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Abstrakt 

 

Denna uppsats behandlar två tillvägagångssätt för att kringgå problemet med upprepande 
ljudbild i spelsammanhang. Studien jämför om dessa ur ett kvalitativt hänseende skiljer sig 
och i så fall, vilken av dessa metoder som föredras. Ljudläggning enligt kvantitetsmodellen 
har jämförts med processeringsmodellen. Kvantitetsmodellen innebär att variationen i ett 
visst ljudmoment skapas genom att addera fler unika ljud. Fler unika ljud ger större variation. 
Processeringsmodellen innebär att variationen i ett visst ljudmoment skapas genom att 
ändra på egenskaperna hos befintliga ljudfiler. Fler egenskapsförändringar ger större 
variation. Ett dataspel ljudsattes från grunden på två sätt, uteslutande med dessa metoders 
olika tillvägagångssätt som skillnad. Kvantitetssljudbanken försågs med 20 gånger fler 
råmaterialsfiler. Processeringsljudbanken behandlades med olika interaktiva redskap (volym, 
tonhöjd, attack, release) så att båda ljudbankerna innehöll lika många variationer. 
Ett lyssningstest med 20 försökspersoner genomfördes för att undersöka skillnaderna. 
Resultatet visade att det inte förelåg en upplevd kvalitativ skillnad mellan de två 
ljudläggningsmetoderna och att ljudläggare därmed kan spara arbetstid och kostnader 
genom att applicera interaktiva processeringssfunktioner i kommande spel. 
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1. Introduktion 

Utvecklingstakten i spelindustrin är relativt högt i jämförelse med de flesta andra 
ljuddesignrelaterade branscher idag. Marknaden för spel är ung, växer fort och kunderna 
ställer ständigt högre krav på teknisk utveckling och spelupplevelse. Speldesigners ges därför 
stora möjligheter att ständigt utveckla produkter med högre kvalité. Förnyelsegraden och 
utvecklingstakten är så pass hög att en van spelare utan problem märker skillnad på ett nytt 
spel i jämförelse med ett som bara är några år gammalt. Det som gör spel unikt som 
underhållningsform är interaktionen med spelaren. Att öka realismen i denna interaktion har 
sedan länge varit en av grundbultarna i den alltjämt pågående spelutvecklingen. När det 
gäller framställning av ljud i spel finns det ett par flaskhalsar som, åtminstone historiskt sett, 
hämmat den potentiella utvecklingstakten. Spelljud har ofta hamnat långt ned på 
prioriteringslistan till förmån för andra element som grafik och fysik, men på senare år har 
man ökat satsningen på ljudet [1]. 
 
Huiberts et al [2] (2009) förklarar att spelföretagen ofta bygger sina 
utvecklingskonstruktioner själva. Programvaror och verktyg blir låsta för andra parter då 
företagen skyddar sina idéer som immateriella rättigheter. Detta beror på den komplexitet 
som uppstår när de olika delarna i spelet ska fogas samman. Man behöver skräddarsydda 
implementeringsverktyg som är individuellt anpassade för varje spelprojekt och dess unika 
behov. När idéer och lösningar isoleras i olika utvecklingsteam är det uppenbar att dessa 
sprids i klart mindre omfattning än om de sålts vidare på marknaden som 
tredjepartsmjukvara.  På senare år har dock en trend i spelbranschen märkts där alltmer av 
tredjepartsmjukvara och standardiseringar av arbetsmodeller blivit verklighet. Sett ur denna 
synvinkel har spelljudbranschen tagit ett steg närmare musik- och filmbranschen (såkallad 
linjär media) där redskap, arbetsmodeller, program och terminologi är betydligt mer 
enhetlig. 
 
1.1 Likheter och skillnader mellan linjär och interaktiv media 
 
Spelljud jämförs ofta med andra audiovisuella medieformer som film och television. Det 
finns vissa uppenbara likheter, som t.ex. att synkroniseringen mellan ljud och bild finns där 
för att öka närvaron och effektivisera berättandet, eller att dialogen tillsammans med 
bilderna skapar dramaturgi i scenerna och ökar förståelsen för budskapet. Syftet är i många 
sammanhang av liknande karaktär vid spelljudläggning som i filmskapande.  Den 
huvudsakliga skillnaden ligger i hur man som spelskapare implementerar och sammanfogar 
de olika komponenterna som utgör spelet.  Interaktiv media innebär att händelseförloppet i 
ett givet skede aldrig kan bestämmas fullt ut av utvecklaren. När ljuden ska mixas ihop till en 
enhet behöver detta göras interaktivt och bestämmas av spelarens kommandon och inte av 
ljudläggaren. Vid direkt jämförelse med linjär media, där designers, kompositörer och andra 
utvecklare vet vad som kommer att visas på skärmen vid varje bildruta, har spelutvecklare 
lite information att basera sina beslut på, eftersom omständigheterna ändras för varje gång 
en passage i spelet exponeras för spelaren [3].  
 
Bristen på tillgänglig information och kontroll när det gäller tekniska hjälpmedel och kunskap 
resulterar i svårigheter att anpassa nivåer, filtrering, etc. på ett tillfredsställande sätt. 
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Likheterna med linjär media är större i det initiala skedet, som t.ex. fältinspelning, 
råmaterialhantering och gruppupplägg (dialog, musik, ambiens och effekter), än i 
mixningsskedet och efterbearbetningen [1].  
 
Dialogbaserade spel har ytterligare gemensamt med filmljudläggning i och med förekomsten 
av historieberättande. Genom att anamma teorier som tillkommit genom filmutvecklingen 
kan ljuddesigners försätta spelaren i en viss sinnesstämning och bygga upp intensiteten vid 
viktiga skeenden i spelet.  Musikaliska ledmotiv kan användas på olika sätt i spelet och 
ändras dynamiskt och arrangeringsmässigt på liknande sätt som i filmvärlden. Vissa 
spelgenrer saknar dessa element. Sportspel och racingsimulatorer bygger inte på att berätta 
en historia för spelaren på samma sätt som en film. Här bygger ljudberättandet på andra 
komponenter och utmaningen i spelet är det centrala [1]. 
 
Trots att terminologin och syftet i interaktiv media är lätt att ta till sig och förstå för personer 
bekanta med linjär media, är metodiken annorlunda. Reglar, kanaler, bussar, tappningar och 
automationer används frekvent i spelljudläggning, men på ett annat sätt. Inför varje ny 
aktion i ett spelljudsprojekt står ljuddesignern inför ett val, passivt eller aktivt ingrepp.  Ett 
aktivt ingrepp kan jämföras med vad ljuddesigners gör i en linjär produktion, alltså att aktivt 
ställa in ljudet med hjälp av eq, kompressor, effekter mm [4]. Tillvägagångssättet används 
primärt i introduktionsfasen av spelljudläggningen. Grundljuden utformas på ett sätt som i 
mångt och mycket påminner om traditionell ljudbearbetning. Dessa grundinställningar 
används som råmaterial i ljudmotorn innan fortsatt processering (grundläggande förklaring 
till hur ljudmotorn jobbar finns i avsnitt 1.2). Dialogljudläggning är ett annat exempel där 
aktiv mixning görs, i mångt och mycket på samma sätt som vid dialogläggning av film. 
 
Passiv mixning är en helt interaktiv funktion. Det innebär att ljuddesignern ställer in vissa 
ljudparametrar och bestämmer vilket/vilka spelmoment som ska påverka dessa. Automation 
av volym är ett exempel på passiv mixning. Om spelkaraktären går mot en påslagen TV ska 
ljudet från Tv:n öka nivåmässigt linjärt beroende på avståndet mellan karaktären och TV:n. 
När karaktären går ifrån Tv:n ska volymen linjärt sänkas på motsvarande sätt. Om samma 
scen skulle utspela sig i en film skulle ljudet aktivt ändrats med hjälp av volymautomation i 
sequenserprogrammet. I spelet måste automationen göras av ljudmotorn i realtid eftersom 
det inte går att förutsäga händelseförloppet i den interaktiva miljön.   
 
I nästa avdelning beskrivs ett urval av interaktiva mixningsmetoder, både generella 
tillvägagångssätt och praktiska exempel. 
 
1.2 Interaktiva mixningsfunktioner 
 
Spelmotorn är det system som hanterar de olika spelrelaterade kommandon (rendering, 
fysik, artificiell intelligens, ljud etc.) Beroende på vilken spelmotor man som utvecklare 
använder sig av hanteras alla dessa kommandon och datahanteringsåtgärder olika. Det kan 
ibland vara problematiskt att definiera en gräns mellan spelmotorns funktion och det 
aktuella spelets innehåll.  Ljudmotorn är den mjukvaruenhet som, tillsammans med 
spelkoden bestämmer hur det ljudrelaterade råmaterialet hanteras i spelet [6]. Alla 
ljudelement (dialog, musik, ambiens och miljöljud) mixas i realtid av ljudmotorn. Tekniska 
begränsningar som exempelvis antalet kanaler som kan spelas upp samtidigt, hur man 
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positionerar ljudet i spelet eller vilka realtidseffekter (DSP) som stöds, är sådant man som 
ljudläggare bör ha god vetskap om då man förbereder arbetet med en speltitel [5]. 
 
1.2.1 Reverb 
 
Behovet av att använda ändamålsenliga reverbsystem (rumsklangsemulering) är lika viktigt i 
spelsammanhang som i filmljuddesign. Det är ett av grundredskapen för att skapa en 
perceptuell inneslutning och påverkar i hög grad den totala spelupplevelsen.  Modern 
reverbteknologi mixas in passivt av ljudmotorn och anpassar predelay, reverbsvans och 
andra parametrar beroende på insamlad information från grafik- och fysikmotorn. 
Spelkaraktärens placering och rummets dimensioner räknas ut och matas till reverbet i 
realtid med hjälp av exempelvis ray tracing vilket innebär att ljudvågornas akustiska 
beteende ändras beroende på var karaktären befinner sig i ett rum [10]. Mindre avancerade 
system använder sig av förinställningsbaserade reverbinställningar (presets) där dessa 
ändras beroende på vilket rum eller vilken miljö spelaren befinner sig i. Kombinationen av 
ray tracing och konvolverande reverb som drivs i realtid är nästa stora steg inom ämnet [9]. 
 

1.2.2 Duckning 
 
Vissa scener i spelet kräver extra dynamiskt omfång.  Musikbranschen använder sig av side-
chain-kompression som en effektiv metod för detta ändamål.  Ljudmaterialet komprimeras 
då av en triggsignal från ett visst ljudspår i mixen. Det vanligaste exemplet är att låta 
bastrumman trigga resten av musiken vilket ger illusionen av att musiken ”duckar” för 
bastrumman.  En direkt motsvarighet i den interaktiva världen är svår att göra rakt av 
eftersom man inte på samma sätt kan avgöra nivån på ett visst spår vid en given tid 
(undantaget filmsekvenser som spelas upp av spelet). Kompressorfunktioner som 
tröskelvärde och attacktid blir därför svåra att avväga. Ordet ducka (engelska: ducking) står 
däremot för en liknande funktion inom spelljuddesign. Huvudsakligen används funktionen 
för att sänka ett eller flera ljudspår till förmån för dialogspåret och tydliggöra innebörden i 
vad som sägs. Ett typiskt tillfälle är i en krigsscen där vapen, skrik och andra högljudda 
effekter tar spelarens uppmärksamhet. När någonting viktigt ska förmedlas via dialogspåret 
triggas effektljuden av dialogspåret och sänks. Funktionen används på liknande sätt i 
sportsammanhang på TV där kommentatorns ljud triggar summeringssignalen från planen 
och publiken vilket innebär att budskapet i vad kommentatorn säger går fram till tittaren. 
Ytterligare exempel från spelvärlden är då fotstegsljud med hjälp av duckningseffekt 
försvinner om en handgranat eller något annat med högt ljudtryck låter i närheten. Effekten 
hjälper spelaren att sålla ut de viktiga ljuden i ett sammanhang på ett realistiskt sätt [5]. 

1.2.3  Snapshots 
 
Att växla mellan förinställningar (presets) i spelljud kallas generellt för att växla snapshots. 
Oftast används funktionen på hela mixen eller på en undergrupp där speciella inställningar 
ska göras under kort period för att sedan återgå till en utgångsposition. Att växla mellan 
snapshots gör det lättare för ljudläggaren att ändra ljudbilden när något extraordinärt 
händer och mellan olika scener i spelet [4]. 
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1.2.4 Falloffs 
 
Falloff är en programmerbar parameter som automatiskt justerar nivå inom ett givet 
intervall. Falloff-funktionen kan appliceras på alla ljudobjekt eller subgrupper vilket innebär 
att parametern ändras baserat på spelarens rörelser i förhållande till ljudkällan. De 
vanligaste falloff-parametrarna är volym eller gränsfrekvens för lågpassfilter där volymen 
höjs eller/och gränsfrekvensen ökar i takt med att spelaren närmar sig en ljudkälla och vice 
versa [4]. Beskrivningen av TV:n i avsnitt 1.1 är en typisk falloff-situation. 
 
 
1.2.5 Slumpning för att undvika en repetitiv ljudbild 
 
För att undvika en alltför repetitiv ljudbild kan vissa ljud som representerar samma sak 
läggas i en slumpgrupp där ljudmotorn kan plocka något av ljuden då de efterfrågas av 
spelet. Metoden är särskilt effektiv i situationer där spelaren utsätts för många liknande ljud 
under kort period, exempelvis då fot/springsteg, vapen och andra karaktärsljud efterfrågas. I 
en interaktiv miljö kan spelaren vistas på samma plats i spelet under lång tid vilket skapar 
behov för variation i de ljud man hör för att undvika för hög repetitionsgrad och minskad 
realism. För att ytterligare öka variationen kan ett huvudljud bestå av flera ljud som belyser 
vissa delar av helheten. Vid ett vapenskott är det t.ex. flera komponenter som låter, 
avtryckaren, skottet och patronen som faller till marken t.ex. Genom att bygga upp större 
ljud av flera mindre komponenter, lägga dessa i tillhörande subgrupper och slumpa alla ljud i 
dessa mot varandra skapas en betydande mängd variationer. Inställningarna i 
slumpgeneratorn kan ofta justeras för att optimera en specifik situation, exempelvis genom 
att ett valbart antal ljud måste spelas upp innan en sampling återanvänds. 
 
En annan variant av det som beskrivits ovanför är att använda färre antal samplingar i varje 
ljudbank och istället slumpa ljudets parametrar och egenskaper. På detta sätt behövs mindre 
råmaterial vilket optimerar minnesåtgången för en viss händelse i spelet. Produktionstiden 
kan även kortas ner rejält genom att använda denna metod. Aaron Marks [6] (2009:11) 
skriver om denna metod att: 
 
“Pre-recorded sound can be manipulated quite easily as the power of audio engines and 
high-quality effects processing are integrated more effectively into the chain. As an example, 
multiple machine gun shots would be incredibly boring if the same single-shot sound were 
trigged over and over again. With this process, each shot will be randomly manipulated in 
pitch, volume and equalization – and the timing of each successive shot sound will vary 
slightly for realism.”  
 
 
Ur dessa två slumpningsvarianter tar denna studie avsats för att undersöka om skillnad 
upplevs av spelare och vilken av metoderna som i så fall upplevs bäst (2.1).  
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1.3 Hur repetitiva ljud kan dra nytta av en interaktiv mixningsstruktur 
 
En av de huvudsakliga svårigheterna i spelljuddesign är att undvika en alltför repetitiv 
ljudbild. Problemet är ett uppenbart tillkortakommande och har så varit sedan branschen 
grundades. Det är omöjligt att förutse varje tänkbar situation och därför måste 
ljudmaterialet användas i sammanhang som inte testkörts. Vissa spel spelas i över hundra 
timmar eller ännu längre (i synnerhet om multiplayer-funktioner räknas med). I jämförelse 
med film, som vanligtvis varar i två timmar men i princip har samma minneskapacitet på sitt 
lagringsmedium, måste spelljudläggare optimera minnesresåtgången och ständigt jobba 
med att förhindra upprepningselement i ljudbilden. Problemet påverkar i hög grad spelarens 
helhetsintryck ur ett kvalitativt perspektiv. Jean Frederic Vachon [8] (2009) diskuterar detta: 
 
“While the average player will probably not pick up on audio issues like slight distortion, 
phasing or over compression, he or she will definitely perceive sounds that are repeated too 
often.“ 
 
Huvudsakligen finns det två möjliga lösningar för att minimera upprepning av ljud till en 
acceptabel nivå där spelaren inte störs. Den första är ökning av tillgångar, finansiella och 
personalmässiga t.ex., men till största del handlar det om tillgång på minne. Ökad kapacitet 
vad gäller lagringsmedium och arbetsminne leder till större möjlighet för spelutvecklare och 
ljudläggare eftersom mer råmaterial kan adderas till spelet. Trots att minnesresurser kan 
vara ett stort hinder och leda till kompromisser i skapandeprocessen är det inte mycket en 
spelutvecklare kan göra åt, då minnestillgången på olika plattformar styrs av hårdvarans 
egenskaper. Dessutom har problemet i och med de senaste konsolernas utvecklingstakt gjort 
att spelutvecklarna fått uppskattningsvis 10 gånger mer arbetsminne. Övergången från DVD 
till Blu-Ray och liknande lagringsmedium ökar kapaciteten med i storleksordningen samma 
mängd. 
 
Den andra lösningen är att använda interaktiva, passiva mixningsfunktioner som körs av 
ljudmotorn i realtid. Ett intressant exempel på detta beskrivs av Morgan [16] (2009) där all 
ambiens förts samman till 18 olika ljudspår som loopas, dvs. spelas om och om igen 
samtidigt som spelmotorn mixar samman dessa spår på ett intelligent sätt. In- och 
uttoningar, panoreringar samt crossfades osv. görs då i realtid med ljud som finns inladdat i 
arbetsminnet. Variationsgraden i de 18 ljudspåren gör den upprepning som sker så subtil och 
ohörbar som möjligt. Slumpningen som beskrevs tidigare, både den samplingsbaserade och 
den processeringsbaserade är ytterligare exempel på hur problematiken kan minimeras med 
hjälp av interaktiv mixning. Begränsningarna vad gäller dessa lösningar kan dock diskuteras. 
Man kan säga att interaktiv mixnig är ett utmärkt hjälpmedel för att undvika upprepning, 
men utan ett välgjort förarbete både vid inspelning och vid tidig efterbearbetning kommer 
spelet fortfarande att dras med upprepningsproblematik [8]. 
 
Trots de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga idag ligger fortfarande huvudansvaret på 
hantverket hos individuella ljudläggare. Det är på denna punkt som ljudkvalitén kommer 
förbättras även i fortsättningen och inte fullt så mycket p.g.a. tekniska innovationer [8]. 
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1.4. Internt utvecklade eller tredjepartstillverkade system? 
 
Den som försöker kartlägga hur spelutvecklare jobbar med interaktiv mixning eller 
spelljudläggning i allmänhet kommer bli varse att de allra flesta i hög grad använder sig av 
egentillverkade så kallade in-house-lösningar. Dessa program, som är unikt skapade för 
individuella spelföretag, är ofta utvecklade av programmerare inom utvecklingsteamet. 
Fördelen med in-house-lösningar är att ljudläggningen blir väl integrerad med det övriga 
spelet redan på ett tidigt stadium. Programmen skräddarsys för att tillgodose företagets 
behov i de projekt man jobbar med. Strukturen, kompetensen och prioriteringen hos de 
olika företagen är naturligtvis individuellt olika och därför finns betydligt mindre 
standardiseringar i arbetsflöde, terminologi och diskussion än inom linjär media, där ju 
tredjepartstillverkare står för den absoluta majoriteten av tekniska lösningar i hela 
produktionskedjan.  
 
Kartläggning och insikt blir svårgreppbart då man försöker sig på en helhetssyn av 
spelbranschen. Vad som kan sägas dock, är att på senare år har allt fler tredjepartstillverkare 
kommit med heltäckande lösningar för spelljuddesigners, där mjukvara liknande sequencer-
program säljs som licens för olika spelprojekt [2]. På olika håll pågår debatter mellan 
ljuddesigners och mellan företag om huruvida tredjepartsapplikationer är framtidens 
standard eller om in-house-lösningar även i fortsättningen kommer att utgöra navet i 
produktionskedjan. Generellt sett har tredjepartslösningarna fler funktioner men innehåller 
även fler samkörningsproblem, buggar och andra brister som försvårar arbetet. 
Förbättringar sker kontinuerligt för dessa produkter. Felsökning och integrering med grafik- 
och fysikmotorer blir allt lättare och inom nästkommande årtionde finns viss sannolikhet att 
dessa mjukvarulösningar utgör en betydande del i ljudskapandeprocessen. I vissa [11] 
sammanhang fungerar tredjepartslösningarna ypperligt, medans man i andra sammanhang 
[12] brottas med problem. Fortsatt diskussion kring frågan kommer med all säkerhet att 
fortgå framöver. 
 
Idag finns en hel del applikationer som används frekvent för spelljudläggning, t.ex. 
GameCODA, ISACT, Wwise, XACT, FMOD, Miles Sound System och Unreal 3 Sound System. 
Förutom att vara bra verktyg till kommersiell spelutveckling är dessa program utmärkta 
redskap för akademisk forskning eftersom de generellt är öppna system och inte bundna till 
en viss speltillverkare [2]. I avsnitt 3.4 förklaras upplägget för Audiokinetic’s Wwise närmare 
eftersom detta använts som huvudverktyg vid framställningen av resultatet i denna uppsats.    
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 2. Syfte 

 

Utifrån resonemanget i 1.3 avser denna studie att jämföra de två huvudsakliga metoderna 
för att undslippa störande repetitiva ljudmönster. Med hjälp av funktionerna beskrivna i 1.2 
ska ett dataspel ljudläggas från grunden, på ett i alla avseenden så pass realistiskt 
tillvägagångssätt som möjligt. Två variationer av spelet skapas, där skillnaden spelen emellan 
baseras på det huvudval i tillvägagångssätt som avser slumpning (1.2.5), dvs. 
kvantitetsljudläggning eller processeringsljudläggning. Med kvantitetsljudläggning menas att 
variationsrikedomen i en viss ljudhändelse fås fram genom att lägga till en större mängd 
samplingar (unika variationer). Med processeringsljudläggning menas att 
variationsrikedomen i en viss ljudhändelse fås fram genom att processera ett färre antal 
samplingar. Studiens mål är att bedöma huruvida skillnader i dessa tillvägagångssätt påverkar 

spelupplevelsen. 
 
 

2.1 Hypotes 
 
Syftet med denna studie är att besvara följande hypoteser, nollhypotes samt mothypotes, 
där nollhypotesen definieras enligt följande: 
 
Det föreligger ingen skillnad i perceptuell kvalitet beroende på vilken av de två metoderna 
kvantitetsljudläggning och processeringsljudläggning som väljs. 
 
Mothypotesen definieras enligt följande: 
 
Det föreligger en skillnad i perceptuell kvalitet beroende på vilken av de två metoderna 
kvantitetsljudläggning och processeringsljudläggning som väljs.  
 
För att jämföra de två metoderna kommer ett spel att ljudläggas på två sätt, med 
uteslutande kvantitetsljudläggning och processeringsljudläggning som bas. Totalt kommer de 
två spelen innehålla exakt lika många variationer vilket innebär att den upplevda skillnaden 
kommer bero på skillnaden mellan de två ljudläggningsmetoderna.  
 
Ett lyssningstest kommer genomföras där försökspersoner får jämföra de två metoderna 
genom att svara på frågor ur ett frågeformulär. Resultatet kommer att besvara 
frågeställningen om det föreligger en skillnad i den upplevda kvalitén och om det i så fall är 
en av metoderna som av flertalet upplevs som bättre. För att nollhypotesen ska kunna 
förkastas krävs en signifikansnivå på 95 %. För ytterligare information om Frågeställningens 
koppling till lyssningstestet, se 3.8.  
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3. Metod 
 
3.1 Introduktion till metod 
 
Anledningen till att ljudläggningsmetoderna testas i ett riktigt spelsammanhang är att 
ljudexponeringen är interaktiv. Ljuden och dess sammanhang kräver att försökspersonerna 
interagerar med spelomgivningen på samma sätt som när man spelar i vanliga sammanhang. 
Lyssningstestets struktur bygger på att två olika spel (samma spel med de två olika 
ljudbankerna) visas på två skärmar kopplade till samma dator. Hälften av försökspersonerna 
börjar med att spela spelet med kvantitetsbanken, andra hälften börjar med 
processeringsbanken. Innan testet börjar fyller försökspersonerna i de två första frågorna (1 
och 2) som rör deras spelvanor. Efter att ha spelat de båda spelen två minuter var besvaras 
den tredje frågan (3) om vilket spel som ger bäst total spelupplevelse. Därefter besvaras 
resten av frågeformuläret (fråga 4-9) under tiden som försökspersonerna spelar. Dessa 
frågor är av mer ingående karaktär varav ingen tidsbegränsning är satt för denna del av 
lyssningstestet. 

Trots att studiens syfte är att jämföra två interaktiva mixningsmetoder, där alltså inte bara 
slumpning utan även övrig processering egentligen görs av ljudmotorn, har alla 
förändringsbara ljudparametrar processerats offline. Anledningen är att detta leder till 
bättre kontroll över nivåanpassning och annan mätning hos de individuella samplingarna, 
som utgör materialet i studien. Att enbart använda de verktyg som finns tillgängliga i 
Audiokinetic’s Wwise skulle försvåra möjligheterna att grundligt kontrollera huruvida de två 
ljudbankerna är likvärdiga samt att Wwise’s eventuella brister vid processeringen skulle 
missgynna exempelvis processeringsbanken, där större ingrepp sker. Eventuella felkällor 
som kan kopplas till Wwise elimineras därför. Således görs i princip enbart slumpningen 
mellan de olika samplingarna i Wwise. Däremot görs övrig interaktiv mixning som appliceras 
på båda spelen (se avdelning 1.2) i Wwise då dessa inställningar påverkar båda spelen på 
exakt samma sätt. 
 
I sitt grundutförande agerar slumpgeneratorn på så sätt att när en ljudtyp efterfrågas väljer 
algoritmen en av de samplingar som finns i varje grupp av ljud som associerats till händelsen 
som efterfrågar ljudet. När samma händelse sker nästa gång väljs på nytt en sampling ur 
gruppen, men om exakt samma sampling slumpas fram, spelas inte denna upp utan 
algoritmen plockar fram en ny sampling. På detta sätt förhindras exakt samma ljud att 
exponera spelaren två gånger i rad. Inställningen går dock att påverka på olika sätt och så 
har även gjorts för vissa ljud. Om grundutförande frångåtts finns det förklarat i 3.7 där alla 
detaljer för de olika ljuden och dess inställningar finns. 
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3.2 Preliminärstudie 
 
Inför ljudläggningen av spelet skaffades nödvändig bakgrundsinformation fram från 
verksamma företag i spelbranschen. Ett frågeformulär skickades ut till ett tjugotal 
spelföretag både i Sverige och internationellt. De frågor som ställdes var följande: 
 
Fråga 1: Vilket är enligt er det viktigaste redskapet för att undvika en alltför upprepande 
ljudbild?  

Fråga 2: Hur ser ert arbete ut när ni kommer fram till och uppskattar hur många 
ljudsamplingar som ska spelas in och användas till ett visst moment? 

Fråga 3: Vilka parametrar (ADSR, volym, eq etc.) använder ni er mest av för att få mer 
variation av ljuden i era spel? 
 
Syftet med frågeställningen var att få en överblick på hur företagen ser på problemen som 
uppstår p.g.a. repetitiv ljudbild och hur man jobbar med dessa frågor inom sin organisation. 
Vidare användes preliminärstudien som underlag för att mäta förankringen av 
frågeställningen bland de verksamma spelutvecklarna. Ytterligare dialog med följdfrågor i 
form av mail-kontakt och telefonsamtal fördes med flertalet av de tillfrågade företagen. 
Överlag kan sägas att frågorna genererade intresse hos företagen och att studien belyser en 
punkt där man lägger ner mycket energi. En annan intressant aspekt av preliminärstudien 
var att tillvägagångssättet hur man jobbar med att komma runt problemen skiljde sig relativt 
mycket mellan de olika organisationerna. En standardiserad arbetsmall tycks inte finnas 
vilket även viss litteratur pekar på [2]. Om detta kommer an på bristande enighet i 
branschen överlag eller om arbetsformerna huvudsakligen skiljer sig spelgenremässigt och 
fokuseringsmässigt åt lämnas osagt här, men öppnar för intressant diskussion i framtida 
forskning.  
 
3.3 Arbetsstation och mjukvara 
 
Parallellt med att preliminärstudien genomfördes pågick arbetet med att ta fram lämplig 
utrustning för ljudläggningsmomentet. Råmaterialet hämtades i huvudsak från 
ljudbiblioteken Prime Sfx, Digieffects, General 6000, Sound Ideas och Valentino Sound 
Effects. 
 
Processeringen gjordes i Steinberg Cubase 4 med dess inbyggda processeringsmöjligheter 
ihop med plugin-effekter från Waves och Sonnox (SonyOxford). De färdiga ljuden 
exporterades därefter till Audiokinetic Wwise för slutbehandling och integrering till 
spelmotorn. Spelet som användes i studien var Cube [18], ett spel sett ur förstapersonsvy 
med handhållna vapen, så kallat fps (first person shooter). Övrig hårdvara vid 
framställningen av ljudmaterialet: 
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PC - AMD 2x3 GHz, 3 GB RAM  
Ljudinterface - Waveterminal 192-M 
Aktiva Studiomonitorer Stereo - Adam A-7  
 
3.4 Wwise 
 
Wwise är än helhetslösning (pipeline solution) för spelljudskapande som innehåller både 
ljudmotor och programmeringsverktyg för ljudläggare och programmerare. Det grafiska 
gränssnittet möjliggör för ljuddesignern att spela det aktuella spelet samtidigt som 
råmaterialet behandlas och mixas. Programmet innehåller buss-hierarki liknande de 
arbetsstationer (DAW) som finns tillgängliga för ljudläggning inom linjär media. 
Realtidsfunktionerna innebär att ljuddesignern kan processera och mixa ljudet med stor 
frihet utan att programmerare behöver involveras. En loggfunktion finns tillgänglig där alla 
ljudrelaterade händelser loggas med tillhörande information som minnesåtgång eventuella 
fel. Alla ändringar sparas automatiskt i projektet och buggar och fel försvinner från det 
färdiga spelet direkt när de upptäcks i loggen och korrigeras i Wwise[13].     
 
3.5 Synkronisering mellan Wwise och Ak Cube 

Cube är ett ”open source-baserat” first person shooter-spel, utvecklat av Wouter van 
Oortmessen. För att integrera spelet i Wwise har följande modifieringar gjorts i den version 
som studien avser: 
 
Ljudkoden har skrivits om till att använda ljudmotorn i Wwise 
 
Råmaterialet har flyttats till ett Wwise-projekt 
 
Funktioner beroende av andra bibliotek (SDL, SDL_image, libpng) togs bort 
 
Nytt ljudmaterial lades till för att anpassas till studien 
 
Vissa spelkonfigurationer och andra filer modifierades för att spelet skulle anpassas till 
ovanstående förändringar. 
 
3.6 Terminologi och arbetssätt i Wwise 
 
Wwise’s ljudstruktur består av ett antal huvudkomponenter som bör nämnas för fortsatt 
förståelse av denna studie. Dessa komponenter är följande: 
 
Audio Objects - eller ljudobjekt är källor som länkar till en specifik ljudfil som importerats till 
Wwise 
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Events – eller händelse, är vad Wwise använder för att i huvudsak starta och stoppa 
uppspelningen av ljudobjekt. Volymkontroll och av/på-ativering av effekter är andra 
funktioner man kan kontrollera med event. Event låses till ett eller flera game objects av 
programmeraren. Så fort en ljudhändelse efterfrågas måste detta göras.  Fördelen är att när 
detta är gjort kan ljuddesignern jobba fritt utan att behöva koppla in programmeraren. Om 
däremot nya händelser i spelet tillkommer, alternativt att en förändring sker i spelet, måste 
nya game objects skapas av programmeraren. 

Game Objects – Wwise’s kärna bygger på användandet av game objects. Alla ljudfiler som 
spelas upp av ljudmotorn behöver associeras till ett game object. I varje game object lagras 
information som avgörs hur ljudet ska låta. Inställningar för denna information kan ändras 
beroende på spelarens position och andra förändringsbara egenskaper. Denna information 
kallas för game syncs. 

Game Syncs – Innehåller information om den position och de egenskaper som är 
förändringsbara och formar ljudet. Exempel kan vara olika underlag eller 
rumsklangsförändringar.  
 
Listeners – Simulerar en mikrofon i spelet. Listeners innehar en position i spelet och 
förändrar klangfärg på ljudet baserat på förhållandet mellan sig själv och olika objekt.  
 
Figur 3.1 visar ett visuellt förtydligande över hur de olika komponenterna jobbar med 
varandra i Wwise’s arbetsstruktur [13]. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 3.1 
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3.7 Ljudläggning av Cube 
 
3.7.1 Fel, buggar och andra begränsningar i projektet 
 
Allt som låter i spelet alstras av ljudmotorn genom en händelse (event) från spelmotorn. 
Dessa händelser triggar ljudbankerna som spelar upp de aktuella ljuden tillhörande 
händelsen. Som ljuddesigner är man i hög grad beroende av att de event som finns i spelet 
täcker de ljudkvalitativa krav man har ställt. Om ett event saknas eller ligger fel i förhållande 
till hur ljudet ska appliceras behöver detta ändras av en programmerare. 
 
I detta fall har spelet som ljudlagts varit färdigkodat. En programmerare har inte varit 
tillgänglig vilket inneburit att de olika event som funnits inte gått att manipulera. P.g.a. detta 
finns det några punkter som bör tas upp, där kompromisser har fått göras. 
 

Fotstegen går inte dela upp i löpning och gång. Det finns bara ett event som används vilket 
innebär att samma ljud slumpas fram oavsett hur snabbt man rör sig. Realismen i ljudet blir 
lidande av detta. För att lindra effekten är det både gångljud och springljud i de ljudbanker 
som lyssningstestet avser. 50 % av de grundljud som ligger i de olika bankerna är inspelade 
med en gående person och 50 % med en löpande. 
 
Knytnävsslagen är inte anpassade efter vad de träffar. Om karaktären slår ett slag i luften 
triggas samma ljud som om denne träffar en vägg eller en fiende. Eftersom inga fiender är 
med på den spelbara banan i lyssningstestet är ljuden inställda så att det mest hörs 
klädprassel och andra ljud från karaktären. Själva träffljudet är väldigt lågt och anledningen 
till att det överhuvudtaget är med beror på att en viss respons bör finnas med om 
försökspersonerna slår mot en vägg eller annan yta. 
 
När karaktären går i vatten triggas samma fotstegsbank som i vanliga fall vilket innebär att 
samma ljud spelas upp som om karaktären gått runt på land.  
 
Utöver dessa ljudläggningsrelaterade problem finns några andra buggar som uppstår vid 
själva spelandet och som kan påverka försökspersonerna i lyssningstestet. När dessa uppstår 
(relativt sällan) får försökspersonen hjälp med att åtgärda problemet för att sedan slutföra 
lyssningstestet. Oftast är det omstart av spelet som krävs som åtgärd. 
 
3.7.2 Ljudläggning och arbetsflöde 

Centralt för ljudläggningen är att ha lika många variationer i de två bankerna. Studien syftar 
till att jämföra om det föreligger en skillnad i hur de två ljudläggningsmetoderna upplevs. 
Totalt finns 19 event som ska ljudläggas. Det första som sker är att råmaterialet från 
originalspelet importeras. Detta görs dels för att kunna matcha de nya ljuden med 
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originalmaterialet så att nivåerna blir likvärdiga men också för att få överblick på vilka typer 
av ljud som behövs. Wwise stödjer upplösning på upp till 24 bitar och 48 kHz men då man 
genererar den färdiga ljudbanken i spelet samplas dessa ned till 16 bitar. Råmaterialet som 
genereras i Cubase-projektet är, om inte annat anges, inspelat i 24 bitar och 44,1 kHz. Därför 
läggs ett TPDF-dither på vid export i Cubase samtidigt som materialet redan här samplas ned 
till 16 bitar. 

Alla ljud som exporteras från Cubase 4 till Wwise volymbalanseras mot originalmaterialet i 
Cube. Detta för att ha kontroll på ljudet i ett tidigt skede och att nivåerna inte ska behöva 
justeras alltför mycket i efterhand i Wwise. Allt råmaterial från Cube hämtas in till 
Cubaseprojektet och läggs på ett eget spår. Sedan spektralmäts dessa mot det nya 
materialet med mätinstrumentet Waves PAZ Analyzer.    

 
I kvantitetsbanken fås variationer fram genom att använda fler samplingar av samma 
händelse i spelet. I vissa fall består det färdiga ljudet av två eller flera grundljud som i 
spelmotorn slumpas mot varandra. På detta sätt fås en stor mängd variationer fram. I 
processeringsbanken består ljudet av betydligt färre antal grundsamplingar. Här fås 
variationen fram genom att processera de individuella samplingarna med hjälp av verktygen 
volym, tonhöjd och attack/release. I de fall som kvantitetsbanken består av flera olika ljud 
som slumpas mot varandra, består även processeringsbanken av dessa ljud i 
grundutförande, fast utan slumpfaktor. Syftet är att grundljuden i de två ljudbankerna låter 
så lika varandra som möjligt. Totalt innehåller kvantitetsljudbanken 20 gånger mer 
råmaterial än processeringsbanken.  
 
Inför ljudläggningen gjordes en enkätundersökning samt telefonintervjuer med ljuddesigners 
på olika spelföretag i Sverige och internationellt. Målet var att dels få en överblick av hur 
branschen ser på dessa frågor samt vilka redskap man arbetar med för att minimera 
problemet med upprepning. De vanligaste processeringsredskapen enligt undersökningen är 
volym, tonhöjd samt filtrering beroende på spelarens avstånd till ljudkällan. Utifrån 
preliminärstudien beslutades därför att använda i huvudsak tonhöjd och volym som 
processeringsredskap i ljudläggningen för detta projekt. Avståndsfiltrering används inte 
eftersom i princip alla ljud som alstras i spelet skapas av spelaren själv vilket innebär att 
avståndet till ljudkällan oftast är konstant. Undantaget är ljudbankerna för raketgevär då 
dess ammunition träffar en yta som kan variera.  Utöver volym och tonhöjd har även attack 
och release använts för att skapa variation i processeringsbanken. Forskning visar tydligt att 
ett ljuds ansats och avklingning är mycket viktiga egenskaper för hur vi upplever och skiljer 
på olika ljud [14]. Om ansats och avklingning plockas bort från materialet uppstår direkt 
svårigheter i att t.ex. skilja på olika instrument eller röster, vilket under normala 
förhållanden kan te sig mycket simpelt. Genom att anamma dessa förhållanden och 
modelera de första och sista millisekunderna i varje råmaterielsfil fås en stor 
variationsmängd fram trots att kärnan hos de olika ljudelementen behålls. Inför denna studie 
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genomfördes modelleringen av attack/release med hjälp av Steinbergs transient modeler. 
De tidsinterval som användes sattes individuellt för de olika ljuden, oftast inom spannet 10-
30 millisekunder för attack och 50-100 millisekunder för release.  
 
En svårighet med ljudläggningen är att avväga hur stora processeringssteg som ska tas i 
anspråk i processeringsbanken. Problemet kommer an på flera saker. Dels bör varje 
processeringssteg i teorin vara likvärdigt med en liknande ändring i kvantitetsbanken, dvs. 
skillnaden mellan två unika samplingar. Detta är omöjligt att mäta eller jämföra eftersom 
graden av variation mellan olika samplingar i kvantitetsbanken inte är konstant. 
Ljudbankerna i sig får heller varken låta för spretiga eller för repetitiva utan de ska kunna stå 
för sig själv och hålla hög kvalité. Är stegen för små skapas en repetitiv ljudbild. Är stegen för 
stora blir ljudbilden spretig. Även denna faktor kompliceras av att skillnaderna mellan ljuden 
inte är konstanta. Enligt Peretz och Hyde (2003) klarar en person i normala fall av att höra 
skillnad på 25 cent (1/4 halvton). Denna rapport och liknande forskning baseras dock allt 
som oftast på lyssningstester med sinustoner. Att anamma dessa teorier på komplexa 
vågformer går inte att göra rakt av. Ju mer frekvensinformation som tas upp av hörseln 
desto svårare är det att avgöra små tonhöjdsförändringar[14]. Dessutom varierar vår 
förmåga att uppfatta tonhöjdsförändring beroende på frekvens [14]. Vidare är det inte 
minsta möjliga förändring man som ljudläggare vill åt utan en lagom stor sådan som varken 
leder till en för spretig eller repetitiv ljudbild. Enligt preliminärstudien och litteraturen görs 
dessa avvägningar i hög grad av ljuddesignerns egna avvägningar. I detta fall kommer så 
också ske och avvägningarna kommer att baseras på ovanstående resonemang samt hur 
många variationer som ska skapas för de individuella ljuden.  
 
Samma problematik gäller även för volymvariation och det uppstår svårigheter att sätta 
bestämda steg för materialet vid interaktiv mixning. Människans uppfattning om ljudets 
styrka varierar beroende på frekvens, vilket Fletcher & Munson-kurvorna tydligt visar [14]. 
Vidare visar dessa kurvor på att känsligheten varierar beroende på nivå, vilket tydligast 
märks vid lågfrekvent material. På grund av olinjärhet i örats känslighet har tidigare 
forskning visat på olika nivåer när det gäller upplevd fördubbling av ljudstyrka, oftast anges 
denna ligga mellan 6-10 dB [14]. Både vad gäller volym och tonhöjd är målet att skapa ett 
variationsrikt slutljud utan att materialet blir spretigt.   
 
3.7.3 Val av grundljud 
 
De typer av ljud som används för att förse studiens råmaterial väljs ut med 
upprepningsproblematiken i åtanke. Ljud som upplevs som frustrerande upprepning står i 
centrum. Ljudtyperna bör också vara lätta att ta in och analysera under en kort tidsperiod 
eftersom de ska utvärderas i ett lyssningstest. Fotsteg och vapenljud är goda exempel på 
sådana ljudtyper. Lyssningstestets struktur leder till att vissa ljud inte kan inkluderas. 
Musikaliska teman, melodier och figurer upplevs sällan som irriterande förrän spelaren 
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interagerat med spelet under längre tid. Ingen musik finns därför i spelet för denna studie. 
Bakgrundsljud är också problematiskt eftersom det är svårt för försökspersonerna att notera 
upprepning och bilda sig en uppfattning under så pass kort tid. Dock blir den totala 
spelupplevelsen i denna typ av spel lidande om bakgrundsljud plockas bort helt. Utan 
bakgrundsljud försvinner en stor del av närvarokänslan och interaktionen som krävs för en 
tillfredsställande spelupplevelse. Ett stereoljudspår på 2 minuter innehållande bakgrundsljud 
har därför skapats. Detta loopas genom en subtil in- och uttoning och läggs in i ett av de två 
spelen.  För spelaren upplevs båda spelen innehålla samma bakgrundsljud eftersom ett och 
samma spår loopas. Eftersom lyssningstestet tar ca 10 minuter är det inte troligt att 
försökspersonerna upplever bakgrundsljudet som repetitivt. Dialog och röst ingår inte i 
spelet. Anledning är att dessa ljud inte går att göra rättvisa i processeringsbanken. Att skapa 
variation med processeringsverktyg (framförallt tonhöjd) på mänskliga röster blir inte lyckat 
eftersom vi som människor är väldigt uppmärksamma på just röster och märker direkt små 
förändringar. Vissa mänskliga ljud används dock, men inte i dialogsammanhang utan när 
karaktären rör på sig. 
 
Först väljs grundmaterialet ut. Valet sker dels utifrån ljudegenskaperna i originalmaterialet 
som fanns i spelet från början, dels utifrån subjektiva värderingar om hur ett ljud bör låta i 
sammanhanget. Grundljuden plockas från ljudbiblioteken, i huvudsak från de leverantörer 
som angavs i 3.3 alternativt spelas in vid musikhögskolan i Piteå. Material till 
kvantitetsbanken väljs först ut eftersom det krävs en större mängd råmaterial. I 
kvantitetsbanken kan vissa samplingar innehålla en högre grad avvikande inslag i form av 
t.ex. högre volym eller lägre hastighet i händelseförloppet. När sedan processeringsbanken 
ljudläggs väljs olika samplingar ut från kvantitetsbanken så att de bildar en representativ 
medelbild av de ursprungliga varianterna. Intensitet, frekvensinnehåll, volym och hastighet 
hos de individuella samplingarna bör vara så neutrala som möjligt innan processeringen för 
att undvika spretighet i det färdiga materialet. Genom denna metod likställs 
variationsmängden mellan de två bankerna. Om inte ljuden i processeringsbanken är 
representativa för medelljuden i intensitetsbanken finns risken att ljudbilden mellan 
bankerna skiljer sig för mycket åt. Det totala utljudet från de två spelen ska upplevas lika i 
nivå, frekvensinnehåll, hastighet på och mellan samplingar etc. Endast skillnaden i 
tillvägagångssättet och dess eventuella inverkan på ljudet ska vara det som skiljer de båda 
ljudbankerna åt. 
 
Beslutet om hur många samplingar som ska användas för de olika händelserna baseras på 
följande punkter. Dessa är hämtade i huvudsak från preliminärstudien. 
 
Frekvens: Den viktigaste parametern för att avgöra samplingsantalet är hur ofta spelaren 
exponeras av ljudet. Inför ljudläggningen spelades därför den aktuella banan i spelet under 
30 minuter samtidigt som händelserna och dess objekt loggades av Wwise. Loggfilen 
sparades med syftet att få en fingervisning om vilka objekt som används av spelmotorn samt 
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dess frekvens, alltså hur ofta de olika ljuden exponerades i spelet. Skillnaden mellan olika 
spelare kan dock tänkas vara stor varpå loggen inte kan tolkas som en absolut sanning i 
någon mening. Banan i spelet är inte linjär utan spelaren kan fritt ströva omkring på de olika 
platserna utan att göra det i en viss ordning. Dessutom dyker det inte upp några fiender eller 
andra inslag som styr handlingen, vilket ger försökspersonen total frihet att interagera med 
miljön. Ljudexponeringsfrekvensen är därför i hög grad styrd av spelarens individuella infall 
och vad denne vill göra. 
 
Funktion: Om ljudet fyller en viktig funktion i spelet, t.ex. att involvera spelaren i 
händelseförloppet eller miljön bör variationsgraden vara hög. Rörelseljud är exempel på 
detta. Vissa ljud fyller funktionen att agera ikoniskt och bör därför vara lätta att känna igen. 
Menyljud och varningsljud, som är exempel på vanliga ikoniska ljud, bör därför inte förses 
med variationer eftersom de då mister sin funktion. Särskilt pampiga ljud som exponeras för 
spelaren vid enstaka tillfällen bör heller inte varieras för mycket, i synnerhet inte om kvalitén 
blir lidande. 

Tekniska begränsningar: Oavsett om man som spelljudläggare utgår från kvantitets- eller 
processeringsprincipen kostar antalet samplingar alltid resurs av hårdvaran i den plattform 
som spelet avser. Beroende på plattform görs ständigt kompromisser för att optimera 
förhållandet mellan prestanda och kvalité. I detta specifika fall har ljudläggning enbart gjorts 
för att tillgodogöra studiens resurser och enbart PC-plattformen har använts, vilket inte 
inneburit några större begränsningar eller kompromisser. 

 
Ytterligare noteringar från preliminärstudien värda att nämnas är att i processeringsbanken 
bör det finnas minst tre unika samplingar. Används enbart två finns stor risk för så kallad 
ping-pong-effekt vilket innebär att två ljud trots små skillnader i karaktär lätt uppfattas som 
störande eftersom slumpsystemet kommer växla mellan dessa och spela upp dem varannan 
gång.  
 
Volym och tonhöjdsförändringar prioriteras i processeringsbanken eftersom dessa enligt 
preliminärstudien är klart vanligast. De processeringsvariationer som anges innebär 
förändring mot originalfilen. Fasta värden gäller och inte intervall mellan stegen. Här följer 
ett förtydligande om hur processeringsstegen avläses: 
 
Unika samplingar för varje underlag: 3  (Innebär att tre variationer behandlas)  
Volym: -3 dB, 0 dB, 3 dB    (volymjustering mot originalfilen, 0 dB = orörd) 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent  (justering i tonhöjd mot originalfilen, 0 cent =                                                                            
    orörd) 
Attack: -2 dB, +2 dB  (förändrad attack mot originalfil, 0dB = orörd) 
Release: -3 dB, +3 dB  (förändrad release mot originalfil, 0 dB = orörd) 
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3.7.4 Den spelbara banan  
 
Cube innehåller över 50 banor. Det fanns alltså ett gediget utbud att välja mellan för denna 
studie. Alla banor spelades igenom och sållades bort efter vissa kriterier. Det övergripande 
målet med dessa kriterier var att försökspersonerna i lyssningstestet skulle exponeras för så 
många olika ljud som möjligt under den korta tid som lyssningstestet innefattade. Det 
centrala vid val av bana var alltså en så hög variationsmängd som möjligt på följande 
punkter: 
 
* Underlag för fotstegsljud 
* Tillgängliga vapen 
* Avsatser att hoppa ifrån 
 
En valbar parameter inför studien var att ha med fiender i spelet eller inte. Fördelen med att 
ha dessa med är att realismen och likheten med en riktig spelsituation ökar och 
försökspersonerna får en bättre koppling till ett praktiskt scenario. Nackdelen är att ju mer 
uppmärksamhet som interaktionen med spelet kräver, desto mindre fokus läggs på 
detaljerna hos den som spelar. Om spelets svårighetsgrad ökar kommer försökspersonernas 
förmåga att lyssna efter detaljer minska. Valet, eller snarare kompromissen, står alltså 
mellan realism och uppmärksamhet. Problemet, som dök upp tidigt i förarbetet med 
studien, beslutades efter att frågeformuläret (9.1) färdigställts. Då frågeformuläret, och 
studien i stort, i hög grad syftar till att försökspersonerna uppmärksammar detaljerna i 
ljudbilden beslutades att inte inkludera fiender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

   Figur 3.2 - Cube  

3.7.5 Detaljerad beskrivning av de individuella ljudbankerna och dess framställning 
 

Fotsteg 
 
På den spelbara banan i lyssningstestet består golvet av två olika material: Asfalt och 
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kakelplattor. Därför skapas varsin huvudljudbank åt dessa i både kvantitets– och 
processeringsversionen: 
 
Kvantitetsljudbanken 
 
För asfaltsstegen skapas ett diskant- och detaljrikt ljud som symboliserar nedslaget för häl 
och tå kombineras med ett tyngre stegljud. De tunga ljuden innehåller både vandringsljud 
och springljud.  Detta för att fotstegen ska låta realistiska oavsett hur snabbt karaktären rör 
sig. Idealfallet hade varit att använda olika ljudbanker för gång och löpning, men eftersom 
det i spelet enbart finns ett och samma game object som triggas då karaktären rör på sig 
krävs denna kompromiss.  Häl/tåljuden är inspelade som springljud och dessa fungerar även 
då karaktären går. I kvantitetsgruppen finns totalt 24 olika samplingar (12 häl/tåljud och 12 
tyngre huvudljud). Dessa kombineras sinsemellan vilket ger total 144 variationer för varje 
underlag. Övrig offline-processering består av en sonnox eq som höjts 7 dB vid 134 Hz med 
ett q-värde på 2.83. På diskantljudet läggs ett LP-filter på vid 4500 Hz och 6 dB q-värde. 
Detta är för att symbolisera mindre diskantåtergivning för asfaltsljuden i jämförelse med 
ljuden från kakelplattorna. 
 
I Wwise ställs slumpningsfaktorn in så att de senaste 7 samplingarna i varje subljudbank 
(bank för huvudljud och bank för häl/tåljud) inte kan spelas vilket eliminerar risken för att 
nyligen spelade ljud ska komma efter varandra. Anledningen till denna siffra är att 
människans närminne börjar falla av vid detta antal upprepningar [15]. Denna inställning 
görs i både kvantitets- och processeringsljudbanken. 
 
För kakelmaterialet görs samma exakt samma process med undantaget att huvudljudet byts 
ut för att matcha underlaget, samt att det diskantrika häl/tå-ljudet exporteras 3 dB högre i 
förhållande till huvudljudet. Häl/tå-ljudet består av samma inspelningar som i asfaltsljudet, 
dock utan LP-filter. Det nya huvudljudet för kakelmaterialet offline-processeras inte.   

 

Processeringsljudbanken 
 
Fyra verktyg används för att få fram 144 varianter för varje underlag i processeringsbanken, 
volym, tonhöjd och attack/release. Tre nivåer för volym, två nivåer för attack, två nivåer för 
release samt tre nivåer för tonhöjd skapas ihop med 8 stycken ljudande exemplar (4 ljud för 
asfaltssteg, 4 ljud för kakelsteg) av de varianter som finns i kvantitetsljudbanken. Detta görs 
genom att slå ihop ett ljud från båda subljudbankerna i processeringsbanken, alltså 
häl/tåljud samt huvudljud. De två olika delljuden från kvantitetsbanken bildar alltså ett unikt 
ljud i processeringsbanken. Totalt antal variationer blir 3x2x2x3x4=144 för varje underlag. 
Processeringsstegen för de olika verktygen är följande (ändring mot originalfilen): 
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Unika samplingar för varje underlag: 4 
Volym: -2 dB, 0 dB, 2 dB 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent 
Attack: -2 dB, +2 dB 
Release: -3 dB, +3 dB 
 

Landa från hög höjd 

 
Kvantitetsljudbanken 
 
Ljudet spelas upp när karaktären i spelet landar från hög höjd genom att hoppa eller falla. 
Vad som eftersträvas är en tung duns ihop med fotstegsljud. Två ljudbanker kombineras för 
att åstadkomma detta ljud. Den första ljudbanken innehåller nio variationer av ett ljud där 
en karaktär hoppar från hög höjd. Ljudet är relativt diskant- och detaljrikt. Den andra 
ljudbanken innehåller tre variationer där en person faller till marken. Ljudet innehåller 
mycket lågfrekvent material och bidrar till ökad närvarokänsla och dramatik. Tillsammans 
med dessa två ljudtyper triggas även fotstegsljudbanken, vilket innebär att två stycken 
fotstegsljud låter på samma sätt som då karaktären går eller springer. Eftersom 
fotstegsljudbanken ändrar karaktär beroende på material ökas realismen för hoppljudet som 
därigenom också anpassas efter underlag. Totalt innehåller denna ljudbank 27 variationer 
(9x3). 
 
Processeringsljudbanken 
 
Istället för 27 unika samplingar används 3 stycken ihop med följande 
processeringsvariationer vilket ger totalt 27 variationer, 3x3x3 = 27  
 
Unika samplingar: 3 
Volym: -2 dB, 0 dB, 2 dB 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent 
 

Hagelgevär 

 
Kvantitetsljudbanken 
 
Ett huvudljud väljs ut med sex variationer. Ljudet är framträdande varpå det har fler 
variationer än övriga delkomponenter i det färdiga ljudet. Två variationer av svarsljud läggs 
till. Dessa ska symbolisera ljudet då ammunitionen från vapnet träffar ett objekt. Eftersom 
ammunitionen består av många patroner i ett hagelgevär är detta ljud också relativt 
framträdande. En nackdel med spelet i detta avseende är att det inte finns ett game object 
som berättar om eller när ammunitionen träffar en yta. Således blir ljudet mindre realistiskt 
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när man exempelvis skjuter rakt upp i luften och patronerna aldrig når en ljudande yta. De 
två variationerna läggs på fasta värden om 100 millisekunder respektive 120 millisekunder 
efter att huvudljudet triggats. Om ljudmotorn i Cube kunde avläsa när ett skott träffar ett 
objekt hade ljudet kopplats till denna triggpunkt. I spelet finns denna funktion endast för 
raketgevär. Vidare krävs ett ljud för uppladdning mellan varje skott.  Detta ljud, som alltså 
spelas upp ensamt efter de andra förses med sex variationer, lika många som huvudljudet. 
Totalt sett finns 144 variationer i ljudbanken (6x2x2x6=144). Alla ljud är oprocesserade utom 
rekylljudet där det ligger ett LP-filter vid 2 kHz. 
 
Processeringsljudbanken 
 
För att åstadkomma 144 variationer används liksom i fotstegsljudbanken 4 unika grundljud 
ihop med processeringsverktygen volym, tonhöjd, attack och release. Efter att olika 
variationer prövats ihop med varandra beslutades följande inställningar i 
processeringsbanken (4x3x3x2x2 = 144): 
 
Unika samplingar: 4 
Volym: -1 dB, 0 dB, 1 dB 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent 
Attack: -2 dB, +4 dB 
Release: -4 dB, +4 dB 
 

Automatgevär 
 
Kvantitetsljudbanken 
 
Automatgeväret i spelet skiljer sig på flera punkter mot hagelgeväret. För det första laddas 
inte vapnet upp. När spelaren har tillgång till vapnet kan denne använda det tills 
ammunitionen tar slut utan laddning mellan något av skotten. Eftersom hagelgeväret laddas 
upp mellan varje skott hinner ljudförnimmelsen av skotten och uppladdning glömmas bort i 
högre grad än för automatgeväret. P.g.a. detta används fler samplingar för automatgeväret 
än för hagelgeväret. Grundupplägget för de två vapnen är ändå liknande på flera punkter. 
Ljudbanken består av ett huvudljud på fem variationer som blandas med ett lågfrekvent 
utfyllnadsljud på tre variationer. Utöver detta finns ett ljud som spelats in mycket nära 
vapnet, detta har två variationer. Anledningen till att ljudet finns med är att variationen 
tenderade att bli för stor då det var relativt olika klang på huvudljudsvariationerna. Med 
hjälp av dessa två samplingar låter vapnet enhetligt utan att för den skull låta för spretigt. Till 
sist finns ett ljud av fallande patroner med. Detta spelas upp strax efter att skottet har gått 
av för att symbolisera att patronen för varje skott faller till marken. Ljudet består av sex 
variationer, större antal än för de andra ljuden alltså. Anledningen är att detta ljud låter för 
sig självt efter att skottet gått av. Risken för att de ska låta upprepande är därför större än 
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för huvudljuden. Totalt antal variationer för ljudet blir 5x3x2x6=180. 
 
Processeringsljudbanken 
 
5 grundsamplingar bestående av de olika grundkomponenterna i kvantitetsbanken väljs ut. 
Förhållandet mellan antal samplingar är samma för hagelgevär som för automatgevär (144/4 
för hagelgevär, 180/5 för automatgevär).  I övrigt är upplägget liknande för båda 
ljudbankerna, några små justeringar skiljer dem åt. 
 
Unika samplingar: 4 
Volym: -1 dB, 0 dB, 1 dB 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent 
Attack: -2 dB, +3 dB 
Release: -4 dB, +4 dB 
 

Gevär 
 
Kvantitetsljudbanken 
 
Grundljudet består av 9 variationer. Ljuden innehåller mycket detaljer och närhet. Dessa 
kombineras med 4 variationer av uppblandningsljud där mer lågfrekvent material finns. 
Utöver detta finns 4 variationer av uppladdningsljud.  Totalt bildas 144 variationer i den 
färdiga ljudbanken, 9x4x4= 144 
 
Processeringsljudbanken 
 
4 variationer av ljudmaterialet från kvantitetsbanken. Dessa varieras med 
processeringsverktygen enligt samma modell som för övriga skjutvapen. 
 
Unika samplingar: 4 
Volym: -1 dB, 0 dB, 1 dB 
Tonhöjd: -200 cent, 0 cent, +200 cent 
Attack: -2 dB, +2 dB 
Release: -3 dB, +3 dB 
 

Raketgevär 

 
Kvantitetsljudbanken 
 
Ljudhierarkin är något mer avancerad i raketgevärsbanken än för de andra vapnen. 
Anledningen är att skottsekvensen består av fler hörbara komponenter (raketen flyger 
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genom luften och träffar ett objekt). Ljudsekvensen tar med andra ord längre tid. 
Ljudbanken består av tre subljudbanker som agerar i olika skeenden av förloppet. I den 
första subljudbanken finns ljud av raketen som lämnar geväret. Detta kan sägas utgöra 
huvudljudet. Objektet (game object) som triggar igång händelsen heter ”rlaunch” i 
spelmotorn och aktiveras av spelarens musklick. Samtidigt som ”rlaunch” aktiveras triggar 
ett annat objekt igång ytterligare en subljudbank. I spelets grundutförande utgörs detta ljud 
av ett nedpitchat rosa brus som symboliserar att raketen flyger genom luften. När raketen 
träffar ett objekt sänks bruset och stoppas därefter. Bruset genereras av en tongenerator i 
ljudmotorn och är alltså inte samplingsbaserat. Samtidigt som bruset börjar sänkas triggas 
nästa subljudbank igång av ett nytt game object. Sänkningen av bruset och det nya ljudets 
startpunkt inträffar då raketen träffar ett objekt i spelet. Subljudbanken innehåller således 
de ljud som symboliserar att raketen träffar något. 
 
Ljuden som alstras av raketgeväret upprepas inte särskilt ofta. I jämförelse med de andra 
vapnen i spelet, där ljuden upprepas flera gånger per sekund, skjuts raketgeväret maximalt 
en gång varannan sekund. Dessutom har man sällan mer än fem, maximalt 10 skott, att 
avfyra innan man måste hämta ny ammunition vilket minskar upprepningsgraden ytterligare. 
3 variationer av huvudljudet läggs i den första subljudbanken. Det nedpitchade rosa bruset 
från tongeneratorn i spelmotorn behålls som det är. Eftersom ljudets start– och stopptid är 
beroende av den tid som förlöper mellan det att raketen lämnar geväret till dess att den 
träffar ett objekt, fungerar det bättre att använda tongeneratorn än att bygga upp en 
samplingsbaserad subljudbank för detta ändamål. Däremot läggs en slumpfaktor in vilket gör 
att bruset kan variera mellan 4 olika tonhöjder. Variationerna sätts till -1600 cent, -1400, -
1200 cent och -1000 cent. Trots att detta i högsta grad är ett processeringsverktyg används 
det alltså i kvantitetsbanken för att skapa variationer på bruset. Alternativet hade varit att 
med hjälp av eq filtrera fram olika variationer men funktionen är inte möjlig att koppla till 
tongeneratorn på ett tillfredställande sätt. Enbart LP-filter kan göras, och detta inte med 
fasta värden. Istället sätts ett max- eller minvärde in och gränsfrekvensen slumpas inom 
detta område. Variationsmängden skulle därför bli alldeles för hög och okontrollerbar i 
sammanhanget. 

I den sista subljudbanken ligger det 5 variationer av ljud som symboliserar att raketen träffar 
ett objekt. Samplingarna är relativt lika i sitt grundljud men det ligger olika mängd rumsklang 
på dem för att skapa variation. Miljön i den bana som lyssningstestet avser är relativt lika, 
vilket gör att en slumfaktor på samplingar med olika rumsklangsnivå fungerar. Totalt finns 60 
variationer av ljud i den slutliga ljudbanken 3x5x4. 
 
Processeringsljudbanken 
 
Två subljudbanker krävs eftersom ljudet består av två olika händelser, ett när raketen skjuts 
iväg och ett när den träffar ett objekt. Två samplingar väljs ut till varje subljudbank. 
Samtidigt ligger bruset på en konstant nivå i processeringsbanken, nedpitchat till -1200 cent. 
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Totalt blir det 60 variationer på ljudet ihop med processeringsingreppen: ((2x2)x1)x3x5=60 
 
Unika samplingar: 5 totalt, varav bruset är konstant ((2x2)x1)= 4, vilket innebär 4 unika 
variationer.  
Volym: -1 dB, 0 dB, 1 dB 
Tonhöjd: -200 cent, -100 cent, 0 cent, +100 cent, +200 cent 
 

Knytnävsslag 

 
Kvantitetsljudbanken 
 
Problematiken som beskrivits i avdelning 3.7.1 fel, buggar och andra begränsningar i 
projektet leder till vissa kompromisser vid ljudläggningen av detta ljud. Ljudet går som sagt 
inte att anpassa efter vilket objekt som slagen träffar utan samma ljudbank används hela 
tiden. Återigen beror detta på att det inte finns ett ”game object” knutet till när och var 
slaget träffar. Huvuddelen av ljudet består därför av klädprassel och andra karaktärsljud som 
i normala fall skulle låta även då slaget inte träffar något material. Denna subljudbank finns i 
fyra variationer. Träffljudet, som alltså finns med även då spelaren inte träffar något, 
fördröjs med en tiondel och finns i åtta olika variationer. Träffljudens karaktär har valts ut så 
att de fungerar även då spelaren inte träffar ett objekt. De är något diffusa och inte så 
transientrika som de hade varit annars. Totalt finns 32 variationer i denna ljudbank (8x4). 
 
Processeringsljudbanken 
 
Fyra unika samplingar väljs ut från kvantitetsbanken. Fyra variationer av tonhöjd krävs för att 
uppnå rätt antal samplingar i ljudbanken. Att använda fler volymvariationer skapar en för 
spretig ljudbild i det här läget. 
 
Unika samplingar: 4 
Volym: -1 dB, 1 dB 
Tonhöjd: -200 cent, -100 cent, +100 cent, +200 cent 
 

Slut på ammunition 

 
Kvantitetsljudbanken 
 
Ljudet spelas upp när karaktären i spelet har slut på ammunition. 12 variationer av detta ljud 
används i ljudbanken. Inga subljudbanker krävs här, ljudet som eftersträvas är så pass 
simpelt att det räcker med en ljudtyp. 
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Processeringsljudbanken 
 
Tre variationer används ihop med volym– och tonhöjdsförändring. 
 
Unika samplingar: 3 
Volym: -2 dB, 0 dB 
Tonhöjd: -100 cent, +100 cent 
 

Vatten 
 
Kvantitetsljudbanken 
 
Två typer av objekt finns att tillgå i spelmotorn för att trigga igång vattenljud. Dessa kopplas 
till två banker som ljudmässigt speglar när karaktären går i respektive ur ett vattendrag. På 
den bana som lyssningstestet avser i denna studie finns ett vattendrag.  En bug i spelet gör 
att fotstegen inte försvinner eller ändrar karaktär utan låter som vanligt. Realismen i den här 
delen av spelet är därför bristfällig. När väl karaktären befinner sig i vattnet finns ingen 
möjlighet att ljudlägga detta vidare, vilket diskuteras i .3.7.1 fel, buggar och andra 
begränsningar i projektet Totalt finns 16 variationer av vattenljud, 8 i varje bank. 
 
Processeringsljudbanken 
 
Fyra samplingar väljs totalt, 2 för varje subljudbank (i resp. ur vatten). För de två bankerna 
görs följande processering ihop med de två samplingarna för att skapa variation (2x2x2): 
 
Unika samplingar: 2 
Volym: +1 dB, +1 dB 
Tonhöjd: -100 cent, +100 cent 
 

Vapenbyte 
 
Kvantitetsljudbanken 
 
Ljudet spelas upp när spelaren byter vapen med hjälp av scrollhjulet. Vapenbytesljudet 
består av två subljudbanker. Den första subljudbanken består av ett kort knäppljud, inte helt 
olikt ljudet av att ladda ett gevär eller en pistol. 6 variationer av detta ljud finns i 
subljudbanken. Dessa 6 variationer kombineras med klädprasselljud som finns i den andra 
subljudbanken. Ljudet påminner om det som finns i knytnävsslagsbanken. 4 variationer av 
detta ljud finns vilket ger totalt 24 variationer (6x4).   
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Processeringsljudbanken 
 
4 unika samplingar kombineras ihop med volym- och tonhöjdsvariationer vilket bildar 24 
variationer (3x2x3). 
 
Unika samplingar: 3 
Volym: -1 dB, +1 dB 
Tonhöjd: -100 cent, 0 cent, +100 cent 
 

Utöver de ovan beskrivna ljuden som ljudlagts unikt för varje huvudljudbank finns några ljud 
som är identiska av olika anledningar. Allt bakgrundsljud ligger som ett stereospår på ett av 
spelen och loopas om och om igen. Eftersom inget bakgrundsljud finns på det andra spelet 
ger det illusionen av samma ljudmatta gäller för de två spelen. Så kallade ikonljud är 
ljudlagda på samma sätt i de två spelen och finns enbart i en (1) variation. Anledningen är att 
dessa ljud har som huvudsyfte att signalera vad som händer och inte bidra med den 
realistiska spelupplevelsen. På banan som studien avser finns följande ikonljud: studsmatta, 
spelaren hämtar vapen/ammunition, spelaren hämtar medicinpaket. Dessutom beskrevs i 
3.7.3 att ljud innehållande röster inte skulle inkluderas i studion eftersom processering inte 
var ett lämpligt tillvägagångssätt för att skapa variation. Därav har ljud då spelaren hoppar, 
avlider samt förlorar energi ljudlagts på exakt samma sätt i de två spelversionerna. 

 
3.8 Lyssningstestets struktur 
 
Försökspersonerna gjorde testet en åt gången, främst p.g.a. att övervakning och frågor 
rörande testet kunde skötas lättare, men också för att tillgången av hårdvara och annan 
utrustning skulle göras mindre komplicerad. Hörlurslyssning valdes framför högtalarlyssning 
p.g.a. mindre känslighet mot andra ljudkällor samt större hörbarhet för detaljer. Två olika 
startfiler tillhörande de två spelen med kvantitetsljudläggning respektive 
processeringsljudläggning startades på samma PC. De två spelen visades i fullskärm på två 
stycken 19”-skärmar. Hälften av försökspersonerna hade spelet med 
kvantitetsljudläggningen i den vänstra skärmen och den andra hälften hade 
processeringsljudläggningen där. Innan testet började fick försökspersonerna svara på två 
frågor rörande deras spelvanor i det tillhörande frågeformuläret (se bilaga 9.1) 
 
3.8.1 Lyssningstestets frågor 
 
1. Ungefär hur lång tid i snitt spelar du Tv/dataspel per vecka?  
Frågan syftar till att undersöka hur spelvana försökspersonerna är och om det finns en möjlig 
koppling till om man upplever skillnad mellan de två ljudläggningsmetoderna. 
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2. Vad för slags spel spelar du oftast? Rangordna genom att sätta en siffra (1-3) vid följande 
genrer där 1 står för den speltypen du spelar oftast. 
Eftersom bara en spelgenre ingår i studien är det intressant att kunna göra kopplingar 
mellan huruvida spelare som ofta spelar liknande typer av spel i högre grad upplever skillnad 
eller inte. 
 
Formuläret är utformat så att svaren kryssas i på förutbestämda svarsalternativ. 
Svarstolkning och statistisk sammanställning blir mindre komplicerad med detta 
tillvägagångssätt. Nackdelen är att försökspersonerna inte ges möjlighet att uttrycka sin 
ståndpunkt fullt. Därför gavs i slutet försökspersonerna möjlighet att lägga till en personlig 
tolkning under frågan/rubriken: Övriga synpunkter/tankar angående testet.  
 
Efter de två inledande frågorna fick försökspersonerna spela spelen i två minuter vardera. 
Bytet mellan de två spelen gjordes genom alt+TAB-kommando av försökspersonerna själva 
på angivet kommando. Efter att båda spelen spelats varsin gång fick försökspersonerna 
vända blad på frågeformuläret och blev där ställda följande fråga: 
 
3. Vilket av de två spelen ger dig bäst spelupplevelse? 
Meningen med frågan är att innan försökspersonerna insett fullt ut att detta rör sig om ett 
specifikt lyssningstest med ljudet som fokus ska de få ta ställning om helhetsupplevelsen av 
spelet.  När denna fråga presenteras har de inte medvetet försökt att urskilja ljudmässiga 
skillnader, åtminstone inte i lika hög grad som under senare delen av testet. När fråga tre 
besvarats fick deltagarna fritt växla mellan de två spelen samtidigt som resten av frågorna 
studerades och besvarades. Dessa har en mer specifik ljudprägel och kräver större 
uppmärksamhet, varpå tidsintervall och förutbestämda växlingar mellan de två spelen 
troligtvis stressat försökspersonerna till att ange förhastade svar. De frågor som 
presenterades på följande sidor i frågeformuläret var dessa: 
 
4: Vilket av de två spelen har bäst ljudbild, totalt sett? 
Frågan, som i sin formulering är mycket lik fråga 3 definierar att ljudet är det essentiella och 
försökspersonen får fokusera på den övergripande ljudbilden. En möjlig riskfaktor för fel i 
studien är att om försökspersonen tagit ställning i fråga 3 om vilket spel som ger bäst 
spelupplevelse, så kan denne bli färgad av det svaret och vidhålla detta även här utan att 
lyssna ordentligt.  
 
 Fråga 5: Upplever du att ljudet låter mer varierat/mindre repetitivt i något av spelen? 
Frågan är väldigt specifik och syftar till det centrala i studien, att utröna om det föreligger en 
skillnad i hur man som spelare upplever upprepningsproblematiken kopplad till de två 
ljudläggningsmetoderna 
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Fråga 6: I vilket av spelen tillhandahåller ljudet mest information om det som visas på 
skärmen? 
Undersöker om det förutom rent perceptuella skillnader i vilket spel som låter bäst även kan 
kopplas till konkret information och uppfattande av det som händer i spelet. 
 
Fråga 7: I vilket av spelen känner du dig som mest närvarande? 
Närvarokänsla är starkt förknippat med interaktion som i sin tur är ett av de centrala 
begreppen i spelkonstruktion och ett av de övergripande mål som speltillverkare försöker 
utveckla och förbättra. Frågan kopplar samman studiens innehåll med detta för att 
undersöka om det kan tänkas finnas ett samband mellan ljudläggningsmetod och 
närvarokänsla. 
 
Fråga 8: Upplever du att vapnen reagerar olika på dina kommandon i de två spelen? Om så 
är fallet, vilket av de två spelen föredrar du i det här avseendet? 
Frågeställningen påminner mycket om den i fråga sex då den handlar om konkret 
information och till vilken grad spelaren tar in denna kopplat till det som händer på skärmen. 
Eftersom en betydande del av ljuden i studien är just vapenljud är det befogat att ha en 
fråga riktad mot just detta, kopplat till spelarens kommandon. 
 
Fråga 9: Upplever du att karaktären reagerar olika på dina kommandon i de två spelen? Om 
så är fallet, vilket av de två spelen föredrar du i det här avseendet? 
Frågan, som i det närmaste är identisk med fråga åtta belyser den andra huvudkategorin av 
ljud i spelet, karaktärsljud. En likhet bland svaren mellan fråga åtta och nio tyder på att 
uppfattningen om skillnader i upplevd kvalité i studien gäller för flera ljudtyper. En olikhet 
här kan innebära att vissa ljud är mer känsliga för repetitiva inslag och därav även 
ljudläggningsmetod. 

 
3.9 Lyssningsmiljö och utrustning vid testtillfällena 
 
Två olika lokaler användes vid tillfällena för lyssningstest. Det största antalet test gjordes i 
kontrollrummet 1044 på Studio Acusticum i Piteå. Följande utrustning användes vid dessa 
tillfällen: 

1 PC 
2 versioner av Cube  
2 färg- och ljuskalibrerade skärmar, 19” 
 Yamaha DM 2000 mixerbord (hörlursförstärkare) 
RME-interface 
Beyerdynamic Dtx-700 hörlurar 
 
Övriga tester gjordes i grupprum 15 på biblioteket vid LTU. Följande utrustning användes vid 
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Fråga 1: Ungefär hur många timmar i 
snitt spelar du Tv/dataspel per vecka?

detta tillfälle. 
 
1 PC 
2 versioner av Cube 
2 färg- och ljuskalibrerade skärmar, 19” 
Waveterminal 192 M interface och hörlursförstärkare 
Beyerdynamic Dtx-700 hörlurar 
 
Eftersom två olika ljudinterface samt två olika hörlursförstärkare användes under denna 
studie kalibrerades dessa för att hålla samma ljudnivå för alla försökspersoner. Rosa brus 
kördes ut genom båda systemens hörlursutgångar och in på ett externt system där 
signalerna kalibrerades. Ljudnivån bestämdes genom ett pilottest där 2 försökspersoner fick 
välja nivå. Medelvärdet mellan dessa (4 dB skilde mellan valen) användes vid studien.  
 

 

4. Resultat 
 
I följande avdelning presenteras resultaten från studien i samma ordning som frågorna 
ställdes i formuläret. Formuläret i sin helhet finns i bilaga 1 (9.1). Signifikansprövningen 
gjordes med binomialfördelningsmetoden [17], dels på försöksgruppen som helhet men 
också separat på de två delgrupperna. Hanteringen av svarsalternativet ”ingen skillnad” inför 
binomialfördelningsuträkningen utfördes genom att dessa fördelades mellan de två 
grupperna ”spel 1” och ”spel 2”. På så sätt blir dessa röster opartiska. I de uträkningar som 
presenteras har mängden ”ingen skillnad”-svar dividerats med 2 och adderats till det 
spelalternativ som är aktuellt för uträkningen. 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
    Figur 4.1 
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Fråga 2: Vad för slags spel spelar du oftast? Rangordna genom 
att sätta en siffra (1-3) vid följande genrer där 3 står för den 

speltypen du spelar oftast.

Kommentar figur 4.1: En relativt jämn fördelning över de fyra olika svarsalternativen. 
Flertalet försökspersoner beskrev dock att tiden de lade ner varierade kraftigt mellan olika 
veckor. Personer som numera spelar få timmar nämnde att de tidigare spelat mycket osv. 
Diagrammet kan därför vara missvisande om man med den vill överblicka spelvanan i 
försöksgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Figur 4.2     
 
Kommentar figur 4.2: Poängsystemet för diagrammet utformades genom att invertera 
svarsvärdena i försökspersonernas rangordning. En etta blev således värd 3 poäng, en tvåa 2 
poäng och en trea 1 poäng. Sport, action och rollspel var de klart vanligaste alternativen. 
Värt att nämnas är att andelen 3-poängare var betydligt högre för rollspel än för action och 
sport. Fem personer av de totalt 7 som kryssade för rollspel i någon form hade det som 
förstahandsalternativ.  
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Fråga 3: Vilket av de två spelen ger dig bäst 
spelupplevelse?

Grupp 1

Grupp 2

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
                                 

                            Figur 4.3 
 
 
Kommentar figur 4.3: I avsnitt 2.1 definierades nollhypotes och mothypotes för studien: 
 
Nollhypotes: 
 
Det föreligger ingen skillnad i perceptuell kvalitet beroende på vilken av de två metoderna 
kvantitetsljudläggning och processeringsljudläggning som väljs. 
 
Mothypotes: 
 
Det föreligger en skillnad i perceptuell kvalitet beroende på vilken de två metoderna 
kvantitetsljudläggning och processeringsljudläggning som väljs. 
 
Inledningsvis, efter att båda försöksgrupperna fått spela de två spelalternativen i två minuter 
vardera valdes alternativen enligt diagrammet ovan. Totalt 17 av 20 (85 % av deltagarna) 
besvarade att något av de två spelen gav dem en bättre spelupplevelse. Fördelningen mellan 
de två spelen var dock oerhört jämn, varpå ingen signifikans uppnås sett till hela gruppens 
ställningstagande om huruvida något av spelen upplevdes som bättre P(9,5 eller färre av 20) 
< 0,95, samt P(10,5 eller färre av 20) < 0,95. Svarsmönstret skiljer sig dock mycket mellan de 
båda grupperna. Hela 8 av 10 i båda grupperna, alltså 16 av 20 (eller 80 %) av 
undersökningsgruppen valde det spel man fått spela sist av de två alternativen. Grupp 1 
valde alltså processeringsspelet och grupp 2 kvantitetsspelet. Detta kan med över 95 % 
signifikans sägas bero på andra faktorer än slumpen, för grupp 1 P(9 eller färre av 10) = 
0,999 > 0,95, för grupp 2 P(8,5 eller färre av 10) = 0,989 > 0,95. 
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Fråga 5: Upplever du att ljudet låter mer 
varierat/mindre repetitivt i något av spelen? 
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Fråga 4: Vilket av de två spelen har bäst 
ljudbild, totalt sett?

Grupp 1

Grupp 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figur 4.4 
 

Kommentar figur 4.4: Totalt valde halva försöksgruppen (10 personer) spel 2 av de totalt tre 
svarsalternativen. Sannolikheten för att detta beror på andra faktorer än slumpen är P(12 
eller färre av 20) = 0,868 < 0,95 och därför inte signifikant. Även i denna fråga var 
fördelningen relativt olika mellan grupperna vilket kan härledas till att en så pass stor 
majoritet av försökspersonerna i fråga 3 valde det spel de senast spelat av de två 
alternativen. 7 av de 10 personer som valde spelalternativ 2 i fråga 4 tillhörde försöksgrupp 
1. Totalt 7 av de 8 i grupp 1 som i fråga 3 valt spelalternativ 2, valde att behålla detta 
svarsalternativ i fråga 4. Av de som i grupp 2 valde spel 1 (8 av 10) behöll dock endast hälften 
(4 personer) samma svarsalternativ i denna fråga. Binomialfördelning på de två individuella 
grupperna leder inte till några signifikanta resultat även om grupp 1 relativt klart tar ställning 
för spel 2 och snuddar vid signifikansgränsen P(7,5 eller färre av 10) = 0,945 < 0,95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figur 4.5 
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Fråga 6: I vilket av spelen tillhandahåller ljudet mest 
information om det som visas på skärmen?

Grupp 1

Grupp 2

Kommentar figur 4.5: 10 av 20 försökspersoner uppgav att inget av de två spelen upplevdes 
som mer varierat/mindre repetitivt. Därav kan ingen av de två ljudläggningsmetoderna sägas 
gynna upprepningsproblematiken mer än den andra. Även här föreligger det dock en skillnad 
mellan de två grupperna. 7 av de 10 som svarat ”ingen skillnad” tillhör grupp 2. Särskådar 
man grupp 1 ser man att halva gruppen istället valt spel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figur 4.6 
 

Kommentar figur 4.6: Fråga 6 innebar samma antal svarande på alternativet ”ingen skillnad” 
vilket innebär att ingen av de två ljudläggningsmetoderna tillhandahåller mer information 
enligt försöksgruppen. Grupperna var mer enhetliga i denna fråga (6 personer ur grupp 2 
mot 4 ur grupp 1). 
  



36 
 

0

1

2

3

4

5

6

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad

Fråga 7: I vilket av spelen känner du dig som mest 
närvarande?
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Fråga 8: Upplever du att vapnen reagerar olika på dina 
kommandon i de två spelen? Om så är fallet, vilket av de 

två spelen föredrar du i det här avseendet?

Grupp 1

Grupp 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figur 4.7 
 
Kommentar figur 4.7: 12 av 20 personer uppgav att något av de två spelen gav dem mer 
närvarokänsla, vilket inte ger signifikans. Intressant är att då man särskådar de två grupperna 
syns att en större andel av försökspersonerna som svarat ”ingen skillnad” kommer från 
grupp 1 (5 av 8). 5 av 10 personer ur grupp 2 valde spel 1. Flera av de personer som valde 
spel 1 i fråga 3 men sedan gått över till ”ingen skillnad” har i denna fråga alltså gått tillbaka 
till spel 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 4.8 
 

Kommentar figur 4.8: 8 av 20 i den totala försöksgruppen uppgav ”spel 2” vilket ger P(12,5 
eller färre av 20) = 0,868 < 0,95 och är därför icke signifikant. I grupp 1 valde 5 av 10 spel 2 
vilket ger P(7,5 eller färre av 10) = 0,945 < 0,95.  



37 
 

0

2

4

6

8

10

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad

Fråga 9: Upplever du att karaktären reagerar olika på 
dina kommandon i de två spelen? Om så är fallet, 

vilket av de två spelen föredrar du i det här 
avseendet?

Grupp 1

Grupp 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 4.9 

Kommentar figur 4.9: 14 av 19 personer uppgav att de inte märkte någon skillnad mellan de 
båda spelen. Skillnaden mellan hur vapenljud och karaktärsljud upplevs är, om inte 
signifikant, så åtminstone värd att notera. Denna fråga innehar endast 19 svaranden då en 
av deltagarna ur grupp 2 inte fyllt i något av alternativen. En betydligt högre andel av 
försökspersonerna valde ett spelalternativ i fråga 4.8 där vapenljuden var i fokus. 
 
 
Övriga uträkningar och noteringar från studien: 
 
Deltagarna i grupp 1 valde spel 2 vid 34 möjliga tillfällen av 70, vid 25 tillfällen ”ingen 
skillnad” vid 25 tillfällen samt spel 1 vid 9 tillfällen. Deras sammanlagda svarsmönster tyder 
på att denna grupp föredrog spel 2. 34+(25/2) blir 34,5 vilket innebär P(46,5 eller färre av 70) 
= 0,997 > 0,95 vilket ger signifikans. 
 
Grupp 2 var överlag mer skeptiska till om det förelåg en skillnad mellan spelen och man 
valde i högre grad det tredje alternativet ”ingen skillnad”, totalt 31 av 69 möjliga utfall (10 
deltagare och 7 frågor samt inräknat att en försöksperson inte fyllt i något på en fråga). Trots 
detta bli resultatet signifikant. 27 gånger valdes spel 1 och 11 gånger spel 2. Om 
binomialfördelning utförs på dessa svarsalternativ tillsammans blir resultatet att spel 1 
föredrogs. 27+15,5 ger P(42,5 eller färre av 69) = 0,973 > 0,95 vilket ger signifikans. 
 

Sammanställning av signifikanta resultat från studien:  
 
Försökspersonerna i de två grupperna upplevde inledningsvis varsitt spel som bäst (det som 
man spelat sist under de två första minuterna). Grupp 1 föredrog spel 2, dvs. 
processeringsljudläggningen och grupp 2 föredrog spel 1, dvs. kvantitetsljudläggningen.  
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Personerna i de två grupperna föredrog varsitt spel då frågorna slogs samman och 
svarsalternativen summerades. 
 

5. Svagheter i studiens upplägg, genomförande och resultat 
 
Påverkan av första intrycket 
Fråga 3 gav starkt skilda svar beroende på vilket spel försökspersonerna fick börja med. Att 
denna parameter var betydande var den faktiska anledningen till att frågan var med i 
studien. Svart på vitt kan konstateras att det spel man spelade sist var det som föredrogs. 
Första intrycket av svarsalternativen påverkar även efterföljande frågeställningar vilket kan 
ifrågasätta validiteten på dessa svar. Om sambandet är generellt för andra interaktiva tester 
av kvalitetsintryck bör det utvärderas om interaktionen mellan spelare och medium påverkar 
studiers utgång i alltför hög grad. Att enbart lyssna i ett lyssningstest innebär inte samma 
inlärningströskel som att även spela, vilket i sin tur kan innebära att större fokus läggs på 
studiens kärna. I situationer då första intrycket är avgörande finns möjlighet att utföra 
oberoende test, där två urvalsgrupper spelar varsitt spel utan att påverkas av det andra. 
Detta kräver betydligt större försöksgrupp innan signifikanta resultat kan fås fram, men får 
ses som den bästa metoden för att exkludera första intrycket.  
 
Lyssningstestets längd 
Studien utvärderar ljudläggningsmetoder som möjligen ger större kvalitativt utslag under 
lång tid. Upprepningsproblematik och repetitiva ljudmönster ter sig sällan störande under de 
första 10 minuterna, utan först efter längre tid. Att utföra ett lyssningstest under längre tid 
skulle minimera den problematiken, men samtidigt försvåra andra delar som mätning och 
kontroll under lyssningstestet.  
 
Spelets storlek och antal variationer 
P.g.a. att försökspersonerna fick möjlighet att fritt upptäcka spelet och exponeras för ljuden, 
varierades urvalet av ljud beroende på vad försökspersonen valde att göra i spelet. 
Vapenbyten och golvunderlag valdes därför på helt frivillig basis och banans storlek samt 
vapenmängden gjorde att alla försökspersoner inte hörde alla ljud. Genom att ha minskat 
banans storlek, antal vapen samt mängden samplingar i de två bankerna, kunde 
upprepningsmönster tvingats fram i högre grad och på så sätt ”satt press” på de två 
ljudläggningsmetoderna. 
 
Loggad trafik 
De ljud som exponerades under försöksprocessen dokumenterades inte. Genom att ha 
loggat ljudtrafiken i spelet kunde efterföljande återkoppling ha gjorts gällande antal 
variationer i bankerna, hur mycket ljud och vilka ljud som användes mest för olika 
försökspersoner etc. Med hjälp av två datorer körandes var sitt spel kunde dessa 
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synkroniserats till respektive Wwise-projekt, loggats och exporterats som .txt-filer.  
 
Problematik med kvantitetsljudläggningens överskådlighet 
Eftersom kvantitetsljudbanken består av flera mindre subgrupper blir överskådligheten 
möjligtvis lidande. När ljudfilerna slumpas mot varandra kan inte alla eventuella 
kombinationer granskas i detalj vilket kan leda till eventuella missljud. Om någon sampling 
låter avvikande på något sätt märks det fortare i processeringsbanken eftersom den 
innehåller en mindre mängd råmaterial.  
 

6. Slutsats 
 
Studien visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan de två 
ljudläggningsmetoderna vad gäller kvalitativ upplevelse eller upprepningsmässighet. 
Helhetsresultatet kan inte motbevisa nollhypotesen som definierats i 2.1. Den första frågan 
”Vilket av de två spelen ger dig bäst spelupplevelse” gav dock ett mycket entydigt svar i 
vardera försöksgrupp. En övertygande majoritet föredrog det spel de blev tilldelade att spela 
sist av de två i det initiala skedet. Det spel man fick spela sist av de två i början, då man lärt 
sig grunderna, föredrogs, antagligen för att man var bekväm med kontrollerna och i högre 
grad kunde interagera med miljön. Detta första intryck påverkade i viss grad resten av 
lyssningstestet, då flera försökspersoner vidhöll sitt alternativ i fråga 3 senare i testet. Inget 
av de två spelen upplevdes som mer eller mindre repetitivt trots att kvantitetsbanken 
innehöll 20 gånger mer grundljud. 

De interaktiva mixningsfunktionerna som applicerats i processeringsbanken har inneburit att 
ingen märkbar skillnad kunnat observeras vad gäller upplevd ljudkvalitet eller 
repetitionsgrad, sett till hela testpopulationen. Möjligheterna med realtidsprocessering i 
interaktiv mixning kan därför sägas vara gynnsamma eftersom, åtminstone i detta scenario, 
5 % av råmaterialet kan användas för att uppfylla samma kvalitativa slutresultat.  
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7. Diskussion och fortsatt forskning 
 
Denna studie visar att under de förutsättningar som det aktuella spelet ljudlagts och under 
rådande förhållanden vid lyssningstestets utförande, kan ingen av de två 
ljudläggningsmetoderna sägas föredras framför den andra. En uppmätt skillnad mellan de 
två metoderna kan bekräftas då båda lyssningsgrupperna tagit ställning för varsin metod. Att 
materialet från de två metoderna låter olika kan dock inte kopplas till kvalitativa aspekter i 
denna studie. Att de olika grupperna svarade olika beroende vilket av de två spelen de 
spelade först, kan tolkas på flera sätt. Troligtvis förelåg en så pass liten skillnad, rent 
ljudmässigt, att andra faktorer – främst den att man i det spel man föredrog hade bättre 
kontroll och kunde interagera mer – spelade in. 
 
Fortsatt forskning om jämförelser mellan metoderna kan, utifrån denna studie 
experimentupplägg, med fördel göras. Genom att minska testets storlek vad gäller antal 
samplingar och ljudtyper kan möjligtvis mer exakt data fås fram. Att minska samplingsantalet 
sätter som sagt större ”press” på själva metoden som sådan. 
 
Upprepningsproblematiken tar sig olika uttryck beroende på hur lång tid en spelare 
interagerar med spelmiljön. Att utforma experiment som sträcker sig över längre tid för att 
på så sätt komma närmare verkligheten hos konsumenten skulle illustrera problemet från en 
annan vinkel. Att kombinera lyssningstest avsett för längre tidsaspekt i kombination med att 
utföra oberoende såkallade independenttest på en större grupp försökspersoner, skulle 
innebära att flertalet av de problem som uppstått vid framställningen av denna studie skulle 
minimeras. Independenttest innebär att den ena urvalsgruppen spelar ena spelalternativet 
och den andra urvalsgruppen det andra . Vid independenttest kommer ingen i 
urvalsgrupperna i kontakt med båda spelen vilket innebär att de jämförelser dem emellan 
blir omöjlig för den enskilde försökspersonen. På så sätt blir grupperna oberoende av 
varandra. Första intrycket och den turordning som gällde vid testet hade stort inflytande på 
utgången, varpå oberoende test samt större urvalsgrupp torde vara att föredra. 
 
Vilka processeringsverktyg är mest effektiva? 
Enligt preliminärstudien som genomfördes inför denna uppsats var volym- och tonhöjd de 
klart vanligaste processeringsverktygen. Utöver dessa användes transient- och 
utklingningsverktyg i arbetet med denna rapport för att behandla de första och sista 
millisekunderna i varje ljudfil. Det är ett välkänt psykoakustiskt faktum att dessa delar av ett 
ljud är särskilt viktiga för vår uppfattning om hur något låter. Enligt författarens subjektiva 
åsikt kan den tidigare forskningen med fördel knytas an till frågan om interaktiv 
processering, och effekten av att modulera enbart transient eller utklingning av ett ljud har 
en mer realistisk inverkan på materialet än både volym och tonhöjd. Spelutvecklare 
rekommenderas varmt att använda transient- och utklingningsverktyg i kommande 
speltitlar. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Lyssningstestets frågeformulär i sin helhet (nästa sida) 
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Perceptuella skillnader i speldesign 
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Fråga 1: Ungefär hur lång tid i snitt spelar du Tv/dataspel per vecka? 

 

15 timmar eller mer 8-15 timmar 3-8 timmar 0-3 timmar 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2: Vad för slags spel spelar du oftast? Rangordna genom att 
sätta en siffra (1-3) vid följande genrer där 3 står för den speltypen 
du spelar oftast. 
 

Action Äventyr Musik Sport Racing 

     

 

Rollspel Pussel Plattformsspel Strategi Annat 
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Fråga 3: Vilket av de två spelen ger dig bäst spelupplevelse? 

 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 
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Fråga 4: Vilket av de två spelen har bäst ljudbild, totalt sett? 
 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 

   

 
 

Fråga 5: Upplever du att ljudet låter mer varierat/mindre repetitivt i 
något av spelen?  
 

Ja, i spel 1 Ja, i spel 2 Ingen skillnad 

   

 
 

Fråga 6: I vilket av spelen tillhandahåller ljudet mest information 
om det som visas på skärmen? 
 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 

   

 
 

Fråga 7: I vilket av spelen känner du dig som mest närvarande? 
 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 
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Fråga 8: Upplever du att vapnen reagerar olika på dina kommandon 
i de två spelen? Om så är fallet, vilket av de två spelen föredrar du i 
det här avseendet? 
 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 

   

 
 

Fråga 9: Upplever du att karaktären reagerar olika på dina 
kommandon i de två spelen? Om så är fallet, vilket av de två spelen 
föredrar du i det här avseendet? 
 
 

Spel 1 Spel 2 Ingen skillnad 

   

 
 

Övriga synpunkter och tankar angående testet: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


