudspektrum 

Murch beskriver att spektrumet går från Encoded (språk, information) till Embodied 

(musik, känslor). I mitten av spektrumet är färgen gul representerad och den delen i 

spektrat kallar han för Encoded-Embodied.  I den här kategorin hamnar ljudeffekter som 

inte direkt kan kategoriseras in i de andra kategorierna t.ex fotsteg och vapenljud. Han 

beskriver i sin artikel hur man kan dela upp användandet av ljudeffekter i en 

filmsekvens på ett sätt som gör att alla ljud upplevs som tydliga. Detta görs genom att 

inte spela upp ljudeffekter från samma "färg" samtidigt då dessa krockar med varandra 

och skapar ett kaos i ljudbilden (detta kan dock ignoreras om kaos är ett önskat 

resultat). 
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IEZA 

Huiberts och van Tol (2008) skapade ett ramverk inriktat för att kunna kategorisera in 

ljud specifikt för spel. Detta kallade de IEZA som står för Interface, Effect, Zone och 

Affect. De balanserade ramverket med att skilja ljudeffekterna åt via om de var 

diegetiska eller icke-diegetiska och om ljudet kommer från miljön man befinner sig i 

eller om ljudet kommer från en aktivitet spelaren utför (figur 2). 

   
  Figur 2 Huiberts och van Tols IEZA Ramverk för spelljud 

Interface ljud är icke-diegetiska ljud som befinner sig utanför spelmiljön t.ex knappar, 

poängljud samt menyljud. Effect ljud är diegetiska ljud som spelaren själv utför t.ex en 

karaktär i spelet som svingar ett svärd eller karaktärens fotsteg. Zone ljud är diegetiska 

ljud som befinner sig i spelvärlden så som ambienser, rinnande vatten eller vind i 

området karaktären befinner sig i och Affekt ljud är icke diegetiska ljud som förmedlar 

känslan för spelsessionen så som musik. 

Detta ramverk är till för att tillgodose analys samt produktion utav spelljud. Genom att 

använda det här ramverket både i för- och efterproduktion så underlättas arbetet då 

man snabbt kan se om det är för mycket eller för lite av någon specifik ljudtyp i 

ljudbilden. 
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2.3.1  En kombination 

Genom att kombinera Murchs (1998) modell med Huiberts & van Tols (2008) ramverk 

så skapade Ulf Wilhelmsson & Jacob Wallén (2011) en mer precis modell för hur man 

kan kategorisera in ljud för spel (figur 3).  

   

  Figur 3 Ulf Wilhelmsson & Jacob Walléns vidareutveckling 

Denna model följer samma ramverk som Huiberts & van Tol. Man placerar dock ljuden 

nära eller långt ifrån mitten, vilket följer Murch färgspektrum. Wilhelmsson & Wallén 

utvecklade även fler variabler för att definiera ljuden. De frekvenser som dominerar 

ljuden representeras utav en triangel, fyrkant och en cirkel. En  triangel förklaras med 

att höga frekvenser över 6khz dominerar ljudet. En cirkel förklaras med att det är 

basfrekvenserna under 2khz som är dominanta och en fyrkant är dominerad utav 

mellanregistret alltså 2khz till 6khz. De försöker även beskriva ljudvolym för dessa med 

hjälp av storleken på dessa former, där ju  större  formen är ju högre volym innehar 

ljudet. Detta sätt att analysera ljud på följs med en lista där man skriver in alla ljud som 

ska (eller har) användas till  produktionen för att kunna placera in dessa i en ljudbild. 

2.4  Beyond game design 

Beyond game design är en bok där ett flertal författare försöker hjälpa speldesigners att 

på ett mer effektivt sätt utveckla spel som tilltalar en stor variation av spelare. Boken 

består till stor del utav Batemans (2009) och Bartles (1996) teorier om kategorisering 

av spelare genom spelarbeteende, samt för hur man ska forma ett spel för att nå till så 

bred publik som möjligt.  
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Bateman (2009) och Bartles (1996, 2009) teorier är inriktade för spelutveckling och 

speldesign till västerländska action, rpg och mmo-rpg spel (men fungerar även för 

utveckling inom andra genrer). Teorierna beskriver hur skaparna kan finna karaktärer 

eller karaktärstyper som tilltalar så många olika typer av spelare som möjligt. Då spel 

som kan kategoriseras in i rpg (roll-playing-game) och mmo-rpg (massive-multiplayer-

online-roll-playing-game) och liknande genrer ofta har en story som tilltalar en bred 

spelarbas, men klassiska sätt att spela dessa typer av spel på tilltalar möjligtvis inte en 

lika bred spelarbas som spelskaparna vill att spelet ska tilltala. 

2.4.1 Bartles teorier 

Bartles sätt att kategorisera in spelare på (figur 4) använder sig utav ett rutnät där han 

placerar ut fyra olika spelartyper. Beroende på testets resultat så flyttas deltagaren 

mellan dessa spelartyper i rutnätets spektrum. Spelartyperna är inte alltid lätta att 

definiera då det ibland kan uppstå blandningar mellan olika spelartyper i resultatet. 

Därför blir deltagaren placerad i spektrumet beroende på med vad de interagerar med 

mest i spel. För att bättre kunna placera en spelare i detta spektrum utformade Bartle 

senare ett test med ett antal tvåsvarsfrågor vars svar placerade ut deltagaren i 

spektrumet. Bartles spelartypstest publicerades först i artikeln Hearts, Clubs, Diamonds, 

Spades: Players Who Suit MUDs (Bartle, 1996, Journal of Virtual environments). De fyra 

spelartyperna Bartle definierar är: 

 

The Explorer (utforskaren),  

The Achiever (prestations sökaren),  

The Socializer (Den sociala spelaren) och  

The Killer (spelaren som söker motstånd från andra spelare).  

 

                        
                         Figur 4 Bartles kategorisering utav spelartyper. 
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2.4.2 Bateman (BrainHex) 

BrainHex (Bateman, 2009) är en sammanslagning utav neurobiologiska undersökningar 

av hjärnan under spelarsekvenser. Detta har gjorts för att finna bevisning i 

hjärnaktivitet för hur en spelare kan kategoriseras som en viss spelartyp. Bateman  

grundade BrainHex projektet (som leds av företaget International Hobo) som är en 

sammanslagning utav spelutvecklare (designers) som vill finna en vetenskaplig grund 

för hur en person kan kategoriseras som en spelartyp. Bateman använder Bartles 

(1996) teorier för att expandera kategoriseringen av spelartyper i BrainHex projektet. 

BrainHex involverar kvantitativa studier för att styrka sin tes och kategoriserar in 

spelartyper därefter i sju olika kategorier. Vissa av dessa är en direkt kopiering utav 

Bartles spelartyper medans några är annorlunda. Spelartyperna är:  

 

Seeker: En spelare som försöker upptäcka så mycket som möjligt i spelet. 

Achiever: En spelare som samlar på allt som går att få tag på i spelet. 

Conqueror: En erövrare som vill klara de absolut svåraste utmaningarna. 

Daredevil: En spänningssökande spelare som söker adrenalinkickar.  

Socializer: En spelare som spelar för att socialisera med andra och bryr sig inte direkt 

om hur det går i spelet. 

Mastermind: En analytisk spelare som vill lösa pussel och använda komplicerade 

taktiker för att vinna. 

Survivor: En typ av spelare som vill fly eller överleva svåra situationer i spel. 

 

 Under BrainHex undersökningar visas det att alla spelartyper får stimulation i olika 

delar utav hjärnan beroende på vilken spelartyp de tillhör (vissa spelartyper i fler 

områden medans andra får högre stimulans i vissa områden) vilket visar på olika 

personlighetstyper. Brainhex vidareutvecklades efter de neurologiska 

undersökningarna till ett skriftligt test (som även går att göra online) där frågor ställs 

till deltagaren vilka ofta har fyra olika svarsalternativ.  

Då Batemans teorier bygger på Bartles så nyttjar den här studiens tester alla tänkbara 

medel från dessa tidigare teser. Förutom de medel som kräver allt för avancerad 

teknologi för att komma fram till resultat. Testet/enkäten som skapats lånar så mycket 

som möjligt från både Bartles och Batemans tester för att kategorisera spelartyper. 

Genom att utnyttja dessa författares praktiska sätt att definiera en spelare på så 

underlättades arbetet, men en stor revidering behövdes för att simplifiera 

utvärderingsmetoderna.  
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3 Problemformulering  

 

Motiv 

De flesta spel innehåller musik och/eller ett ljudlandskap. Dessa känns ofta självklara 

för spelet och det är sällan att en spelare reagerar på ljudbilden om den inte urskiljer sig 

på något speciellt sätt. Att ett agerande i ett spel följs av en ljudkälla som ska 

representera vad som utförts i spelet känns självklart för de flesta. Men även fast ett 

ljud och en bild känns självklara för varandra så kan undertoner skilja sig åt. Kan man 

behålla synchresis (Chion, 1994) i olika versioner av samma ljudeffekt?. Även fast 

undertonen och ljudeffektens befattning (volym, transient etc) skiljer sig åt i de olika 

remixarna? 

Musik i spel (och i andra medier) har ofta undersökts för att försöka säkerställa 

musikens påverkan på individen på olika sätt. Däremot finns det väldigt få 

undersökningar som granskar interaktiv ljuddesigns påverkan på spelare i ett spel. 

Denna studie kommer därför att undersöka hur ljudeffekter som skapas till ett spel, som 

behåller synchresis (Chion, 1994) med spelets animationer/grafik, men med olika 

variationer (olika remixar av samma ljudeffekter) påverkar en spelare. Påverkar olika 

variationer immersion och förståelse för ett spel? Förändrar olika ljudbilder hur en 

spelaretyp agerar i ett spel? Kan man med hjälp av undertoner i ljudeffekter förbättra 

eller försämra en spelares prestationsförmåga? Blir vissa spelartyper speciellt 

påverkade av en viss typ av mixning för ljudbilden? Eller finns det inget sammanhang 

mellan spelartyp och vilken sorts ljudbild de spelar med? 

Frågeställning: Kan man med hjälp av olika mixar med distinktiva särdrag i 

ljudbilden för ett spel förändra en spelartyps prestationsförmåga? 

Om bevis skulle finnas i denna tes så skulle ett ramverk kunna utvecklas för hur vissa 

spelartypers prestationsförmåga förändras när ljudbilden de spelar med är mixat på ett 

visst sätt. Detta skulle kunna skapas via programmering så att en viss ljudtyp förändras 

under spelets gång efter att ha registrerat spelarens spelarmönster. 

Prototyp 

För att testa denna frågeställning så har ljudbilden i spelet Quake 3 Arena(1999) byts ut 

mot helt nya variationer utav ljuden som redan existerar. För att behålla synchresis 

mellan grafiken och ljuden så behövde de nya ljuden påminna om originalljuden i spelet. 

Det är helt nya ljudeffekter som påminner om de existerande ljuden men som även har 

förändringar som innehåller olika undertoner (t.ex komprimering, 

transientförändringar, extra ljudkällor etc) som de tidigare effekterna inte har. 

Utgångpunkten för hur ljudeffekterna har representerats (mastrats) är i Bullerjahn,C 

och M,Güldenring (1994) samt Cook,Ns (1998) teorier om definitionerna av 

korrelationer mellan ljud och bild då det är väldigt enkelt att förstå att en kontrast 

(skarphet) kan skapa irritation och att harmoni (t.ex inga skarpa transienter) kan skapa 

lugn.  
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3.1 Metodbeskrivning 

För detta projekt så har en kvantitativ studie med kvalitativa drag använts som metod 

för att undersöka hypotesen. Med en kvantitativ studie med kvalitativa drag så menas 

det att för att få ut korrekt data inom den här frågeställningen så behövs så många 

deltagare som möjligt för att finna svar på hypotesen (kvantitativ). Men för att kunna 

definiera deltagarna som en viss spelartyp så behövs en mer kvalitativ datainsamling 

som kommer ske med hjälp av en intervju och en enkät (Ejvegård, 2009, s49-63). 

Intervju 

När denna undersökning börjar så fick deltagaren göra en kort intervju i samband med 

att de fyller i en enkät som definierade vilken spelartyp de tillhör. Frågorna under 

intervjun  var i stil med "Kommer du att utföra det här testet med ärliga intentioner?", 

"Lovar du att prestera efter bästa förmåga?" etc. Intervjun görs för att avgöra 

deltagarnas intentioner, alltså om de är seriösa eller oseriösa i sitt deltagande. För att 

kunna få ordentliga svar på enkäten (och undersökningen) så behövde den här 

informationen tas i åtanke. Detta kan möjligen avslöja personens riktiga inställning och 

spelartyp samt kan vara bra att ha koll på för att kunna utesluta denne persons resultat 

ifall de hade en oseriös inställning till studien. 

Intervjun behövdes också för att kunna avgöra deltagarnas erfarenheter sedan tidigare. 

För att kunna skapa så lika förutsättningar som möjligt för deltagarna beroende på hur 

bekanta de är med den här typen av spel. Och därför kunna anpassa bottarnas 

svårighetsgrad efter deltagarens tidigare erfarenhet med spelet. 

Enkät 

Innan deltagarna i denna undersökning spelade spelet så fylldes en enkät i. Enkäten är 

baserad på Bartle (1996) och Batemans (2009) teorier och hur de i sin tur har försökt 

definiera en spelartyp via sina egna metoder. Studien strävade efter att ha så många 

deltagare som möjligt för att enkäten tydligt kunnat avgöra skillnader mellan olika 

individer och för att ha så stor variation av spelartyper som möjligt. Enkäten lånade 

väldigt mycket ifrån Bateman och Bartles tester så som vissa frågor och sätt att 

utvärdera resultat. De frågor som påminnde om frågorna från t.ex Brainhex 

omformulerades från de tidigare testerba för att bättre passa in till typen av spel som 

undersökningen baserades på.Detta är några exempel på frågor från BrainHex 

(Bateman, 2009):som användes som inspiration för den färdiga enkäten. 

1. I typically play computer or videogames 

  x Every day 

  x Every week 

  x Occasionally 

  x Rarely 

  x Never 



 13 

2. "The struggle to defeat a difficult boss." 

  x I love it! 

  x I like it! 

  x It's okey. 

  x I dislike it. 

  x I hate it! 

3. "Co-operating with strangers." 

  x I love it! 

  x I like it! 

  x It's okey. 

  x I dislike it. 

  x I hate it! 

4. "Feeling relief when you escape to a safe area." 

  x I love it! 

  x I like it! 

  x It's okey. 

  x I dislike it. 

  x I hate it! 

5. "Exploring to see what you can find." 

  x I love it! 

  x I like it! 

  x It's okey. 

  x I dislike it. 

  x I hate it! 

 

Detta är en av frågorna som kom med i slutversionen av enkäten. 

6. "Hur erfaren är du med spel från genren First person shooter? 

  x Mycket stor 

  x Mycket 

  x Medel 

  x Lite 

  x Ingen alls 

Den färdiga enkäten innehöll ett 20-tal frågor som speglar hur deltagarna upplever 

scenarion under en spelsession. Fem av frågorna hanterade spelarvana hos deltagarna. 

Genomförande  

 

I den första iterationen för hur själva undersökningen skulle genomföras så var en 

turnering mellan deltagarna det tilltänkta tillvägagångssättet för att genomföra studien. 

Turneringen skulle utspelas så att alla deltagare minst fick spela tre stycken matcher 

var, där de olika versionerna av ljudbilden representeras i var sin match.  
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För att få en jämn och balanserad grupp av deltagare i turneringen så skulle deltagarna 

delas in i 5 grupper (baserat på att 20st personer deltog) där matcherna utspelas om 4 

personer i taget med reglerna "alla mot alla". Det insågs snabbt att detta är något som 

skulle kunna påverka resultatet i matcherna då personkemin mellan deltagarna samt 

interaktioner under studien möjligen skulle ske och detta kunde påverka deltagarnas 

prestation. Andra problem som kunde dyka upp i detta fall är nätverksproblem, 

koordinering utav alla deltagare och att se till att alla har samma 

hårdvara/förutsättningar för att kunna delta i studien på lika villkor. Andra faktorer 

som skulle kunna störa resultatet är att grupperna i en sådan här turnering inte spelar 

på samma villkor. Olika erfarenhet av spelet sedan tidigare skulle kunna avgöra 

resultatet. Även om två deltagare beskrivits sig själva som erfarna så skulle det ändå 

kunna skilja sig markant i hur väl de presterar under matchen. 

Spela mot AI 

För att utföra studien på ett liknande sätt som i den första iterationen men under mer 

kontrollerade omständigheter så valdes det istället att studien skulle utföras genom att 

deltagarna spelar några matcher i Quake 3 Arena (1999) mot bottar (AI/datorn). 

Deltagarna fick spela sex stycken matcher var mot bottar. Där en svårighetsgrad som 

representeras av deltagarens tidigare erfarenhet med spelet kommer att väljas för 

deltagarens motståndare (bottarna i spelet). Bedömningen gjordes genom att mäta 

deltagarens K/D (Kills/Deaths) i varje avslutad runda samt genom dokumentation av 

deltagarens reaktioner.  

Varje match var 2 minuter lång. Med reglerna att spelaren och bottarna vaknar till liv så 

fort de har dött. Detta för att kunna mäta resultatet efter varje avslutad match på bästa 

sätt då siffrorna (K/D) blir större ju fler chanser som deltagaren får under matchen.  

Ett önskemål var från början att mäta träffsäkerhet (hur många skott som träffar etc). 

Träffsäkerheten skulle mätas genom att varje match spelas in på datorn för att sedan 

analyseras så man kunde räkna ut en träffsäkerhetsprocent under varje match. Som 

enkelt kunde redovisas tillsammans med vilken ljudbild de spelat med. 

Det som var fördelen med att utföra studien på det här sättet var att färre datorer och 

mjukvara behövdes i studien då detta kunde genomföras med en dator, ett headset och 

spelet. Detta gör att studien kunde utföras mobilt med en laptop samt så behövs ingen 

speciell lokal och inget nätverk. Man kunde använda samma ljudkälla (headset) till alla 

deltagare så att alla deltagares resultat utvärderas från samma hårdvara. Detta 

underlättade även resultatsgranskningen för själva spelet då den mänskliga faktorn blir 

utesluten. Deltagarna möter i det här fallet endast bottar (spelare styrda av datorn) i 

spelet. Dessa bottar hade svårighetsgrader som gick att kontrollera och därför fanns 

ingen interaktion mellan olika individer vilket kan vara ett störande moment för vissa 

spelare. Detta skapade ett mer rättvist deltagande i undersökning. Ingen organisering 

för ett flertal deltagare behövdes i detta fall och deltagandet i studiet kunde ske när 

deltagaren kännde sig villig. Detta öppnade även för att få ett större deltagande i 
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studien då vissa personer kanske inte vill spela mot andra. Och så kan tidsanpassning 

ske för att kunna göra studien när möjligheten finns. Ett större deltagarantal hade i den 

här studiens fall bättre fastställt om något samband fanns för om en viss spelartyp 

presterationsförmåga förändrades på ett visst sätt med en viss sorts ljudbild. 

Utvärdering av resultat i studiegenomförandet 

För att få en så bra överblick utav det totala resultatet som möjligt så dokumenterades 

statistik ned i ett excel dokument som tydligt visar resultat, specifik reaktion, K/D, 

träffsäkerhet och liknande tillsammans med spelartyp och deltagare. Detta gjordes för 

att snabbt kunna finna bevisning/motbevisning för studien samt för att underlätta 

framtida arbete med dokumentation och liknande. 

Jämförelse mellan ljudbild, spelartyp och resultat 

Intervjun gav i första hand svar på hur erfaren deltagaren är med spelet sen tidigare 

samt även för hur seriös deltagaren var i studien. Deltagarens tidigare erfarenhet 

dokumenterades för att kunna se ifall t.ex en väldigt duktig spelare presterar ännu 

bättre eller sämre under vissa omständigheter. Detsamma gällde om deltagaren var en  

oerfaren spelare. Och till andra hand gjordes intervjun för att undersöka hur seriös 

deltagaren svarade i enkäten. Efter intervjun fick deltagaren svara på en enkät som 

avgjorde vilken spelartyp deltagaren ansåg sig själv vara (blev definierad som i 

enkäten). Enkäten utformades enligt bartles (1996, 2009) och batemans (2009) teorier 

men var en helt ny version som är mer anpassad för spelet som användes i 

undersökningen. Därefter fick deltagarna spela spelet med de olika ljudbilderna och 

resultaten under varje runda dokumenterades. Sammanställningen gjordes därefter i 

ett excel dokument där alla deltagares  resultat blev sammanställda och jämfördes 

sedan mot enkäten. Hade en deltagare presterat bättre eller sämre med en viss ljudbild? 

Har deltagaren agerat på något speciellt sätt med en viss ljudbild? eller fanns det ingen 

som helst bevisning för denna hypotes? 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

Artefakten i detta examensarbete är en sammanslagning utav fyra olika delar. I 

artefakten inkluderas en dedikerad enkät och en intervju för definiering utav spelartyp 

för deltagaren. Producerade vapenljud med 2st olika variatoner samt en 

implementering av dessa ljudeffekter i spelet Quake 3 Arena (1999) inkluderas även de 

i artefakten. Hur enkäten har utformats redovisas i detta kapitel, med hur Bateman 

(2009) och Bartles (1994) teorier har tagits i åtanke för hur resultat framtagits och 

redovisats. Därefter beskrivs med vilka referenser ljudeffekterna har skapats utifrån 

och varför de har formats på sättet de gjorts. Även hur och varför remixerna utav dessa 

ljud har skapats redovisas. 

4.1 Intervju 

Intervjun har utformats som en förberedelse och introduktion för resterande delen av 

studien. Intervjun har precis som enkäten utformats efter Bateman (2009) och Bartles 

(1994) teorier, men med en mer lättsam inställning. Intervjun utförs för att lätta på 

stämningen och förbereda deltagaren på vad studien går ut på samt för att ge en 

förklaring för vilka villkor spelet har. Intervjun har även till uppgift att undersöka hur 

seriös deltagaren är inför studien. Därför ställdes spontana frågor under intervjun för 

att undersöka deltagarens seriösitet. Om deltagaren verkade oseriös så uteslöts den 

deltagarens resultat från studiens resultatutvärdering. Intervjun utgick från fem 

stycken frågor som ställdes till varje deltagare samt spontana frågor under intervjun 

som inte är förutbestämda. Intervjun förklarade spelkonceptet och alla spelvillkor, hur 

man spelar och ge deltagaren en möjlighet till att bekanta sig med vad de kommer att 

utföra.  

4.1.1 Frågornas utformning 

Intervjuns frågor har utformats med inspiration från Batemans Brainhexs (2009) 

introduktionsfrågor. Ingen utav intervjuns frågor påverkar utvärderingen utav 

resultatet av deltagarens spelartyp. Inga svarsalternativ finns under intervjun utan 

svaren beskrivs utav deltagaren muntligt.  Frågorna som ställdes till alla deltagare i 

studien var dessa:  

  1.Har du spelat spelet Quake 3 Arena förut? 

  2. Hur mycket erfarenhet har du med att spela FPS spel på en dator? 

  3. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? 

  4. Hur tror du att det kommer gå i matcherna?  

  5. Vad har du för förväntningar på denna studie? 
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Fråga 1 ger en inblick i deltagarens erfarenhet med spelet som spelas i studien. I 

enkäten kommer fler frågor som liknar denna att ställas för att  avgöra deltagarens 

spelvana.  

Fråga 2 kommer precis som fråga 1 att hjälpa till att avgöra spelarens vana samt för att 

hjälpa till att avgöra vilken svårighetsgrad bottarna i spelet kommer att ha. 

Fråga 3 ger en inblick i hur deltagaren ser sig själv som spelare. Deltagaren kanske har 

förstått konceptet och nämner något som den blir definierad som senare i studien eller 

så beskriver deltagaren sig på ett sätt som går att tolka på ett annat vis.  

Fråga 4 ger svar på deltagarens självförtroende samt attityd mot att delta i studien. 

Deltagaren ger möjligtvis en inblick i dess spelvana som tidigare delar av intervjun inte 

gav tillräckliga svar på.  Och en möjlig inblick i spelstil kan vara en del av deltagarens 

svar.  

Fråga 5 ger svar på seriösiteten hos deltagaren och ger möjligtvis svar på vad 

deltagarens intentioner är. Vill deltagaren få svar på vilken spelartyp de är? eller vill de 

bara spela spelet?  

När introduktionen till studien var förklarad och standardfrågorna var ställda och 

besvarade så blev alla frågor som deltagaren hade om studien besvarade. Spelet 

spelades med ett par hörlurar som blev tillhandahållna. Deltagaren spelade sex matcher 

med några uppvärmningsmatcher om så önskades. Matcherna kommer att ha en annan 

ljudbild efter officiella matcher. Matcherna var två minuter långa och de enda ljuden 

som hörs under spelsession är vapenljud, karaktärsljud och diverse "plocka upp 

ammunitions"-ljud. Deltagaren spelade med mus och en laptops tangentbord som även 

innehar skärmen för spelet. Efter varje avslutad match så fick deltagaren en paus då 

resultat nedtäcknades och efter tre matcher startades spelet med en annan ljudbild.  

4.2 Enkät 

Störst vikt under detta projekt har lagts vid utformningen utav denna enkät. Då enkäten 

avgör deltagarens spelartyp, vilket är huvuddelen för detta projekt. Denna enkät har 

utformats med inspiration från Bartles teorier (1994) samt Batemans Brainhex(2009) 

test. Denna enkät är dock en egen tolkning utav olika spelartyper som har tagits fram 

enbart för denna studie. Bartle beskrev fyra olika spelartyper (Killers, Achievers, 

Socializers och Explorers) medans Batemans Brainhex projekt beskriver sju olika 

spelartyper (Seeker, Survivor, Daredevil, Mastermind, Conqueror, Socializer och 

Achiever). I denna studie kommer fem stycken spelartyper att presenteras, dessa är 

baserade på både Batemans och Bartles spelartyper men har egna distinktiva särdrag. 

Dessa har tagits fram genom att studera Bateman och Bartles teorier om spelartyper 

blandat med personlighetsdrag från psykologin så som stereotypsiska aggresiva och 

passiva personlighetsdrag. De framtagna spelartyperna är Aggressor, Defender, Passive, 

Socializer samt Explorer.  
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4.2.1 Spelartyper 

Aggressor 

Spelartypen Aggressor är en spelartyp som utövar en aggressiv spelstil inspirerad utav 

Brainhex Conqueror och Bartles Killer men med egna stereotypiska särdrag så som 

vårdslöshet och egoism.  

Defender 

Spelartypen Defender är en spelartyp som utövar en defensiv spelstil. Där ledarskap 

och grupptillhörighet är primära drag. Defender är inspirerad av Batemans Daredevil 

och Mastermind samt Bartles Socializer. 

Passive 

Spelartypen Passive är en spelartyp som definieras av sin passivitet och underkastelse 

till andra. Initiativ är inget som är viktigt och det mesta  spelar ingen roll. En spelare 

som kategoriseras in i spelartypen Passive vill helst bara fördriva tiden och har inga 

större ambitioner med sitt spelande. 

Socializer 

Spelartypen Socializer är en spelartyp som bara spelar för att ha roligt med sina vänner. 

Eller definieras av sina diskutioner som möjligen inte har med själva spelet att göra. Det 

viktiga för socializern är att umgås och resultat spelar nästan ingen roll(precis som 

spelartypen Passive).Inspiration till denna spelartyp är tagen från Socializer 

spelartyperna som Bartle och Bateman beskriver men med en mer förenklad 

tydligenhet i vad de vill. 

Explorer 

Spelartypen Explorer är baserad på Batemans Achiever och Seeker och Bartles Explorer 

vars huvudintresse är att utforska och utnyttja sin miljö. För att slå ihop fler 

Brainhexspelartyper till en så innefattar även Explorer spelartypen mycket utav vad 

Brainhex Achiever har. Men är en egen klass i sig.  

4.2.2 Enkätens frågor 

Utvärderingen utav frågorna i enkäten har förenklats jämtemot utvärderingen och 

uträkningssättet som används i Brainhex (hämtat från: 

http://survey.ihobo.com/BrainHex/) och Bartles test (http://4you2learn.com/bartle/). 

Då dessa tester använder väldigt många variabler som påverkar resultatet på många 

olika sätt. Detta är något som behövde undvikas för att få ett mer precist resultat, och 

för att  undvika komplikationer. Svarsalternativen i denna enkät unviker därför att 

använda allt för många variabler och varje svarsalternativ ger en poäng direkt till en 

kategori som representerar en viss spelartyp. Vissa svarsalternativ har dock en primär 
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"poäng" och en sekundär som redovisar en möjligt blandning men som har en 

huvudspelartyp. I varje fråga så finns fem stycken svarsalternativ. 

I enkäten finns totalt 20st frågor. 13st anspelar direkt på spelartypskategorisering. Det 

ojämna antalet används för att förhoppningsvis kunna kategorisera in deltagaren på 

endast dessa frågor där deltagaren förhoppningsvis svarar flest inom samma spelartyp. 

Fem stycken frågor ger svar på spelarvanor och hur stor erfarenhet av spel deltagaren 

har. Dessa frågor använder också  fem stycken svarsalternativ. Men istället för att 

svarsalternativen ger poäng till en viss spelartyp så bedöms poängen 1 - 5 och ju högre 

poäng deltagaren svarade ju mer hardcore kommer spelar att bedömmas som (på en 

casual till hardcore skala). Två stycken utslagninsfrågor följer de andra frågorna. Dessa 

två frågor används som utslagningsfrågor om det skulle vara så att de tidigare 13 

frågorna ger ett lika resultat mellan två olika spelartyper. Om inte så tas inte svaren från 

dessa frågor med i resultatet. Frågorna är en simplifierad version som använder 

stereotypiska svarsalternativ. Den första har svarsalternativ som är typexempel för spel 

som är stereotypiska för de olika spelartyperna. Den andra frågar deltagaren direkt 

vilken av spelartyperna de anser sig själv att tillhöra. Om resultatet skulle redovisa att 

det endast skiljer sig med en poäng mellan två stycken spelartyper så kommer denna 

kombination att presenteras för deltagaren med en huvudspelartyp och en sekundär 

spelartyp. De första 13 frågorna ställer deltagaren inför situationsfrågor. Frågor som 

"hur skulle du" eller "du blir presenterad för" presenteras för deltagaren där den får 

välja det svarsalternativ för hur de skulle agera i dessa situationer. De fem 

nästkommandefrågorna blir ställda så som avgör spelarvana och erfarenhet med frågor 

som ”hur erfaren är du med detta?”. De frågar även efter vana med olika sätt att spela på 

så som dator/mus kombination kontra mobiltelefon samt frågor som bara handlar om 

spelvanan hos deltagaren, frågorna formuleras så som ”hur mycket brukar du spela?”. 
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4.2.3 Frågorna 

Här listas frågorna från den lathund som användes för att utvärdera resultatet. I 

Appendix A finns den riktiga enkäten. 

Fråga 1: Du ser din lagkamrat och en motståndare ha en duel. 

Def/soc 1: Springer in och hjälper din lagkamrat att ta ner motståndaren. 

aggr  2. Springer fram och försöker döda motståndaren före din lagkamrat. 

pass  3. Avvaktar för att läsa av den totala situationen. 

expl  4. Springer vidare för att leta uppgraderingar. 

soc/def 5. Täcker din lagkamrat mot andra motståndare och låter den sköta  

  duellen. 

Hjälpa till eller vinna på det själv? Precis som i många andra frågor i den här enkäten så 

anspelar denna fråga på egoism, hur bråttom en spelare har och ens tvivel på andra 

spelares förmåga. Är det viktigare för deltagaren att det går bra för denne eller väljer 

deltagaren att hjälpa sina medspelare? Svarsalternativ 1 och 5 är svar som är svåra att 

applicera på endast någon utav dessa spelartyper. Därför får de precis som många 

andra frågor i den här enkäten poäng till mer än en spelartyp. 

Fråga 2: Matchen startar vad gör du? 

pass  1. Låter dina lagkamrater ta täten och följer efter dom. 

aggr  2. Springer rakt fram mot motståndarna. 

soc/expl 3. Springer före dina lagkamrater för att samla uppgraderingar och bättre 

  vapen. 

def  4. Pratar med dina lagkamrater om hur ni ska gå tillväga. 

expl  5. Försöker hitta det perfekta ”Camp-stället”. 

Hur en spelare agerar instinktivt från start kan ge en tydlig bild av vilken spelartyp de 

är. Vad är spelarens första prioritering? Hur garderar sig spelaren för att starta den 

initiala konfrontationen? Svarsalternativ 5 för den här frågan värderas av att Explorer 

spelartypen är mer intresserad av banan och dess layout än att springa in direkt i en 

konfrontation. 

Fråga 3: Du och din lagkamrat har dåligt med ammunition, båda springer mot 

ammunitionspåfyllning 

aggr  1. Du springer före din lagkamrat för att få ammunitionen själv. 

def  2. Du låter din lagkamrat få ammunitionen. 

pass  3. ”Den som hinner först hinner först”. 

expl  4. Du väljer att springa åt ett annat håll för att leta upp annan   

  ammunition. 

soc  5. Du och din medspelare diskuterar vem som behöver det mest. 

Denna fråga anspelar på egoism och självuppoffring. Aggresivitet tyder ofta på en stor 

egoism medans en stark ledare eller en lagspelare ofta offrar sig själv för andras skull. 
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Svarsalternativ 4 precis som i den tidigare frågan anspelar på att deltagaren lika gärna 

kan leta runt på banan då detta är något som den tycker är kul och/eller intressant.  

Fråga 4: Vad är viktigast? 

def  1. Att ditt lag vinner 

aggr  2. Att du vinner scoreboarden 

expl  3. Att döda motståndare på ett snyggt sätt 

soc  4. Att spela med dina vänner 

pass  5. Att ha roligt 

Vad är spelaren mål under matchen? Vad är viktigast för spelaren? En ganska 

självförklarlig frågeställning som har en tydlig anknytning mellan svarsalternativ och de 

definierade speltyperna. Här definieras skillnaden mellan Defender och Aggressor på 

det sättet att de prioriterar sig själva eller gruppen. 

Fråga 5: Om matchen går dåligt för ditt lag, hur agerar du? 

aggr/soc 1. Tappar lusten/blir omotiverad 

expl/soc 2. Försöker göra det bästa av situationen/göra nått sjukt 

pass  3. Ingen skillnad 

def  4. Motiverar dina medspelare att ta i 

aggr  5. Agerar vårdslöst och gör stora misstag 

Hur en spelare reagerar när det går dåligt gör det enkelt att dra slutsatser till vilken 

spelartyp de är. Aggresivitet är ofta förknippat med ilska, frustration och omotivation. 

Så denna fråga anspelar därför på vilket sätt spelaren är en lagspelare. Dock så kan man 

oberoende på vilken spelartyp man tillhör agera olika beroende på humör etc. Denna 

fråga är därför en generalisering för vad som kan vara en typisk reaktion för en match 

som går dåligt för en spelare. 

Fråga 6: Hur agerar du efter matchens avslut och ni har förlorat? 

aggr  1. Blir arg och Skyller på dina medspelare 

pass  2. Säger bättre lycka nästa gång 

def  3. Taggar till dina medspelare för nästa runda 

soc  4. Pratar om ickerelaterade saker 

expl  5. Pratar om någon cool kill någon gjorde 

Precis som frågan innan så anspelar denna fråga på motivation. Vill spelaren ta i och 

köra igen, kanske få sin revansch? Eller spelar det ingen roll? För att finna bevisning i 

vilken spelartyp spelaren tillhör så anspelar denna fråga på den sociala interaktionen 

efter en förlust.  
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Fråga 7: Vad ville du helst åstadkomma under matchen? 

aggr  1. Vinna mot motståndarna 

def  2. Spela en rolig och jämn match 

soc  3. Ha roligt med mina vänner 

pass  4. Fördriva tiden 

expl  5. Utforska buggar och göra coola kills 

Denna fråga är en mer specifik fråga motställd fråga 18. Frågan är densamma men i en 

mindre skala. Då vissa av dessa spelartyper kanske ser delmål i varje match. Medans 

andra bryr sig mer om det stora hela vilket fråga 18 ger svar på. 

Fråga 8: På vilket sätt föredrar du att döda fiender? 

aggr  1. Springa in och dominera 

aggr/expl 2. “Campa” 

pass/soc 3. Följa någon annans exempel 

def/soc 4. Taktisk advancering 

def  5. Att ta täten 

Då spelet som spelas i studien går ut på att döda sina motståndare och det finns inget 

annat att göra i spelet så finns denna fråga. Frågan skulle inte gå att ställa om denna 

enkät skulle rikta sig till andra spel som inte använder detta spels formula. Frågan har 

därför svar som kan ge poäng till flera arketyper förutom de som är mest prominenta 

för seriösa spelare (de aggresiva och defensiva).  

Fråga 9: vad tycker du om nya spelare? 

pass  1. Inget speciellt.  

aggr  2. De är ett lätt byte 

def  3. Någon jag kan leda/ser upp till mig 

expl  4. Någon som kan bli imponerad av mina skills 

soc  5. Potentiellt nya vänner 

Denna fråga ger svar på hur en spelare agerar mot nya spelare. Av egen erfarenhet så 

har man sett att vissa arketyper beteér sig på olika sätt mot nybörjare. Detta har inget 

som backar upp anledningen men det är en fråga som ja själv anser ger svar på 

spelartyp. Detta är även något som ändrar sig beroende på humör och annat. Men av 

egen erfarenhet så finns dessa stereotyper ofta i onlinespel. 

Fråga 10: Vilket av dessa anser du är roligast? 

expl  1. Att döda motståndare snyggt 

aggr  2. Att döda flest motståndare 

def  3. Att få ditt lag att vinna 

soc  4. Att du och dina lagkamrater slåss tillsammans 

pass  5. Alla dessa/inget speciellt 
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Denna fråga är en simplifierad version utav en av frågorna från brainhex. Med 

arketypiska svar för primala instinkter hos speltyperna. 

Efter att ha satt in deltagaren i frågor som avgör situationell spelstil så kommer frågor 

som återigen förklarar tidigare erfarenhet med spel överhuvudtaget samt hur mycket och 

involverad man är i den här typen av spel samt sätt att spela. 

Fråga 11: Hur stor erfarenhet har du med denna typ av spel sedan tidigare? (arena 

shooter) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 

Denna fråga ger svar på hur erfaren deltagaren är med genren som studien utförs inom. 

Har deltagaren stor erfarenhet av spelet (Quake 3), eller spel som liknar detta väldigt 

mycket så kan studiens resultat att påvisa ett oönskat resultat. Detta är med 

åtanken/insikten att ett proffs är alltid ett proffs då dessa går på instinkt oberoende på 

yttre faktorer.  

Fråga 12: Hur stor erfarenhet har du med att spela spel överhuvudtaget? 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten  

  5. Ingen alls 

Denna fråga är till för att se hur involverad deltagaren är i spel överhuvudtaget. En 

person som har erfarenhet med spel känner sig nog mer bekväm med att spela och kan 

därför bli preciserad för en svårighetsgrad med endast hjälp av att se hur erfaren 

deltagaren är. Att precisera svårighetsgraden på bottarna som deltagaren ska möta är 

avgörande för att studien ska få ett önskat resultat. Om bottarna inte matchar spelaren 

så kan inte resultat beskrivas på rätt sätt. 

Fråga 13: Hur stor erfarenhet har du med det här sättet att spela spel (first person 

shooter/perspektivet) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 
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Denna fråga är till för att se erfarenheten hos deltagaren i perspektivet spelet spelas på. 

En person som bara spelar spel på sin mobiltelefon har möjligtvis inte samma 

förutsättningar som någon som är van med att spela spel ur förstapersonsperspektiv. 

Fråga 14: Hur bekväm/erfaren är du med att spela ett spel på detta sätt? 

(keyboard/mus) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 

Denna fråga ger ett liknande svar som frågan innan. Men istället för vilken vy deltagaren 

har så är det sättet att spela spelet på. Erfarenhet med olika sätt att spela ett spel på kan 

vara avgörande för att ge bottarna rätt svårighetsgrad. En person som bara spelar spel 

på en mobiltelefon eller med handkontroller har möjligtvis svårigheter med att använda 

mus och tangentbord för att röra sig i spelets miljö. 

Fråga 15: Hur mycket spelar du? 

  1. >20 timmar i veckan 

  2. >10 timmar i veckan 

  3. >5 timmar i veckan 

  4. Någon gång ibland 

  5. Jag spelar inte alls. 

Denna fråga ställs för att få ett svar på hur mycket deltagaren spelar. En person som 

spelar ibland och en spelare som spelar under all sin fritid har olika vana med spel 

överlag. Denna fråga bekräftar och kompletterar de tidigare frågorna i denna kategori 

(spelvana). 

 

Fråga 16: Vilket av dessa ord anser du representera dig själv bäst? 

def  1. Smart 

pass  2. Snäll 

aggr  3. Ambitiös 

expl  4. Hängiven 

soc  5. Förstående 

Denna fråga är tagen från Brainhex-testet. Där svaret i Brainhex-testet var direkt 

associerat med en viss spelartyp. Då denna variant är en egengjord version så har 

svaren förenklats och innehåller fem svar för att fortsätta i samma spår för att hålla 

samma stil genom hela testet. Det är anpassat för detta tests speltyper som tidigare 

blivit definierade. 
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Fråga 17: Vilken av dessa fraser är något du skulle säga till dina medspelare under en 

match? 

def  1. Följ mig! 

aggr  2. Du står i vägen! 

expl  3. Såg du vilken träff!? 

soc  4. Igår var jag på bio och…. 

pass  5. Akta bakom dig! 

Precis som frågan innan så är detta en direkt dragelse till spelartypen. I Bartle och 

Batemans teorier så beskrivs det att arketyper möjligtvis inte har ett visst sätt att 

framföra saker i en konversation men att de oftast talar om det som har mest relevans 

för det de vill åstadkomma. Dessa svarsalternativ är därför simplifierade och nästan 

ironiska för dessa arketyper. 

Fråga 18: Vad skulle du helst vilja åstadkomma i ditt spelande? 

aggr  1. Bli världens bästa spelare 

pass  2. Spela i världens bästa lag 

expl  3. Göra allt som går att göra i spelet 

soc  4. Det spelar ingen roll bara jag spelar med goda vänner 

def  5. Vara den bästa lagledaren 

Denna fråga är till för att subtilt svara på vilken spelartyp de är. Associationer går att 

dra från vad slutmålet är för en spelare till hur de agerar i vissa situationer. Frågorna är 

delvist lånade från Brainhex-testet med en anpassning för detta tests spelartyper. 

Svarsalternativ 3 i det här fallet är ett svar som ger poäng till explorer speltypen, som är 

en blandning utav explorer och achiever från Bateman och Bartle 

 

Fråga 19: Vilket av dessa spel anser du skulle locka dig mest? 

aggr  1. Unreal tournament 

pass  2. Candy crush 

soc  3. Mario party 

def  4. Counter strike 

expl  5. Elder scrolls V: Skyrim 

  6. Inget av dessa 

Denna fråga är en av de två “bonus” frågorna som inte tas I åtanke om inte de behövs för 

att få en avgörande poäng för att kategoriseras in i en spelartyp. Frågan är beskriven så 

att deltagaren får välja ett spel (eller inget) som anses vara stereotypiska för de olika 

spelartyperna.  
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Fråga 20: Vilken utav dessa beskrivningar anser du passa dig själv bäst? 

expl  1. Utforskare 

soc  2. Social  

pass  3. Passiv 

def  4. Defensiv 

aggr  5. Aggressiv 

Denna fråga är den andra utav de två bonusfrågorna som inte tas i åtanke om det inte 

behövs ett avgörande beslut för att kategorisera in deltagaren i en spelartyp. Denna 

fråga är en direkt fråga till deltagaren för vilken spelartyp de anser sig själv tillhöra. 

Frågan ställs sist i enkäten för att inte påverka besluten innan deltagaren läst de andra 

mer relevanta frågorna. 

4.3 Ljudeffekterna 

Skapande 

Skapandet av dessa ljudeffekter startades efter all research gjorts. Researchen påvisade 

att vapenljuden för denna typ av spel (arena-shooter) utgår från två stycken olika 

nämnare, vapen som skjuter någon typ av laser, samt vapen som är överdrivna 

versioner utav vapen som finns i verkligheten. Vilket kan översättas till att nämnarna är 

explosioner och snabba synthesizer ljud(sinus, saw och square toner). 

Då jag inte har tillgång till att sampla några riktiga skott från riktiga vapen så valde jag 

att göra explosionsljuden genom att kombinera dörrar som stängs, bastrumma, 

virveltrumma och whitenoise explosioner. När dessa kombineras på rätt sätt och 

timestretchas på olika sätt så skapas en explosion som går att pitcha och timestretcha på 

olika sätt för att skapa olika typer av explosioner. Vilken gör att det skapade grundljudet 

går att anpassa till alla olika vapen som har en explosion som grundljud(minigun, rocket 

launcher, granade launcher, shotgun osv). Samma princip utfördes för de vapen som har 

ett laserljud som grund(Railgun, Plasmagun, Lightninggun, etc) men dessa skapades i en 

synth. Istället för whitenoise så användes en blandning utav en saw-ton och en square-

ton i en synth där attacken anpassades efter vilket vapen det skulle användas till. Detta 

ljud spelades sedan i 3 oktaver samtidigt. Detta exporterades sedan ut till ett 

tvåsekundersklipp som sedan manipulerades med hjälp av pitch och timestretch. Detta 

kopierades sedan till olika lager där pitchen ändrades på varje lager för att skapa en 

attack som liknades vid de olika vapnen. Beroende på vilket vapen ljudet var till så 

skapades olika många lager. Som t.ex Railgun ljudet och rocket launcher ljudet som 

hade flesta spåren då de har de ”starkaste” ljuden. 
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Body-Burst-Reload 

Med dessa två grundljud skapade var det sedan enkelt att lägga till fler ljud till de olika 

effekterna för att efterlikna originalljudeffekterna ifrån spelet. Jag utgick från principen 

att det är 3st olika ljud till vapen som man hör. Det är först attacken, när ”skottet” 

avfyras. Hur smällen låter(explosionen), som ofta innehåller distortion, knaster och eko. 

Samt rekyl och omladdning. Alla vapen har olika laddningsfunktioner då de skjuter olika 

typer av projektiler(eller lasrar). De olika rekylerna skapades utav vridningar i dörrlås, 

kaffekokare som öppnas och stängs, baklänges reverb/delay för synthljuden samt olika 

knackningar på metal föremål. Dessa mixades sedan på olika sätt med  automatiserad 

pitch(som antingen hoppar mellan ljus och mörk, eller går sakta från mörkt till ljust) för 

att försöka skapa en modernare version utav originalljudfilerna. Några utav 

ljudeffekterna exporterades sedan ut och spelades upp i en sampler synth där ljuden 

spelades upp i olika oktaver/pitchar/accord samtidigt för att förstärka ljudet samt 

efterhärma dynamiken som man vill att ljudet ska ge(dissonans för de starkare 

effekterna, harmoni för de lättare effekterna). Bursten för laserljuden skapades 

automatiskt av attacken som bestämdes i synthen de skapades i(LFO, ADSR) medans för 

de andra effekterna så användes bastrummor och virveltrummor för att förstärka 

”smällen” från vapnet. Dessa mixades genom att använda färdigmixade samples av 

bastrummor och virveltrummor som boostades väldigt starkt i basen med hjälp utav en 

Lo-air effekt samt mycket kompression(samt eq, distortion, freq-compression). Dessa 

exporterades sedan ut och lades in i flera lager med olika pitch och kompresserades 

mer. Beroende på vilken utav vapnen detta var till så timestretchades filerna. Ju längre 

ljudfilen var ju mörkare och tyngre blev ljudeffekten och ju kortare ljudfilen var ju 

snabbare och ljusare blev effekten. 

Alla dessa ljudeffekter är begränsade i frekvensspektrumet mellan 2600hz till 4200hz 

för att kunna manipulera ljudeffekterna utefter hur man vill att de ska  förmedlas. Denna 

begränsning är till för att lägga till ytterligare ljud i det frekvensområdet och för att 

kunna höja/sänka frekvensområdet ytterligare för ännu mer förändring i ljudeffekterna 

om man skulle vilja lägga till fler ljudbilder  till spelet.  

4.3.1 Remixer 

För att remixa dessa ljudeffekter för att undersöka om olika spelartyper blir  påverkade 

av olika mixar så valde jag att bruka (Bullerjahn, C och M.Güldenring, 1994) sätt att 

beskriva dissonans (irritation) och harmoni (mjukhet) för att utforma mixarna. Alla 

ljudeffekter är producerade på samma sätt, mixade på näst intill samma sätt men har 

mastrats på olika sätt. Där den primära skillnaden är hur transienterna 

förmedlas/mixas. För att på enklast sätt förmedla Bullerjahn, C och M. Güldenrings sätt 

så har den ena mixen väldigt starka transienter. Där attacken i ljudet är boostat, ljudet 

är gainboostat och limiterat samt har en neddragning utav sustainen i ljudet. Denna 

mastring visas i figur 5. 
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 Figur 5: Starka transienter i mastring av ljudeffekter. 

I den andra mastringen så har ljudeffekternas transienter mjuknats till lite för att  ha 

en "lenare" betoning för åhöraren. I den mastringen så finns ingen limitering, gainen är 

inte påverkad alls. Sustainen är lite boostad för att hålla ut på den mjuka transienten 

mer.  Attacken är minskad med 2% för att för att vara ännu "lenare" samt så har en 

"smooth" funktion använts för att komprimera  transienten för ljuden mer. Detta visas 

i figur 6. 

 

 

 Figur 6: Mjuka transienter i mastring av ljudeffekter. 

Med denna mastring så erhöll ljuden väldiga skillnader men behåller ändå synchresis 

(Chion, 1994) till animationerna i spelet. Den personliga åsikten är att den ljudbilden 

med starka transienter skapar ett obehag under  spelsessionerna som innehar dessa. 

Men detta kan vara något som märks av endast för att en annan mix också har använts 

och lyssnats på. 
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4.4 Implementering 

Då Quake 3 Arena är ett högt modifierbart spel så behövdes inga speciella metoder för 

att implementera ljudeffekterna som skapats till spelet. För att byta ut ljuden så 

behövdes enbart ljudfilerna heta detsamma som originalfilerna, vara av samma längd 

och samma format som originaleffekterna. Ljudfilerna som skapats packeteras sedan i 

en map som har samma filstruktur som originalfilerna har. Sedan användes 

programmet Winrar(1995) för att packetera filerna. Denna arkiveringsfil konverterades 

sedan till en .pk3 fil innehållandes alla mappar och ljudeffekter. Denna implementeras 

sedan i spelets huvudmap som innehåller spelets filer (i större paket än denna men 

fortfarande i .pk3 format). Tack vare Quake 3s (1999) lätta sätt för att strukturera 

moddning så accepterar spelet dessa nya filer och byter ut de mot originalfilerna, utan 

att man behöver plocka bort originalen på något sätt. Vilket hade varit fallet om man 

brukat något modernare spel (eller som brukas från en annan typ av spelmotor) som 

t.ex nyttjar en extern ljudmotor till sina spel (t.ex FMOD). För att kunna bruka olika 

typer av ljudeffekter så används olika .pk3 filmappar som byts ut efter varje spelad 

runda i spelets huvudmapp. 

I tidigare skeden i implementeringen så stöttes flertalet problem på. Då även fast de nya 

ljudeffekterna innehöll rätt formatering så accepterades dessa i några fall inte. Vilket 

skapade distortioner i ljudbilden. För att försöka fixa detta så skapades script som 

skulle lösa problemet via spelets motor men till ingen nytta. I ett senare skede så insåg 

man att spelet ibland inte klarade av för "starka" ljud med för hög komprimering och 

volym. Därför valdes dessa att nedgraderas mer i sitt format till 16 bitars PCM från 24 

bitar. Samt att sänka volymen för vissa ljud för tid inte funnits till att helt mixa om dessa 

för volymanpassning. Detta löste problemet och ljudbilderna fungerar nu utmärkt. 

4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie har utförst på en person för att utvärdera hur studien kommer att se ut 

för alla deltagare. Där feedback har fåtts för att kunna förbättra sättet att ställa frågor på 

och göra genomgången av spelsessionen så enkel och tydlig som möjlig för alla 

deltagare.  

Detta är resultatet från intervjun: 

1.Har du spelat spelet Quake 3 Arena förut? 

Svar: Ja! Har spelat det många timmar under lan förr i tiden och har även provat 

"nyversionen" Quake 3 Live på steam.  

2. Hur mycket erfarenhet har du med att spela FPS spel på en dator? 

Svar: Väldigt mycket erfarenhet. Spelar Battlefield, Battlefront och CS:GO regelbundet. 

3. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? 
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Svar: Jag är den bästa spelaren i världen. 

4. Hur tror du att det kommer gå i matcherna?  

Svar: Det kommer gå jättebra. Sätt vilken svårighetsgrad som helst på bottarna! 

5. Vad har du för förväntningar på denna studie? 

Svar: Vill hjälpa dig att utföra studien och vill kolla hur bra stats jag kan få efter så lång 

tid ifrån det här spelet. 

Då deltagaren i pilotstudien är en nära vän, och pilotstudien gjordes under väldigt 

oseriösa förhållanden så går inte resultatet att se 100% seriöst på. Deltagaren var även 

väldigt erfaren med spelet i studien och hade väldigt stor erfarenhet med FPS spel 

överlag. Därför behövdes ingen mer förklaring för hur deltagaren skulle utföra studien. 

Detta var resultatet från enkäten:  

1. 4 (Explorer) 

2. 3 (Socializer/Explorer) 

3. 3 (Passive) 

4. 1 (Defender) 

5. 2 (Explorer/Socializer) 

6. 3 (Defender) 

7. 1 (Aggressor) 

8. 2 (Explorer/Aggresor) 

9. 4 (Explorer) 

10. 1 (Explorer) 

11. 1  

12. 1 

13. 1 

14. 1 

15. 2 

16. 4 (Explorer) 

17. 5 (Passive) 

18. 3 (Explorer) 

19. 4 (Defender) 

20. 2 (Socializer) 

Av enkätens resultat kan man dra slutsatsen att deltagaren är en Hardcore gamer. Med 

stor erfarenhet i alla frågor/sätt/spel vilket gör att deltagaren får möta "hard" bottar.  I 

spelartypskategorieseringen blev slutresultatet som följer : 

Aggressor: 1 

Defender:2 

Passive:2 
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Socializer:1 

Explorer: 7 

Utav detta resultat blir deltagaren kategoriserad direkt in i Explorer spelartypen och de 

två sista frågorna skrivs inte med i slutresultatet. I det här skedet är deltagaren 

kategoriserad in i Explorer spelartypen och kategoriserad som en erfaren Hardcore 

gamer och får därför spela mot dom starkaste bottarna (Nightmare) utan uppvärmning. 

Spelaren får i det här skedet spela 6 matcher mot bottar med 3 matcher med varje 

ljudbild. (Grafikkortet i datorn buggade här ut så inga skärmdumpar gick att ta) 

Första matchen med mjuka transienter: 

1. Bot 1: 6kills 

2. Bot 2: 3kills 

3. Spelare: 3kills 

4. Bot 3: 1kill 

Andra matchen med starka transienter (fick ta kort istället för skärmdumpar):  

 

I den första matchen med starka transienter så fick deltagaren ett mycket bättre 

resultat. Notis: Deltagaren valde att "campa" mer då en viss frustration uppstod efter 

första matchen,. Deltagaren valde noga vilket vapen den ville ha och hämtade mer 

uppgraderingar än under förra matchen. 
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Match 3, den andra med mjuka transienter: 

 

I den andra matchen med mjuka transienter så gick det sämre för deltagaren igen. Notis: 

Deltagaren hoppade i elden och självdog några gånger vilket påverkade resultatet. 

Match 4, den andra med hårda transienter: 

 

Under denna match fick deltagaren sitt sämsta resultat hittils. Notis: Nu börjar deltagaren att 

klaga på saker, den vill spela andra banor och tycker att matcherna inte ska gå på tid utan vara 

först till 20 kills. 
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Match 5, den sista med mjuka transienter:

 

I den här matchen gick det igen lite bättre. Notis: deltagaren tog denna matchen på 

allvar och var väldigt noga med vilket vapen den använde. Så fort ammunitionen var 

slut så var deltagaren snabbt framme för att hämta ny ammunition. 

Match 6, sista matchen, tredje med hårda transienter. 
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I den här matchen kände sig deltagaren väldigt bekväm, och deltagaren förlorade på 

sudden death. Notis. Deltagaren slappnade av mer och tyckte den här matchen var den 

roligaste av dem alla. 

Av resultatet i matcherna att bedömma så spelade denne Explorer spelartyp bättre med 

starka transienter. Detta kan dock ha med att deltagaren inte ville ha några 

uppvärmningsmatcher vilket ledde till att några matcher gick sämre på grund av 

frustration. Deltagaren visade i några av matcherna tydliga drag på att dennes spelartyp 

(Explorer) passade in på den. Deltagaren var mer benägen att utforska banan och hämta 

vapen än vad den var benägen att springa in eller samtala med mig som bevakade 

matchen.  

Värt att ta med sig efter pilotstudien. 

Kritiken som tas med från pilot undersökningen är att enkäten och intervjun var bra 

utformade men själva spelsessionen behövdes se över (enligt deltagaren). Deltagaren 

önskade att matcherna inte gått på tid och att banorna byts ut. Men jag anser att de 

behövdes för att ha så stor kontroll över bedömningen som möjligt. Samma villkor 

under varje match fast med olika ljudbilder ger bäst resultat på studien anser jag. 

Tidspressen gör att man kan ge en bedömning på spelstil bättre. Samt att om man bytt 

bana efter varje match så finns chansen att spelaren går vilse och kan därför ge ett 

sämre resultat. 



 35 

5 Utvärdering 

För att undersöka frågan om man med hjälp av olika mixar med distinktiva särdrag i ett 

spels ljudbild kan förändra en spelartyps prestationsförmåga så utvecklades 

ljudeffekter med två olika mastringar som moddades in i spelet Quake 3 Arena (1999).  

Det utvecklades även ett sätt att definiera spelartyper på som deltagarna blev 

utvärderade genom vars förklaring beskrivits i tidigare kapitel. Ingen dokumentation 

har utförts för deltagarnas ålder, kön eller ursprung då detta var irrelevant för studien. 

Studien har fokuserat på individualiteten hos deltagarna och de har endast blivit 

definierade utav spelartypstestet och individens egna aktioner i varje utförd 

spelsekvens. 

Av pilotstudien att döma så behövdes ingen revidering utav tidigare tänkta utvärdering 

och studieutförande. Då pilotstudiens deltagare endast hade preferenser för hur 

personen själv föredragit att studien var för att den skulle vara roligare att utföra, men 

gav ingen inblick i hur man på bättre sätt kan bedöma resultatet av studieutförandet. 

Tanken var att finna 20st deltagare till studien vilket visade sig vara lättare sagt än 

gjort. Studien verkade skrämmande av många anledningar så som att det verkade vara 

för svårt, för komplicerat, prestationsångest av att ha en som undersöker ens spelstil 

etc. Så för att istället konfirmera resultatet av de som deltog i studien så valdes det att 

utföra testet två gånger med ungefär två veckors mellanrum för samtliga deltagare för 

att undersöka ifall de fick samma resultat båda gångerna. Totalt deltog 10st personer i 

denna studie.  

I metodbeskrivningen nämns det att studien ska vara en kvantitativ studie med 

kvalitativa drag. Studien visade sig dock ge mer kvalitativ information än vad som var 

tidigare tänkt. Därför redovisas mer kvalitativa element/resultat i utvärderingen. 

Undersökningen utfärdades under simpla förhållanden i deltagarnas bostäder. Under 

tider där de kände sig bekväma och inte var under stress. Studien utfördes dock med 

begränsade möjligheter och med förbestämd hårdvara. Inkluderat laptop, mus och 

headset för att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar. Alla som deltagit i 

studien har utfört studien under dessa omständigheter. 

Under själva studien så utvärderades och nedtecknades alla spelsätt, speciella 

händelser, om spelare jagar efter något specifikt, speciell spelstil, initiativtagande samt 

reaktionsförmåga, immersion och hur fokuserade de är etc. Förutom de saker som 

deltagaren utförde i varje match så dokumenterades även information om hur varje 

match gick samt huruvida deltagaren ville förändra någonting under/efter 

uppvärmningsrundan (mus sensitivity, svårighetsgrad på bottar etc). Deltagarna 

spelade först tre matcher med de mjuka transienterna och därefter tre matcher med de 

starka transienterna. Uppvärmningsrundan för varje deltagare spelades med de mjuka 

transienterna. När de första tre matcherna spelats så frågades deltagarna om det var 

något speciellt de lagt märke till eller tänkt på med ljudbilden. Detta gjordes för att se 
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om deltagaren trodde att det redan varit någon skillnad för dem. När alla matcher 

spelats så frågades deltagarna om de märkte någon skillnad mellan de olika 

ljudbilderna och i så fall vad de la märke till. Detta nedtecknades för att användas 

senare i utvärderingen för att se om spelartyperna hade något samband i vad de lägger 

märke till. Tanken var från början att deltagarna skulle få spela med varannan ljudbild 

för att märka direkta skillnader mellan spelstilarna. Men detta byttes ut mot att spela 

först tre matcher med mjuka transienter och sedan tre matcher med hårda transienter. 

Detta gjordes för att undersöka om deltagaren faktiskt behåller samma spelstil i alla 

matcher med samma ljudbild. 

Varje undersökning tog ca. 15minuter  vilket inkluderade först en intervju för att avgöra 

svårighetsgrad hos bottarna, en förklaring för hur man spelar spelet, ifyllande av enkät, 

en uppvärmningsrunda (i de flesta fall), 6st två-minutersmatcher samt en snabb 

frågestund efter alla spelade matcher vilket gav svar på om deltagaren lagt märke till 

något speciellt i ljudbilden. 

5.1 Presentation av undersökning 

Det första som skedde vid varje undersökningstillfälle var att se till att deltagaren hade 

tid, inte var stressad och hade hårdvaran framför sig i en bekväm position. Detta gjordes 

för att deltagaren inte skulle göra förhastade val i onödan och att den skulle ta sin tid, 

tänka igenom allt den svarar på och spela efter bästa förmåga. Detta mål uppnåddes 

genom att sprida ut alla undersökningstillfällen samt att utföra alla undersökningar i 

respondentens egen bostad när den själv hade tid över. För att undvika andra möjliga 

distraheringar utfördes studien i de flesta fall med endast respondenten och 

observatören (med få undantag då vissa respondenters sambo befann sig i rummet 

undersökningen gjordes i). Detta var givetvis fallet under båda tillfällena deltagarna 

utförde studien. 

När deltagaren satt sig och funnit ro så blev de introducerade till hur spelet fungerar. En 

förklaring för hur kontrollerna är utlagda förklarades med informationen att musen styr 

vart du kollar och siktar med ditt vapen. W.A.S.D knapparna på tangentbordet väljer 

riktningen du vill springa åt med din karaktär samt att mellanslag utför ett hopp med 

karaktären. Och att vänster musknapp är avfyraren för karaktärens vapen. Deltagaren 

fick därefter möjligheten att ställa in musens känslighet ( hur snabbt den ska röra sig 

över skärmen) för att kunna spela på mest bekväma sätt. Det blev även förklarat för 

deltagaren att matcherna kommer att vara 2 minuter långa. Med reglerna alla mot alla 

(spelaren och tre stycken bottar) och att spelaren kan vakna till liv direkt efter att den 

har dött genom att trycka på avfyra knappen (vänster musknapp). Det blev även 

förklarat att deltagaren ska spela sex stycken officiella matcher samt en 

uppvärmningsrunda för att bekanta sig med banan och sättet att spela på samt att 

känna om svårighetsgraden på bottarna är jämn mot spelarens förmåga. Det blev även 

förklarat för deltagaren att ett kort avbrott skulle ske efter tre spelade matcher då en ny 

version av spelet skulle sättas igång, men inte vad för typ av ny version beskrevs för 

deltagaren.  
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5.1.1 Intervju 

När deltagaren förstod exakt hur studien skulle utföras så påbörjades en intervju med 

varje deltagare. Intervjun bestod utav 5 frågor som deltagaren skulle svara på så 

kortfattat som möjligt. Intervjun möjliggjorde en överskådlig bild för vilken 

svårighetsgrad bottarna skulle ställas in på som deltagaren skulle möta. Samt för att 

avgöra om deltagaren hade dåligt självförtroende eller liknande vilket också kunde 

avgöra svårighetsgraden hos bottarna. Intervjun innehöll även en fråga för att se vad 

deltagaren anser sig själv vara för typ av spelare. Detta gav en inblick för med vilka ord 

deltagaren själv beskriver sig. 

Alla intervjufrågorna var inte relevanta att beskriva då många var lika  varandra då 

deltagarna blev ombedda att svara så kortfattat och instinktivt som möjligt. Här 

kommer en presentation av några utav svaren från frågorna samt hur de använts för att 

ta fram relevant information. 

1.Har du spelat spelet Quake 3 Arena förut? 

Av deltagarnas svar att dömma så var det en bra blandning utav tidigare erfarenhet 

med spelet som spelas i studien. Frågan gav svar som:  

 

-Ja! Jättemycket, 

 -nej, 

 -aldrig någonsin,  

-ja för länge sedan,  

-tror jag provade det för några år sen 

 -har hört talas om det.  

 

Vilket trots den fåtaliga skaran deltagare gav en bred blandning av deltagare  med olika 

erfarenhet av spelet. 

2. Hur mycket erfarenhet har du med att spela FPS spel på en dator? 

Denna fråga gav även den ett brett resultat med allt från: 

 

-Stor erfarenhet, 

-Spelar FPS nästan varje dag, 

-Nej, men spelar andra typer av spel på datorn, 

-Ingen alls, 

-Lirade sånt på LAN förr.  

Fråga 1 och 2 var de största nämnarna för att avgöra svårighetsgraden för bottarna. Då 

Quake 3 Arena erbjuder fem olika svårighetsgrader på bottar så gavs en så hög 

svårighetsgrad som möjligt om deltagaren både hade erfarenhet med spelet sedan 

tidigare och om den aktivt spelade FPS spel. Om deltagaren dock hade stor erfarenhet 

av endast en utav dessa eller hade stor erfarenhet fast  har inte spelat på länge så 
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sänktes svårighetsgraden. Då de högsta svårighetsgraderna är väldigt svåra även för 

erfarna och aktiva spelare så valdes den sista nivån att aldrig användas (nivå 5). En 

förklaring kan vara att nivåerna är Easy (enkel), Normal, Hard (svår), Super hard 

(jättesvår) och Impossible (omöjlig). Utgångspunkten var alltid att en person som är 

bekant med FPS spel kan hantera bottar med Normal svårighetsgrad. Och detta utfall 

förändrades beroende på hur deltagaren svarade på dessa frågor.  

3. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? 

På denna fråga kom ett antal olika typer av svar. Med allt från beskrivningar utav 

spelstil till hur bra deltagaren anser sig själv vara på spel i allmänhet. Några av svaren 

såg ut på detta sätt: 

 

-Jag spelar väldigt mycket. 

-Är en hardcore gamer. 

-Jag suger, 

-Spelar ofta väldigt aggressivt, 

-Är en nybörjare, 

-Har en passiv spelstil. 

4. Hur tror du att det kommer gå i matcherna?  

Denna fråga hade en liten roll i avgörande av bottarnas svårighetsgrad. Även om 

deltagaren var bekväm med spelet och hade erfarenhet med genren så kunde 

självförtroendet spela ett spratt för deltagaren då de kände att det var en studie och 

möjligtvis inte kunde prestera på sin önskade nivå då de blev observerade. Några av 

svaren såg ut såhär: 

 

-Kommer nog gå bra, 

-Jadu, det får vi se, 

-Kommer äga, 

-Ingen aning, 

-Blir nog tufft. 

 

Trots vissa deltagarens bristande självförtroende så var majoriteten positiv till utfallet 

av matcherna. Ville en deltagare verkligen inte möta Hard bottar även  fast observanten 

avgjorde att det var det mest passande valet så sänktes  svårighetsgraden en aning för 

att sedan rättas till igen om deltagaren själv märkte att det inte var en rättvis 

svårighetsgrad efter att deltagaren spelat sin uppvärmningsmatch. 

  

5. Vad har du för förväntningar på denna studie? 

Denna fråga ställdes för att se hur engagerade deltagaren var för att delta i studien. Men 

även för att möjligtvis ge en infallsvinkel som kanske kunde hjälpa utvärderingen av 

studiens resultat. Det visade sig att majoriteten av deltagarna inte hade några 
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förväntningar på studien eller inte kunde formulera någon viss förväntning.  

Detta var några av svaren: 

 

-Gör bara studien för din skull, 

-Har inga direkta förväntningar, 

-Är öppen för alla resultat som kan komma, 

-Ser matcherna mer som en utmaning för mig själv,  

-Är bara lite intresserad av hur jag själv kommer prestera i matcherna. 

 

Denna fråga gav inga extra inblickar i hur utvärderingen kunde utvecklas mer men fallet 

kan vara detta då de inte visste vad som var skillnaden mellan de olika mixarna utan 

majoriteten fastnade för ”prestation” efter att de blivit förklarade vad studien gick ut på. 

Intervjufrågorna gav i de flesta fallen korrekt information för vilken svårighetsgrad 

bottarna behövde vara. Endast i tre fall behövde svårighetsgraden korrigeras efter att 

deltagaren spelat uppvärmningsrundan. Men i de fallen hade deltagaren själv velat köra 

mot bottar med en lägre svårighetsgrad vilket sedan korrigerades till den nivån som 

blev rekommenderad av intervjufrågorna. 

5.1.2 Enkät och resultats analys 

Den kvantitativa data som samlats in i denna studie innefattar enkätens resultat samt 

jämförelsen mellan enkätens resultat och resultat från deltagarnas matcher. En matris 

med alla deltagares svar i enkäten finns i Appendix B. Som tidigare nämnts så utförde 

alla deltagare testet två gånger med ca 2 veckors  mellanrum. Andra gången deltagarna 

utförde studien så gjordes ingen intervju  utan enbart enkäten fylldes i samt att själva 

spelsessionen utfördes. 

Enkäten är utformad med totalt 20st frågor. 15st hanterar spelartyp med de två sista 

som utslagsfrågor ifall deltagarna i studien slutar med samma poäng till flera 

spelartyper. De fem andra frågorna hanterar spelarvana och erfarenhet. Frågorna som 

hanterar spelarvaran redovisas efter varje enskild deltagares resultat har redovisats. 

Alla som deltog i studien blev definierade som samma spelartyp båda gångerna de 

utförde testet. Med endast ett fåtal frågor som blev besvarade med annat utfall andra 

gången. Detta gjorde att all data från uppföljningsstudien endast jämfördes med alla 

deltagares första studieresultat och endast skillnaderna dokumenterades (vilka 

beskrivs senare). Av detta drogs slutsatsen att alla deltagare har svarat seriöst och man 

kan därför definiera dessa deltagare som de spelartyper de blev kategoriserade som. Av 

de 10 deltagarna så blev 4st kategoriserade som Aggressor, 3st som Defender, en som 

Passive, en som Socializer samt en som Explorer. Vilket visar på att alla spelartyper 

representeras i studien. Uppdelningen av spelartyperna visas i figur 7. 
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  Figur 7: Uppdelning av deltagarnas spelartyper 

5.1.3 Utvärdering utav deltagarnas resultat 

Varje deltagares resultat utvärderas här, där alla svarsalternativ i enkäten visas i första 

figur och alla matchresultat (där kills är det som räknas) visas i andra  figuren. Här 

beskrivs även de få skillnader som uppstod andra gången deltagaren utförde studien. I 

vissa matchresultat blev inte resultatet sparat utan beskrivs endast med deltagarens 

plats och hur många kills den gjorde i matchen. Här beskrivs även egenheter som 

observerats under studieutförandet. 

 

Figur 8 & 9: Deltagare 1s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 1 är en erfaren spelare som har spelat hela sitt liv. Deltagaren har en tydlig 

dragning till spelartypen Aggressor och går in i studien med ett starkt självförtroende. I 

den andra studien så svarade deltagare 1 med ett extra svar till Aggressor spelartypen 
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och en mindre till socializer i fråga 2. Deltagare 1 är en av få som spelar mot bottar med 

näst högst svårighetsgrad (really hard) och spelar väldigt jämt mot bottarna. Deltagaren 

läser av spelet snabbt och samlar mycket vapen/armor för att enklare vinna mot sina 

motståndare. Deltagaren lyssnar aktivt efter motståndarna och har snabba reaktioner. 

När deltagaren spelar med den andra ljudbilden (med hårda transienter) får deltagaren 

ett större fokus och en starkare immersion. Deltagaren börjar röra sig fysiskt för att 

akta sig för motståndares skott och för en aggresivare spelstil (mer vårdslöst) vilket 

gynnar deltagarens resultat i matcherna. Deltagaren tyckte att ljudbilden med de hårda 

transienterna lät mycket bättre och hårdare. De hårda transienterna gjorde tydligen att 

deltagaren blev mer taggad vilket deltagaren föredrog, men hade inte haft nått emot de 

mjuka om de inte hört att de fanns ett hårdare alternativ. 

 

Figur 10 & 11: Deltagare 2s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 2 är en spelare som inte har mycket erfarenhet inom genren FPS men spelar 

mycket spel inom andra genrer. Deltagaren har dragningar åt både spelartypen 

Aggressor och Defender men har en större dragning mot Defender spelartypen. Detta 

tyder på att deltagaren vill spela på ett mer kompetativt vis. Denna deltagare var väldigt 

nervös över att ha en observatör under spelsession och stark prestationsångest inneföll 

vilket blev förklarat under uppvärmningsmatchen. Då deltagaren inte har stor 

erfarenhet av den här typen av spel samt prestationsångest fick denne spela mot Easy 

bottar (lätta). Denna deltagare fokuserade på att lära sig spelet och utforskade banan 

väldigt mycket under alla matcher. Deltagaren är väldigt nervös i dueller med bottar och 

blir fnissig så fort hon råkar dö eller liknande. Med de hårdare transienterna glömde 

hon bort observatören till en viss del och fick ett bättre fokus. Hon får en snabbare 

reaktionsförmåga och får lite bättre resultat än innan. Denna deltagare tänkte inte så 

mycket på ljudskillnaden men tyckte att ljudbilden med de hårdare transienterna lät 

mer moderna. 
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Figur 12 & 13: Deltagares 3s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 3 är en spelare som beskriver sig själv som casual hardcore med viss 

erfaranhet från Quake 3 Arena sedan tidigare. Deltagaren blir definierad som speltypen 

Passive och är en tydlig lagspelare som inte har stora ambitioner utan  spelar endast för 

nöjes skull. Deltagaren visar på dåligt självförtroende och sänker sin svårighetsgrad 

från Normal till Easy under en match för att sedan återgå till Normal. Deltagaren hade 

under sitt andra utförande en mer poäng till passive från fråga 7 och en poäng mer till 

explorer i fråga 18.  Deltagaren blir väldigt frustrerad när den dör oberoende på vilken 

situation den dör i. Deltagaren har stark immersion i spelet oavsett vilken ljudbild den 

spelar med men jagar sina motståndare mycket mer och spelar mer vårdslöst med 

ljudbilden med de hårdare transienterna. Deltagaren får även uppspärrade ögonen med 

ljudbilden med de hårda transienter. Deltagaren beskriver att den inte lyssnade efter 

skillnad i ljuden men tyckte att de senare upplevdes som att ha högre volym och 

upplevdes lite ”vassare”. Av resultatet att döma så spelade denna deltagare mycket 

bättre med de hårdare transienterna. 

 

Figur 14 & 15: Deltagare 4s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 4 är en individ som spelade väldigt mycket förr i tiden men har inte spelat 

aktivt många år. Deltagaren har en fallenhet för spelartypen Defender och visar tydligt 

på kunskap för hur man ska spela på bästa sett. Då deltagaren inte spelat på många år 
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får denna spela mot Normal bottar. Deltagaren visar på stark fokusering direkt och läser 

av spelsituationerna på en gång. Deltagaren fokuserar i varje match på att hitta sina 

motståndare och bryr sig inte om att hämta vapen eller armor. Med ljudbilden med 

hårdare transienter spärrar deltagaren upp ögonen mer och klickar väldigt aggressivt 

på musen och tangentbordet. Deltagaren visar även starka ansiktsuttryck med den 

senare ljudbilden samt visar på otrolig skicklighet. Deltagaren vill snabbt in i matchen 

igen så fort den har dött. Deltagaren beskriver att den fick mer adrenalin av ljuden med 

de hårda transienterna och beskriver att de kändes basigare, tyngre och hårdare. Av 

resultatet att döma spelade deltagaren mycket effektivare med  hårda transienter.  

 

Figur 16 & 17: Deltagare 5s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 5 är en individ som har nästan ingen erfarenhet av spel förutom vissa 

mobilspel, och har ingen som helst vana med att spela med den här typen av hårdvara 

som används i studien. Deltagaren beskriver sig själv som en väldigt rädd person och 

det reflekterades mycket under spelsessionerna. På grund av sin ovana med spel fick 

deltagaren spela mot de lättaste bottarna. Hon blev rädd för snabba ljud och smög mest 

runt på banorna och lyssnade efter motståndarna. Trotts sin ovana med den här typen 

av spel så kontrollerade hon karaktären väldigt bra efter uppvärmningsrundan. Då 

deltagaren var väldigt rädd under spelsessionen så förvärrades rädslan när de hårdare 

transienterna var närvarande. Hon blir mer varsam med den senare ljudbilden och 

kommunicerar inte alls pga total immersion och starkt fokus. I sista matchen så klickar 

hon väldigt mycket vilket gör att det går lite bättre då hon lyckas träffa några 

motståndare. Deltagaren beskriver de senare ljuden som hårdare och argare ljud och 

hon blev väldigt chockad av ljuden när de först byttes ut mot den tidigare ljudbilden 

med de mjuka transienterna. 
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Figur 18 & 19: Deltagare 6s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 6 är en individ som inte spelar alls och fick därför spela mot Easy bottar. 

Deltagaren visade dock på stor spelförståelse vilket gjorde att han spelade bra i alla 

matcher.  Deltagaren beskriver sig själv som en nybörjare och blir med stor övertygelse 

definierad som spelartypen Explorer. Deltagaren visar på snabb reaktionsförmåga och 

spelförståelse redan från uppvärmningsrundan. Han lyssnar tydligt efter motståndare 

och utforskar banan för att hitta ställen att gömma sig på. Med de starka transienterna 

höjs deltagarens immersion och fokusering. Deltagaren spelar en mer aggressiv spelstil 

efter att ha förlorat dueller mot bottar. Han hittar senare ett favoritvapen som han letar 

upp varje gång efter att han dött. Deltagaren beskriver ljuddeffekterna som att han 

upplevde alla ljud som att det var original ljud. Ljuden med de hårdare transienterna 

beskrevs som ”längre” och ”dovare” men han visade ingen linande respons som de 

andra deltagarna som upplevde ljuden som starkare eller hårdare. 

 

Figur 20 & 21: Deltagare 7s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 7 har väldigt lite erfarenhet utav Quake 3 sedan många år tillbaka. Deltagaren 

spelar inga spel utan har endast gjort det med vänner för många år sedan. På grund av 

sin ovana med spel får deltagaren spela mot Easy bottar. Deltagaren visar tydligt på att 

tillhöra Aggressor spelartypen och detta visas även i hur deltagaren för sig under 

spelsessionen. Direkt från uppvärmningen så spelar deltagaren vårldslöst och om han 
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känner att han ligger i underläge så ”campar” han tills han dör. Vid de hårda 

transienterna förhöjs spelarens fokus och  immersion. Han rör fysiskt på sin kropp för 

att akta sig från motståndarnas skott. Deltagaren blir mer selektiv med vapen och 

smyger i svängar på banan men är annars väldigt aggressiv. Deltagaren visar på mer 

initiativtagande med hårda transienter och han beskriver att han inte hörde någon 

skillnad mellan de olika ljudbilderna. 

 

Figur 22 & 23: Deltagare 8s enkätsvar & matchresultat 

Deltagare 8 har stor erfarenhet inom genren FPS men ingen alls för arena shooters och 

har aldrig spelat Quake 3 Arena förut. På grund av stor erfarenhet inom genren och 

sättet att spela på får deltagaren först möta hard bottar men fick efter 

uppvärmningsrunda byta till normal svårighetsgrad då det upplevdes alldeles för svårt. 

Deltagaren blir tydligt kategoriserad som spelartypen Aggressor och hade vid andra 

studietillfället två till poäng till Aggressor i fråga 9 och 18. Deltagaren visar inga som 

helst ambitioner för att leta upp vapen och får bli guidad till att göra det. Spelaren 

campar mycket och kollar hela tiden på scoreboarden. Han visar på bra 

reaktionsförmåga redan från start men behövde uppvärmningen och första matchen 

innan han kännde sig bekväm med spelet. Med ljudbilden med de hårda transienterna 

spärrar deltagaren upp ögonen och får ett jättestarkt fokus. Deltagaren drar snabbare 

med musen och trycker markant hårdare på tangenterna och musknappen. Han börjar 

även att hoppa runt på banorna vilket inte var fallet vid de mjuka transienterna. 

Deltagaren upplevde att den senare ljudbilden lät mer verklig än vad den tidigare 

ljudbilden hade gjort.  
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Figur 24 & 25: Deltagare 9s enkätsvar och matchresultat 

Deltagare 9 har stor erfarenhet med spelet Quake 3 Arena sedan tidigare. Även stor 

erfarenhet med spel överlag och beskriver sig själv som en hardcore gamer. Deltagaren 

går i in studien med stor positivitet och möjligen lite hybris. Av  enkäten att döma så 

innehar denna deltagare en del av alla olika spelartyper. I sin första enkät fick 

deltagaren en dragning mot Socializer men under sitt andra test gick några av socializer 

poängen till explorer och defender spelartyperna. Vilket gjorde att resultatet blev lika 

mellan explorer och socializer. Där avgörande poäng gick till socializer. På grund av sin 

stora erfarenhet så fick denna deltagare först spela mot hard bottar. Detta visade sig ge 

väldigt dåliga  resultat och svårighetsgraden sänktes till normal efter 

uppvärmningsrundan. Trotts sin stora vana med spelet tog det några matcher innan 

deltagaren kände sig bekväm och när ljudbilden ändrades så ändrades även deltagarens 

spelstil. Han blev väldigt ivrig och spelade väldigt mycket mer aggresivt än innan. Han 

fick ett bättre fokus och började leta upp armor och vapen för att gardera sig och 

använde sedan rätt vapen vid rätt situation. Vid ljudbilden med de hårda transienterna 

visade deltagaren även på att bli mer aggressiv vid förlust i dueller och utbrast med 

svordomar. Han satte sig även närmare skärmen och visade på väldigt stor immersion 

och aktivt kroppsspråk vid den senare ljudbilden. Av resultatet att döma så spelade 

deltagaren mer effektivt med de hårdare transienterna. 

 

Figur 26 & 27; Deltagare 10s enkätsvar och matchresultat 
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Deltagare 10 är en individ som varit en väldigt aktiv spelare förr i tiden. Idag  spelar han 

mindre och kallar sig själv för en casual gamer. Deltagaren blev kategoriserad som 

aggressor vilken även det visas i spelstilen under spelsessionerna. Deltagaren hade viss 

erfarenhet med spel som Quake 3 Arena men eftersom han inte hade spelat på länge så 

fick han spela mot Normal bottar. Redan från uppvärmningen visar deltagaren på en 

väldigt aggressiv spelstil med många hopp och skott som missar sina mål. Med de mjuka 

transienterna så spelar deltagaren på märkvärdigt jämn nivå med bottarna. Med 

ljudbilden med de hårda transienterna får deltagaren ett väldigt starkt fokus och början 

nästan prata för sig själv. Deltagaren har fortfarande samma aggressiva spelstil men 

klickar betydligt hårdare på både musen och tangentbordet. Av resultatet att döma så 

gynnades denna aggressiva deltagare av att ha ljudbilden med de hårda transienterna. 

Erfarenhet 

Frågorna 12 – 16 i enkäten hanterar frågor om erfarenhet. Frågorna handlar om 

erfarenhet med spel som är relevanta för studien och om spel i allmänhet. För att 

bedöma dessa frågor så utvecklades ett poängsystem där 25poäng är max (då har man 

svarat ”stor erfarenhet” på alla frågor) och 5poäng är minst (och då har man svarat 

"ingen erfarenhet alls"). Resultatet från alla deltagare i studien visas i figur 28. 

Resultatet visar på en stor blandning av erfarenheter med spel. Men med ett fåtal mer 

som har stor erfarenhet. 

 

Figur 28: Deltagarnas erfarenhetsnivåer. 

Av resultatet i enkäten att döma så var deltagarna mest benägna att svara 

svarsalternativ för spelstilen aggressor. Och minst benägna att svara svarsalternativ för 

spelartypen passive. 
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5.2 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras efter denna studie är att ett större antal olika ljudbilder och 

fler respondenter hade behövts för att kunna säkerställa om prestationshöjande eller 

prestationssänkande ljudbilder är anpassningsbara efter spelartyp. Spelartyperna 

reflekterades väl mellan hur deltagarna svarat i enkäten och hur de senare spelade i 

spelsessionerna. Men för att finna total bevisning så behövs ett större antal deltagare 

och möjligtvis olika typer av spel för att indikera att resultatet stämmer. En slutsats går 

dock att dra efter denna studie då alla deltagare oberoende av vilken spelartyp de blev 

kategoriserade som och oberoende av hur stor erfarenhet de hade med spel fick ett 

förändrat beteénde med en annan typ av mixning utav ljudeffekterna. Alla deltagare 

fokuserade mer, fick en starkare immersion och i vissa fall spelade bättre med 

ljudbilden med de starka transienterna. Detta är något som de inte la märke till själva 

utan blev chockerade utav informationen de fick beskrivet för sig utav observatören 

samt av resultaten i matcherna. 

De som drog mest nytta utav det förstärkta fokuset var de aggressiva spelarna (inte 

bara de som kategoriserades som Aggressors). Ljudbilden med starka transienter gav 

dem snabbare reaktionsförmåga och mer ihärdighet i dueller mot bottarna vilket 

resulterade i bättre resultat i matcherna. 

Frågeställningen i detta arbete blev besvarad fast inte på det först tänkta sättet. Istället 

för att en viss spelartyp reagerar på ett visst sätt så har bevisning funnits för att alla får 

förändrat fokus med en annan typ av mixning. Detta öppnar möjligheterna för att kunna 

hitta andra sätt att mixa (mastra) ljudeffekter på för att finna en annan önskad effekt på 

spelare. Denna hypotes skulle även kunna användas för skapandet av ljudeffekter till 

andra medium för att få liknande effekt som framkommit i spelet i denna studie.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie gick ut på att undersöka om man med hjälp av olika mixar med distinktiva 

särdrag i ett spels ljudbild kan förändra en spelartyps prestationsförmåga? 

Frågeställningen undersöktes av 10st respondenter som utförde studien i sin egen 

bostad under lugna omständigheter. Studien gick ut på att svara på en enkät med 20st 

frågor som kategoriserar in deltagaren i en av fem framtagna spelartyper. Detta uppföljs 

av att spela sex matcher Quake 3 Arena (1999) där tre matcher innhåller en ljudbild 

med vapenljud mastrade med mjuka transienter och tre matcher innehållande en 

ljudbild med vapenljud mastrade med starka transienter. För att skapa enkäten och 

spelartyperna har inspiration hämtats från Bateman (2009) och Bartles (1996) teorier 

om kategorisering utav spelartyper. För att skapa ljudeffekterna i de olika mixarna har 

Chion (1994), Bullerjahn & Güldenring (1994) samt Collins (2009) teorier använts för 

att skapa ljudeffekter som känns självklara till spelet. Mastringen med de olika 

versionerna applicerar Bullerjahn & Güldenrings teorier om kontrast och harmoni. Inför 

studien valdes det att undvika att dokumentera deltagarnas kön, ålder samt bakgrund 

då detta är irrelevant för att kategorisera spelartyp. 

När undersökningen utfördes blev först spelets kontroller och regler förklarade för 

deltagaren, sedan utfördes en intervju för att avgöra svårighetsgraden hos de 

datoriserade motståndarna. Därefter svarade deltagarna på en enkät för att avgöra 

vilken spelartyp de skulle kategoriseras som. Och slutligen spelade deltagarna Quake 3 

Arena (1999) i sex matcher. Under spelsessionen så dokumenterades sättet deltagarna 

spelade på samt alla abnormaliteter. När ljudbilden böts ut blev respondenterna 

tillfrågade om de hörde någon skillnad och deras svar blev också nedtecknade. 

I studien så blev alla spelartyper representerade med en majoritet hos spelartyperna 

Aggressor och Defender. Studien utfördes två gånger utav alla deltagare med ungefär 

två veckors mellanrum för att säkerställa deras spelstil och resultat ytterliggare. 

Studien visade inga specifika skillnader hos de olika spelartyperna men fann bevisning 

för att alla personer fokuserade bättre och fick en starkare immersion med ljudbilden 

som hade  de starka transienterna. 
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6.2 Diskussion och framtida arbete 

Studiens frågeställning blev inte besvarat i den mån som var tänkt då alldeles för få 

respondenter hade möjlighet att delta i studien. För att få ett bättre resultat på 

frågeställningen så skulle många fler respondenter behövas. Det hade även behövts 

skapa fler olika ljudbilder för att försöka finna samband mellan spelartyp och ljudbilder. 

I denna studie fanns endast viss bevisning för att aggresiva spelare blev påverkade på 

något annat sätt som skiljde sig från de andra spelartyperna. Genom att testa denna 

hypotes med många olika ljudbilder i många olika typer av spel ifrån olika genrer med 

samma kontrollgrupp så hade man möjligtvis kunnat påvisa ett mer önskvärt resultat. 

Detta är dock något som skulle vara både ekonomisk krävande och tidskrävande. Vilket 

gör att det skulle vara svårt för en student att utföra studien då man som student är 

väldigt begränsad ekonomiskt. Även fast utfallet inte blev som tänkt så blev ändå 

bevisning funnen för någonting vilket gör att jag är nöjd med studiens resultat. 

Vid en vidareutveckling kring denna studie hade en större vikt kunna läggas vid att 

testa de olika spelartyperna med flera olika typer  av mastringar och att inte bara ha två 

olika mastringar per testtillfälle. Ett önskemål vid vidareutveckling hade varit att 

fördjupa sig i att hitta samband mellan olika sätt att mixa/remixa olika ljudeffekter 

beroende på vad de kategoriserats som i IEZA modellen (Huiberts, S. & Tol, R. van, 

2008). Här hade man möjligen kunnat finna resultat i att vissa spelartyper reagerar på 

ett visst sätt med en viss mix på en viss typ av ljudeffekt. Ett annat önskemål hade varit  

att mixa/mastra olika typer av spelljud på olika sätt live medans deltagarna spelar 

under spelsessionerna. Genom att testa på detta sätt så hade man kunnat observera 

reaktioner och prestationsförändringar direkt och så hade resultaten påvisats snabbare 

och med bättre säkerhet. Då denna studie fokuserade mestadels kring vapenljuden i ett 

vapenfokuserat spel så har studien gett kort och koncis information. Med en större 

deltagarskara och flera olika mixningar så hade fler resultat enkelt kunnat redovisas. 

Man hade även kunnat jämföra olika mixningar för andra kategoriseringsmodeller 

förutom IEZA modellen T.ex  Wilhelmsson och Walléns (2011) eller i Murch (2005) 

kategoriseringsmodeller. Om fler versioner av mixningar/mastringar hade kunnat 

producerats så hade man kunnat gå ännu djupare i att finna specifika samband mellan 

olika mixar och spelartyper. Detta går att ta hur djupt och långt som helst då man skulle 

kunna gå så långt att jämföra spelartypers reaktioner och prestation med olika 

frekvensomfång, typer av effekter, decibelkänslighet, volymförståelse, ljudprioritering, 

hörselförmåga, lokaliseringsförmåga och så vidare. Detta gör att studien har en väldigt 

bred utgångspunkt som man kan vidareutveckla åt väldigt många olika håll.  

Studien har frambringat ett tydligt resultat som bevisar att i ett spel som Quake 3 Arena 

så ökar spelarens fokus med ljudeffekter som har starkt mixade transienter. Genom 

detta resultat så kan men enkelt vidareutveckla ett system via programmering som 

adapterar transienternas styrka beroende på hur aktiv eller fokuserad man som 

spelskapare vill att en spelare ska vara under vissa spelsekvenser. Detta är fullt möjligt 
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att göra med ett programmeringsscript som kan skapas till en spelmotor eller en 

automatiseringsprocess i en tillagd ljudmotor som t.ex FMod (2015). 

6.3 Samhälliga och etiska aspekter 

I den här studien har stor vikt lagts vid att inte dokumentera ålder, kön, sexuell 

läggning, etnicitet och kulturell härkomst i datainsamlingen då detta har ansetts 

orelevant för studien. Det som har använts som utvärderingssätt för alla deltagare är 

spelartypstestet (enkäten) vilken är den enda typen av kategorisering och benämning 

av deltagarna. Många arbeten försöker finna samband i kulturell härkomst eller kön för 

att beskriva hur en viss typ beteér sig eller agerar under vissa omständigheter. Men som 

erfaren spelare så har man en förståelse för att alla individer reagerar på olika sätt och 

det finns inget samband förutbestämt med vad för individ de är i det verkliga livet. En 

person som är aggresiv i sitt alldagliga liv behöver inte ha en aggresiv spelstil när de 

spelar spel. Spel kan vara en flykt för många för att få slappna av och inte behöva tänka 

på saker som sker i deras liv och kan därför beteé sig på ett helt annorlunda sätt. Denna 

studie försökte därför undvika allt detta och istället kategorisera individerna efter hur 

de agerar (eller skulle agerat) i olika situationer i spel. Genom att undvika all sådan data 

så skapades förutsättningar för att studien kunde utföras utan att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets lagföring kring konfidentalitetskrav och nyttjandekrav vilka kräver 

att alla uppgifter kring identifierbara personer skall antecknas på ett sådant sätt som 

gör dem oidentifierbara för utomstående samt att all insamlad data inte används för 

annat än i forskningssyfte (Foskningsetiska aspekter, Vetenskapsrådet, s12-14). Under 

studien så försöktes det även att skapa en så avslappnande och hemtrevlig 

sinnestämning för alla deltagare så att de förhoppning agerar efter sin naturliga 

instinkt. Detta blev dock till viss del påverkat utav att studien utfördes med en 

observatör som granskade deltagarnas spelsessioner och antecknade vad de utförde. 

Detta förhindrade till viss del att deltagarna agerar helt efter naturlig instinkt. 

Deltagarna fick även beskrivet Informationskravet (Forskningsetiska aspekter, 

Vetenskapsrådet, s7) för sig vilket beskriver att de utför studien frivilligt och kan när 

som helst avbryta studien. Detta gjordes i samband med introduceringen till spelet och 

studien. 

I projektets början fanns ett flertal önskemål för hur man på bästa möjliga sätt kunde 

bedömma deltagarnas reaktioner på mest objektiva sätt. Några av önskemålen 

innefattade pulsmätning och inspelning utav spelsessionerna (både spelet och 

spelarens ansikte) för att på ett säkert sätt kunde granska och återgranska all data som 

samlats. Detta visade sig vara svårt då studien behövde vara väldigt mobil och alla 

studier utfördes på olika platser. För att förminska allt material som behövdes för att 

utföra studien så begränsades allt material till papper och penna, en laptop, en mus och 

ett par hörlurar. Detta innebar att pulsmätningsmateriell var överflödigt för vad studien 

ämnade att ta reda på. Detta gick inte att utföra då ingen möjlighet fanns till att låna sagt 

materiell av skolan då studien utfördes på andra orter och över lång tid. Det hade även 

komplicerat studien mer då höjd och sänkt puls är svårt att tyda. Då hade mer data 
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behövt samlats in t.ex dokumentering av vilopuls, aktivitetspuls och liknande för hur 

varje deltagares puls beteér sig under deras vardag. I efterhand kan man även se att 

resultatet inte hade blivit påverkat på något sätt om man använt pulsmätning i studien. 

Ifall studien använt sig utav inspelad data för att granska deltagarnas reaktioner så hade 

även mer tid behövt läggas för att skapa ett formulär där deltagarna godkänner att de 

spelas in i utbildning och forskningssyfte, vilket beskrivits tidigare om i nyttjandekravet 

från Vetenskapsrådet. Detta hade kunnat minska antalet deltagare ännu mer då vissa 

deltagare möjligtvis inte vill bli filmade eller möjligtvis får en förändring i beteénde om 

en kamera varit närvarande. Studien nyttjar därför observationer och nedteckning utav 

data. Ur ett forskningsetiskt perspektiv så finns en möjlighet till att observatören tolkar 

deltagarnas reaktioner och data ur sitt egna perspektiv vilket även det har en möjlighet 

till att påverka utfallet av studien. Alla deltagare har någon gång varit en nära bekant till 

observatören vilket gör att observatören kan misstolka reaktioner även fast intentionen 

var att vara så objektiv som möjligt. En lösning för detta hade varit att ha fler 

observatörer som alla antecknar vad de anser relevant hos deltagarna och sedan hade 

observatörerna kunnat jämföra sina resultat för att få ett starkare intyg för hur 

deltagarna agerade. 

Spelet som använts i studien skulle kunna räknas som ett oetiskt spel då hela konceptet 

i spelet går ut på att döda allt som rör sig, vilket vissa personer kan anse vara vulgärt. 

Karaktärerna i spelet är humanoida och vapnen som finns att tillgå i spelet påminner 

om verkliga vapen vilket gör att spelet och studien skulle kunna räknas som oetiska. 

Dock så är spelet relativt gammalt och har en grafisk stil som representeras av 

animation á la 1999 så därför går det dock att anse att spelet inte känns verkligt alls. 

När spelet släpptes (1999) hade denna studie behövt beakta hur brutalt spelet är. Spelet 

innehar väldigt blodiga scener när karaktärer blir träffade av olika vapen. Det finns 

skrik som tyder på total panik och vid sin release hade spelet en 18års gräns. Idag har 

spelet ingen åldersgräns alls vid köp online. I denna studie så var alla deltagare myndiga 

och inget tillstånd behövdes för att få spela spelet. Hade studien utförts i en större skala 

med fler deltagare som möjligtvis var under 18år hade detta varit tvunget till att 

beaktas. Men med tanke på att deltagarna var myndiga individer och den grafiska stilen 

i spelet är utdaterad och inte längre känns verklig så togs inget utav detta i åtanke. 
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Appendix A -  Enkät. 

Fråga 1: Du ser din lagkamrat och en motståndare ha en duel. 

  1: Springer in och hjälper din lagkamrat att ta ner motståndaren. 

  2. Springer fram och försöker döda motståndaren före din lagkamrat. 

  3. Avvaktar för att läsa av den totala situationen.  

  4. Springer vidare för att leta uppgraderingar.  

  5. Täcker din lagkamrat mot andra motståndare och låter den sköta  

  duellen. 

Fråga 2: Matchen startar vad gör du? 

  1. Låter dina lagkamrater ta täten och följer efter dom. 

  2. Springer rakt fram mot motståndarna. 

  3. Springer före dina lagkamrater för att samla uppgraderingar och bättre 

  vapen. 

  4. Pratar med dina lagkamrater om hur ni ska gå tillväga. 

  5. Försöker hitta det perfekta ”Camp-stället”. 

Fråga 3: Du och din lagkamrat har dåligt med ammunition, båda springer mot 

ammunitionspåfyllning 

  1. Du springer före din lagkamrat för att få ammunitionen själv. 

  2. Du låter din lagkamrat få ammunitionen. 

  3. ”Den som hinner först hinner först”. 

  4. Du väljer att springa åt ett annat håll för att leta upp annan   

  ammunition. 

  5. Du och din medspelare diskuterar vem som behöver det mest. 

Fråga 4: Vad är viktigast? 

  1. Att ditt lag vinner 

  2. Att du vinner scoreboarden 

  3. Att döda motståndare på ett snyggt sätt 

  4. Att spela med dina vänner 

  5. Att ha roligt 

Fråga 5: Om matchen går dåligt för ditt lag, hur agerar du? 

  1. Tappar lusten/blir omotiverad 

  2. Försöker göra det bästa av situationen/göra nått sjukt 

  3. Ingen skillnad 

  4. Motiverar dina medspelare att ta i 

  5. Agerar vårdslöst och gör stora misstag 
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Fråga 6: Hur agerar du efter matchens avslut och ni har förlorat? 

  1. Blir arg och Skyller på dina medspelare 

  2. Säger bättre lycka nästa gång 

  3. Taggar till dina medspelare för nästa runda 

  4. Pratar om ickerelaterade saker 

  5. Pratar om någon cool kill någon gjorde 

Fråga 7: Vad ville du helst åstadkomma under matchen? 

  1. Vinna mot motståndarna 

  2. Spela en rolig och jämn match 

  3. Ha roligt med mina vänner 

  4. Fördriva tiden 

  5. Utforska buggar och göra coola kills 

Fråga 8: På vilket sätt föredrar du att döda fiender? 

  1. Springa in och dominera 

  2. “Campa” 

  3. Följa någon annans exempel 

  4. Taktisk advancering 

  5. Att ta täten 

Fråga 9: vad tycker du om nya spelare? 

  1. Inget speciellt.  

  2. De är ett lätt byte 

  3. Någon jag kan leda/ser upp till mig 

  4. Någon som kan bli imponerad av mina skills 

  5. Potentiellt nya vänner 

Fråga 10: Vilket av dessa anser du är roligast? 

  1. Att döda motståndare snyggt 

  2. Att döda flest motståndare 

  3. Att få ditt lag att vinna 

  4. Att du och dina lagkamrater slåss tillsammans 

  5. Alla dessa/inget speciellt 

Fråga 11: Hur stor erfarenhet har du med denna typ av spel sedan tidigare? (arena 

shooter) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 
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Fråga 12: Hur stor erfarenhet har du med att spela spel överhuvudtaget? 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten  

  5. Ingen alls 

Fråga 13: Hur stor erfarenhet har du med det här sättet att spela spel (first person 

shooter/perspektivet) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 

Fråga 14: Hur bekväm/erfaren är du med att spela ett spel på detta sätt? 

(keyboard/mus) 

  1. Mycket stor 

  2. Stor 

  3. Medel 

  4. Liten 

  5. Ingen alls 

Fråga 15: Hur mycket spelar du? 

  1. >20 timmar i veckan 

  2. >10 timmar i veckan 

  3. >5 timmar i veckan 

  4. Någon gång ibland 

  5. Jag spelar inte alls. 

 

Fråga 16: Vilket av dessa ord anser du representera dig själv bäst? 

def  1. Smart 

pass  2. Snäll 

aggr  3. Ambitiös 

expl  4. Hängiven 

soc  5. Förstående 

Fråga 17: Vilken av dessa fraser är något du skulle säga till dina medspelare under en 

match? 

def  1. Följ mig! 

aggr  2. Du står i vägen! 

expl  3. Såg du vilken träff!? 

soc  4. Igår var jag på bio och…. 

pass  5. Akta bakom dig! 
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Fråga 18: Vad skulle du helst vilja åstadkomma i ditt spelande? 

  1. Bli världens bästa spelare 

  2. Spela i världens bästa lag 

  3. Göra allt som går att göra i spelet 

  4. Det spelar ingen roll bara jag spelar med goda vänner 

  5. Vara den bästa lagledaren 

 

Fråga 19: Vilket av dessa spel anser du skulle locka dig mest? 

  1. Unreal tournament 

  2. Candy crush 

  3. Mario party 

  4. Counter strike 

  5. Elder scrolls V: Skyrim 

  6. Inget av dessa 

Fråga 20: Vilken utav dessa beskrivningar anser du passa dig själv bäst? 

  1. Utforskare 

  2. Social  

  3. Passiv 

  4. Defensiv 

  5. Aggressiv 
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Appendix B -   Enkätsresultat 

Spelare 1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 

Fråga 1 aggr Def 

soc 

Def 

soc 

Def 

soc 

Def 

soc 

agg agg Def 

soc 

Def 

soc 

exp 

Fråga 2 Soc 

exp 

pas pas Soc 

exp 

pass exp agg agg exp agg 

Fråga 3 exp soc pas Soc soc pas agg agg soc soc 

Fråga 4 agg pas pas def soc exp exp def soc def 

Fråga 5 Exp 

soc 

def Exp 

soc 

agg def Agg 

soc 

agg agg Exp 

soc 

pas 

Fråga 6 Pas agg def def def exp agg agg def def 

Fråga 7 soc def soc soc def aggr agg agg agg agg 

Fråga 8 agg agg agg Def 

soc 

aggr Agg 

exp 

agg agg Def 

soc 

agg 

Fråga 9 agg agg pass agg agg pas pas pas pas soc 

Fråga 10 agg agg def agg exp exp exp def Soc def 

Fråga 11 5 1 4 5 1 2 3 1 5 3 

Fråga 12 5 4 5 4 2 2 2 3 5 3 

Fråga 13 5 3 5 4 1 3 3 4 5 3 

Fråga 14 5 4 5 5 1 3 3 4 5 3 

Fråga 15 4 4 4 2 1 1 2 4 5 5 

Fråga 16 soc def pas def exp exp def exp agg agg 

Fråga 17 agg exp agg pass exp exp agg pas pas agg 

Fråga 18 agg def soc exp def agg exp soc agg agg 

Fråga 19 def exp def agg soc def def def exp agg 

Fråga 20 exp agg exp def def exp agg agg exp exp 

 


