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Abstract 

Detta arbete syftar till att ta reda på hur ljuddesign till bossar utförs samt hur konsumenter av 

dator- och tv-spel själva påverkas av ljuddesignen, med hjälp av djupintervjuer från etablerade 

ljuddesigners samt en fokusgruppintervju med studenter från spelutvecklingsskolan 

Playground Squad som är aktiva konsumenter av diverse spel. Det lyfts fram viktiga 

tillvägagångssätt från de som arbetar med ljuddesign och en inblick i deras processer bakom 

boss fighter. Innebörden av ljuddesignen i boss fighter väger tungt i upplevelsen och är viktig 

för spelarens möjlighet att anpassa sig och ta sig igenom svåra situationer. Ljuden visar sig 

därmed vara informativa, men även emotionellt berikande och sticker ut i jämförelse med 

andra karaktärer i spelen. 
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Inledning 

To appreciate the censory richness in which we are embedded, we need to be quiet once in a while 

when we are in a new place, and just listen. 

- Seth S. Horowitz 

Ljud har funnits sedan långt tillbaka, redan när jorden skapades bildades ljud från enorma 

smällar och kollisioner. Sedan dess har organismer utvecklats på vår planet som har 

möjliggjort för att ljud ska kunna uppfattas och tolkas. Vind, prat, trafik, musik och tv-

apparater, det är bara en bråkdel av de ljudkällor som en majoritet av befolkningen stöter på 

dagligen. 

Utvecklingen av tv- och datorspel har möjliggjort för en helt ny upplevelse av ljud. Vi 

behöver inte längre bege oss ut på en savann för att få en uppfattning om hur ett lejon låter. 

Spelen har även skapat en plats för otänkbara miljöer och varelser. Detta har skapat ett rum 

för personer att skapa saker som skulle anses vara omöjliga i den verkliga världen. Vi kan stå 

ansikte mot ansikte med en dinosaurie eller en utomjordlig varelse som vi aldrig sett förut. I 

och med detta skapas nya problem: Hur låter egentligen en dinosaurie? Hur låter en karaktär 

som är tio meter hög med huggtänder och vingar som kan använda sig av magiska krafter?  

Med hjälp av djupintervjuer med etablerade ljuddesigners och en fokusgruppundersökning 

med studenter från en spelutvecklingsskola så kommer jag försöka ta reda på hur 

tillverkningen av ljuden går till och hur de kan uppfattas för att slutligen se vilken effekt de 

har på spelaren. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Denna studie avser att ta reda på hur interaktionen mellan ljud och bild i en interaktiv 

spelvärld påverkar en spelares upplevelse, där fokus hamnar på bossar. Studien ska 

framförallt ta reda på etablerade ljuddesigners tillvägagångssätt och hur studenter som är 

involverade i spelbranschen uppfattar deras intentioner och hur det i slutändan påverkar 

studenternas upplevelse av spelbossen. Detta ska frambringa kunskap till ljuddesigners 

arbetssätt och vilka ideal som finns för att på bästa sätt porträttera bossar i tv- och datorspel. 

 

Syftet har brutits ner till tre övergripande forskningsfrågor: 

1. Vilka intentioner har ljudläggare med sin ljuddesign till bossar i tv- och datorspel? 

2. Hur uppfattar studenter inom spelproduktion ljuddesignen till bossar i tv- och 

datorspel? 

3. Vilken betydelse har ljuddesignen för upplevelsen av bossar i tv- och datorspel? 

Avgränsningar 

Studien avser inte att ta reda på vad musiken kan ha för betydelse för spelarens upplevelse, 

utan fokuserar enbart på själva ljuddesignen. Den avser inte heller att utgå ifrån en specifik 

genre, även om ljuddesignen skulle kunna skilja sig åt mellan genrer. Detta är för att få en mer 

övergripande bild på tankesättet kring ljudens skapelse och uppfattningar då jag anser att det 

inte finns nog med tidigare forskning kring just bossar för att kunna rikta in sig på en specifik 

genre inom tidsramen för ett examensarbete. 
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Metod 

Metodval 

Vid semistrukturerade intervjuer så är kvalitén på intervjuerna viktigare än kvantiteten, där 

färre intervjuer möjliggör för mer tid till planering och analys av den insamlade datan.
1
 Dock 

menar Kvale att om antalet informanter är för få så kan en generalisering vara svår, men 

antalet skall ändå anpassas efter syftet med forskningen. 

För att besvara den första forskningsfrågan valdes tre etablerade ljuddesigners ut, varav en 

med en frilansbakgrund och två som arbetar för större spelbolag, för att intervjuas med hjälp 

av semistrukturerade djupintervjuer som varade mellan 30 och 60 minuter. 

Till den andra forskningsfrågan valdes det att göras en fokusgruppintervju med fem studenter 

från spelutvecklingsutbildningen Playground Squad som var mellan 20-30 år gamla.  

Alla intervjuer spelades in med en Zoom H4n för att sedan kunna lyssnas igenom och 

transkriberas i efterhand. Detta bidrar till att intervjuaren kan fokusera mer på att ställa 

följdfrågor utifrån informantens svar. En annan viktig del är att vara påläst inom 

intervjuämnet för att kunna föra en dialog med informanten och följa upp svaren som ges, 

men även ens tidigare erfarenhet inom intervjuteknik påverkar insamlingen från 

informanterna.
2
  

Urval 

För att hitta dessa informanter användes bland annat en lista som tillgängliggjordes via 

gamedevmap.com, som innehåller en stor del av indiespelföretag, men framförallt de större 

aktörerna.
3
 Informanterna valdes därefter genom ett kvoturval där kriterierna lyder som 

följande: 

De ska ha arbetat med ljuddesign inom större spelbolag och varit verksamma inom branschen 

i mer än fem år. 

                                                 
1
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann s.18 

2
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann s.154 

3
 http://gamedevmap.com/index.php?country=Sweden&state=Stockholm&city=&query=&type= hämtad 

02/01/17 
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Med hjälp av listan så kunde informanterna även väljas utifrån att det skulle vara behändigt att 

ta sig till och från intervjuerna då företagen var lokaliserade på samma område i Stockholm, 

där de flesta större spelföretagen befinner sig. 

Studenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval respektive kvoturval. De var lätta att 

kontakta och boka in tid och plats med då vi arbetat på ett gemensamt spelprojekt parallellt 

med examensarbetet, så vi kunde anpassa våra scheman efter varandra.  

De som valdes ut ur projektgruppen skulle dock upprätthålla vissa kriterier: 

De ska vara aktiva spelare med en ålder mellan 20-30 år, vara aktiva tv-/dataspelsanvändare, 

spelat spel som innehåller “boss fighter” och vara inne på deras andra år av utbildningen. 

Styrka och svagheter 

En semistrukturerad djupintervju kan ge insikter i förhållanden som råder i särskild miljö och 

därför är denna metod användbar för att ta reda på vilka konventioner och arbetssätt som råder 

just nu.
4
 Den tar ej hänsyn till vad praxis kan vara i framtiden och därför måste nya intervjuer 

utföras för att ta reda på ny uppdaterad data. Precis som Kuhn förklarar så lever vi i olika 

paradigm och en praxis som råder just nu kan vara annorlunda om några år.
5
 

Genom att välja personer som är väletablerade inom branschen så går det att få så objektiv 

data som möjligt, då de ska representera idealet som de flesta eftersträvar, men det är alltid en 

svårighet att datan ska bli subjektiv då den utgår från en enskild persons referenser. 

Det valdes alltså att göras en fokusgruppintervju för att förstå hur studenter inom 

spelutvecklingsbranschen, som även är konsumenter av spel, uppfattar ljuddesignen. Enligt 

Kvale så kan en fokusgrupp få fram mer spontana och expressiva uppfattningar än i en 

individuell djupintervju. Gruppens storlek på fem informanter bidrog till att alla får chansen 

att yttra sig, samt att maktasymmetrin mellan informanterna och intervjuaren jämnas ut för att 

göra intervjun så behaglig som möjligt och få så uttrycksfulla svar som möjligt. 

Då min tidigare erfarenhet av intervjuer ej är särskilt omfattande så togs ett par 

standardiserade frågor fram tillsammans med ett antal följdfrågor, men intervjuerna försöktes 

hållas så öppna som möjligt så länge de tenderade att handla om arbetets forskningsfrågor. 

Fördelen med att inte enbart ha standardiserade frågor som i ett frågeformulär, utan vara 

öppen för att ställa följdfrågor är att svaren kan bli mer nyanserade och frågorna kan anpassas 

                                                 
4
 Handbok i kvalitativa metoder s.36 

5
 http://infovoice.se/fou/bok/10000008.shtml hämtad 24/10/16 

http://infovoice.se/fou/bok/10000008.shtml


5 

 

efter situationen.
6
 Det blir enklare att knyta an till personerna istället för att det ska uppstå en 

typ av robotkänsla.  

Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann talar om att vissa problem inom etiken kan uppstå under 

datainsamlingen.
7
 För att sammanfatta dessa har principer direkt från vetenskapsrådet tagits 

fram och citerats. Dessa fungerar som vägvisare för oss forskare och presenteras här nedanför: 

 

1. Informationskravet. “Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.
8
” 

2. Samtyckeskravet. “Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. I sitt 

beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan.
9
” Eftersom ingen deltagare var under 18 år 

så behövdes inget medgivande från någon vårdnadshavare.  

3. Konfidentialitetskravet. “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
10

” 

4. Nyttjandekravet. “Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.
11

” 

                                                 
6
 Handbok i kvalitativa metoder s.40 

7
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann s.78 

8
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 20/12 

9
 IBID 

10
 IBID 

11
 IBID 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Dator- och TV-spels bakgrund  

Det var mellan 1940 och 1970 som de första spelen började programmeras och till en början 

så var det enbart programmerarna som hade tillgång till tekniken som behövdes, vilket gjorde 

att ljud blev utelämnat.
12

 Det var inte förrän under 70-talet som speltillverkningen verkligen 

började blomstra och det första spelet med ljud, Pong, blev till.
13

 Ljud har inte alltid setts som 

en viktig del i spel, utan har hamnat i bakgrunden av bra grafik och häftiga cutscenes. Detta 

har tidigare påverkat i vilken utsträckning ljud har varit en viktig del i spel, då det länge varit 

ett problem med budgeten gällande filstorleken hos olika konsoller. 

Programmering, grafik, cutscenes och ljud konkurrerar om denna budget och budgetens 

storlek beror på vilken plattform spelet utvecklas till. Konsolen Super NES från tidigt 90-tal 

kunde lagra upp till 6 megabyte information, vilket gjorde att ljuden blev tvungna att 

produceras i 8-bitarsversioner för att minska på filstorleken, vilket såklart påverkade 

kvalitén.
14

 Det råder samma förhållande idag där ljuden inte kan produceras i den högsta 

kvalitén tillgänglig, utan måste anpassas till vilken mängd information konsolen kan hantera, 

men då spelutvecklare har börjat förstå innebörden av att tillhandhålla bra ljud i ett spel så har 

ljudbudgeten ökat.
15

 

Från 2011 till 2017 beräknas spelindustrin växa från ett värde av 44 billioner till 82 billioner 

dollar och börjar därmed ligga på samma nivå som film- och TV-industrin.
16

 I takt med denna 

utveckling och intresse för tv- och datorspel så ändras arbetsförhållanden och resurser för 

ljuddesigners inom branschen.
17

 Spelutvecklare kommer på nya och förbättrade idéer för att 

kunna arbeta mer effektivt och skapa bättre spel, så även ljuddesigners måste hinna med i 

utvecklingen. 

 

                                                 
12

 Steve Horowitz & Scott Looney s.22  
13

 Steve Horowitz & Scott Looney s. 
14

 Steve Horowitz & Scott Looney s. 
15

 Aaron Marks s.5 
16

 Steve Horowitz & Scott Looney s.3 
17

 Aaron Marks. s.3 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt avser att lyfta fram vilka källor som använts och vilken relevans de har för denna 

studie i kronologisk ordning utefter när de blev utgivna. Forskningen mellan ljud och bild kan 

skilja sig åt beroende vilket medie vi pratar om. Ljud till spel har en något annorlunda 

infallsvinkel relativt ljud till film och tv, då vi istället talar om interaktiv media, men det finns 

en hel del relevant forskning från film då de tangerar samma område. I film så är ljuden 

linjära, de ändras inte om vi skulle se på filmen en gång till, medan i spel så måste ljuden vara 

anpassningsbara till att spelas när som helst då förutsättningarna ändras efter spelarens val. 

Detta kan vara en bidragande faktor till att forskningen kring spelljud har ökat, då det tidigare 

enbart funnits forskning kring ljud till film och TV.
18

 

 

Michel Chion är kompositör, filmskapare, professor på Université Sorbonne Nouvelle - Paris 

3 och författare inom film, ljud och musik. I hans bok “Audio Vison: Sound on Screen (1994)” 

förklarar han förhållandet mellan ljud och bild i audiovisuella produktioner, där han anser att 

ljud i film skapar en ny form av perception. Han menar att vi inte ser en bild och hör ett ljud 

som separata kanaler, utan vi ser och hör det som en helhet. 

 

I boken “The complete guide to Game Audio (2001)” berättar Aaron Marks för läsaren vad 

som krävs för att lyckas inom spelbranschen för ljuddesigners och kompositörer. Då boken 

publicerades för 15 år sedan så är en del av det som skrivits utdaterat (som minnesstorlek för 

en konsol t.ex), men vissa aspekter gäller än idag, som hur branschen ständigt utvecklas.  

 

Axel Stockburger är en artist och teoretiker som har en utbildning som filosofie doktor. I 

Stockburgers publikation “The Game Enviroment From an Auditive Perspective (2003)” tar 

han fram en modell för att dela in ljuden i olika kategorier för att bygga upp spelmiljön. Han 

var bland de första att använda begreppet diegeism inom spel och har hänvisats till i andra 

modeller som har tagits fram på senare tid. 

 

Dr Sander Huiberts är en musikdesigner och forskare och i hans doktorerande examensarbete 

“Captivating sound: The Role of audio for immersion in computer games (2010)” tar han upp 

relationen mellan ljud i spel och immersionen i spel. Han har även, tillsammans med Richard 

                                                 
18

 Huiberts, Sander s.14 
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van Tol, tagit fram IEZA-modellen som kan användas för att analysera ljuden i dator- och tv-

spel.  

Teori 

Detta avsnitt avser att lyfta fram olika teorier som kan ge en djupare förståelse kring vilka 

olika sorters typer av ljud det finns i spel och hur de kan påverka en spelares upplevelse i 

möten med bossar. Två av teorierna delar upp ljud i olika kategorier, där IEZA-modellen 

baseras mycket på modellen från Stockburger. Dessa ska hjälpa läsaren att veta hur ljuden i en 

spelvärld kan delas upp och forma omgivningen. Utöver det så lyfts det även fram hur ljud 

kan påverka oss och hur de påverkar bilden vi kollar på.  

Synchresis 

Chion tar upp att ljud ger bilder ett adderat värde, mer uttrycksfullt och informativt, som i 

slutändan berikar bilderna och ger ett definitivt intryck. Begreppet “synchresis” kommer från 

Chion som är en blandning av orden synchronism och synthesis, som innebär ett omedelbart 

och nödvändigt samband mellan något du ser och något du hör.
19

 Chion påstår att att 

synchresis är det som gör dubbning, eftersynkronisering och ljudeffekts-mixning möjligt i 

film. Till ett enda föremål i bild så finns det otroligt många olika ljud som skulle passa till just 

det föremålet. Chion berättar även om vissa experimentella filmer visar på att synchresis 

funkar med ljud och bilder som egentligen inte har något alls med varandra att göra, men ändå 

formar nödvändiga sammanfogningar i vår uppfattning.
20

 Som tidigare nämnt så skiljer sig 

film och spel i den mening att spel är interaktiv media, men detta är något som är väldigt 

applicerbart inom spel, då det enbart arbetas med eftersynkronisering och ljudeffektsmixning 

eftersom inget föremål i spel har ett egentligt ursprungsljud, utan måste läggas till senare. 

“What is the most immediate audiovisual relationship? The synchronization between a blow 

heard and a blow seen.
21

” 

Det Chion avser med detta citat är hur en smäll kan fastna mer i ens minne om den 

representeras med ljud och bild jämfört med om den enbart skulle visas med en bild. Ett kort 

                                                 
19

 Chion, Michel s.5 
20

 Chion, Michel s.63 
21

 Chion, Michel s.61 
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men beskrivande ljud kan etsa dess form och ton fast i ditt medvetande.
22

 Det kan såklart 

finnas kritik mot detta, då det troligtvis går att få en bild att etsa sig fast i ens minne, men då 

Chion pratar om just synchresis så är det troligen just sammanfogningen av de båda som gör 

att ljudet kan sticka ut.  

Ljud kan ha olika betydelse för lyssnaren beroende på kontext. För tittaren så är det inte 

akustisk realism, istället är det synkronism som är viktigast och för det andra sannolikhet, för 

att få hen att koppla ett ljud till en händelse eller detalj.
23

 Det kan vara en melon som går 

sönder i en komedi, eller ett huvud som exploderar i en tragisk krigsfilm, men det är samma 

ljud.  

Ljud har även förmågan att påverka oss fysiskt, där Chion gav ett exempel på att andetag i en 

film kan påverka vår egen andning. Det har även förmågan att påverka perceptionen genom 

adderat värde så vi kan tolka innebörden av bilden och får oss att se något i bilden som vi 

annars inte skulle se, eller skulle se annorlunda.
24

 

Örat analyserar, bearbetar och syntetiserar snabbare än ögat och kan därmed få oss att skifta 

vårt fokus i en scen. Om ett ljud är starkare relativt ett annat, så kommer vårt fokus hamna på 

den källa som avger det starkare ljudet.
25

 Chion tar även upp att ljud kan få oss att se saker 

som inte är där. Vi känner inte igen ljuden direkt vi hör dem, vilket innebär att vi inte “hör” 

dem samtidigt som uppfattar dem.
26

 I vissa fall kan vi urskilja exakt vad källan är för ljudet, 

om det kommer från ett unikt objekt eller tal från en person. Men det är sällan som vi kan 

urskilja exakt vad källan är utan det visuella. Dock, även om vi inte kan urskilja exakt vad 

källan är, så kan vi ofta säga om det är mekaniskt eller om det kommer från ett djur.
27

 

Interaktiva ljud 

Som tidigare nämnt så finns det en del likheter mellan film och spel, men det finns såklart 

även skillnader, som Karen Collins tar upp. I film kan ljuden ge information om vissa objekt, 

karaktärer eller situationer. Detta stämmer även för ljud i spel, men de fyller ytterligare 

funktioner i spelvärlden, då de får spelaren att bete sig på ett visst sätt utifrån vad de hör.
28

 

Spelaren är beroende av det audiovisuella för att navigera sig genom spelet genom att lyssna 

                                                 
22

 IBID 
23

 Chion, Michel s.22 
24

 Chion, Michel s.34 
25

 Chion, Michel s.10 
26

 Chion, Michel s.13 
27

 Chion, Michel s.27 
28

 Karen Collins s.22 
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mer aktivt efter ljud och vara engagerad i miljön. Collins menar att film påverkar kroppen, 

medan spelaren agerar med spelen och därmed ökar den fysiska kopplingen till spel. 

Till skillnad från Chions idé om hur ljud är kopplade till bilder, så menar Collins att 

interaktiva ljud i spel snarare är kopplade till handlingar. Interaktiva ljud i spel skapas från 

spelaren när den initierar ett event som triggar en systemkontrollerad respons, som att trycka 

på en musknapp eller kontrollknapp och därmed avfyra sitt vapen som avger ett ljud. Det 

initierade eventet här blir knapptrycket som styrs av spelaren och är oftast omedelbara. Utöver 

det finns det event som triggas genom spelets algoritmer, som inte alltid behöver en 

interaktion från spelaren.  

Ljuden används vanligtvis för att ge respons på en händelse. Relationen mellan ljuden och 

händelserna är oftast direkt synkade och blir därmed självklar, så när spelaren utför samma 

händelse så förväntar den sig att samma, eller åtminstone ett liknande, ljud ska återupprepas. 

Ljudets synkronisering till en respons är viktig för att spelaren ska veta konsekvenserna av 

specifika händelser, så att de lär sig spelets funktioner snabbare.
29

 Upprepas dock ett ljud för 

ofta så upplever spelare att det blir jobbigt, så det måste finnas flera variationer av vissa ljud 

som ska ge en respons. 

Collins tar även upp forskning gjord på hur neuroner i hjärnan, kallade spegelneuroner, 

aktiveras när någon antingen utför eller observerar en specifik händelse. Våra hjärnor speglar 

den händelse som vi bevittnar och tror att vi gör den själva, vilket betyder att vi kan bli direkt 

påverkade av det vi ser och hör. Responsen blir ännu mer påtaglig om vi upplevt ljuden eller 

bilderna tidigare, då vi återskapar de händelserna mentalt när vi hör/ser dem.  

Schizofoniska ljud och psykofysiken 

Med hjälp av inspelningsteknik kunde vi börja separera ljud från sin ursprungskälla och skapa 

så kallade schizofoniska ljud. Kausaliteten mellan ljud och bild blir alltså separerad och enligt 

R. Murray Schafer blir ljuden därmed onaturliga och okroppsliga.
30

 Faller ett träd i skogen så 

kommer det skapa ett ljud vare sig någon är där för att uppfatta det, men spelar vi in ljudet för 

att sedan lyssna på det så kommer inget träd att falla, kroppen har alltså försvunnit.  

Paul Sanden menar dock att det är fel att säga att ljuden blir okroppsliga av att separera dem 

från den visuella känslan, då vi inte bara ser ljud förekomma, utan vi även känner dem.
31

 

                                                 
29

 Karen Collins s.39 
30

 Karen Collins s.19 
31

 Karen Collins s.20 
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Seth S. Horowitz förklarar att fysiken i världen, i detta fall ljudet från ett träd som faller, är 

separerat från psykologin, där sensorer och neuroner omvandlar ljud till något vi kan uppfatta 

och därför krävs en ny term för att beskriva fenomenet, psykofysik.
32

 Världen som vi 

upplever den via hörseln är enbart en tolkning av en avbildning där energi omvandlas till en 

signal.
33

 Energin från dess ursprungskälla omvandlas genom olika processer i vår kropp till en 

känsla som vi kan utnyttja genom vår perception. Psykofysiken blev ett hjälpmedel som inte 

syn kunde bidra med, som att manövrera i mörker och lokalisera och tolka förhållanden utan 

att behöva en visuell källa.
34

 

Stockburger 

Precis som i film och TV så har det börjat pratas mycket om diegetiska och icke-diegetiska 

ljud inom spelvärlden. Stockburger var en av de första att använda termen inom området, där 

han kopplar samman dieges med olika ljuds ursprung i spelmiljön. 

Enligt Stockburger är spelmiljön vanligtvis genererad av vissa specifika element, som inte 

varierar mellan olika spelare.
35

 Det finns dock add-ons och olika uppdateringar som kan 

påverka spelmiljön. Han förklarar dock att en av de största skillnaderna mellan ljud i film och 

spel är att ljuden i spel är en del av en dynamisk miljö. Pitch, volym, reverb och andra effekter 

kan påverkas utefter spelares handlingar, men allt detta skiljer sig mellan olika spel. 

Han förklarar att det finns ljudobjekt och det finns fem olika kategorier av dem som bygger 

upp spelmiljön: 

1. Speech Sound Objects: Det finns två olika sätt dessa objekt kan påverka spelaren. Det 

kan till exempel ge oss information om vad spelaren måste göra i nästa uppdrag, vart 

den måste resa, vilket påverkar vår rörelse i spelmiljön.
36

 Genom en rumslig funktion 

kan det även ge information om vart andra karaktärer befinner sig i spelmiljö, vilket 

blir extra märkbart i 3D-ljudmiljöer.
37

  

2. Effect Sound Objects: Han menar att de diegetiska ljuden är de som triggas från 

visuella objekt eller event som hör till spelmiljön, där det visuella kan va både i rörelse 

                                                 
32

 Seth S. Horowitz s.16 
33

 Seth S. Horowitz s.16 
34

 Seth S. Horowitz s.18 
35

 Stockburger 2003 s.2 
36

 Stockburger 2003 s.5 
37

 Stockburger 2003 s.5 
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eller statiska, eller går att interagera med eller inte.
38

 Detta inkluderar ljud från 

avataren, andra karaktärer, objekt så som dörrar och bilar, effektljud som explosioner 

och saker som kan konsumeras av avataren. Precis som speech sound objects så kan 

dessa ljud röra sig i spelmiljön, genom panorering eller ljudnivåstyrka för att ge 

illusionen av att föremål är långt borta från eller nära avataren. 

3. Zone Sound Objects: Dessa ljud är kopplade till platser i spel och Stockburger jämför 

det med Michel Chions förklaring av ambiensljud där de omsluter en scen och rummet 

utan att ifrågasätta fastställandet av dess visuella källa, så som fågelkvitter och vind.   

4. Score Sound Objects: Dessa objekt kan också knyta an till vissa platser, som kan sätta 

en vis ton på det rumsliga. Det är även till för att ge en fördjupelse av upplevelsen för 

spelaren.  

5. Interface Sound Objects: Interface-ljud är oftast icke-diegetiska och är kopplade till att 

spara vissa situationer i spel eller ändra inställningar, ofta i en meny. 

En nackdel med dessa kategoriseringar är att vissa typer egentligen går att kombinera med 

varandra. Till exempel så kan Music och Speech även användas i de andra kategorierna, där 

Speech skulle kunna vara en del i Interface.
39

 

IEZA-modellen 

IEZA-modellen (Huiberts & Van Tol) blev publicerad på Gamasutra 2008 och har använts 

som ett verktyg för speldesigners och ljuddesigners. IEZA är framförallt applicerbart på 

spelljud när det är interaktiv game play, den är inte utvecklad för att beskriva i icke-

interaktiva kontexter.
40

 Modellen urskiljer två dimensioner och fyra olika domäner: Interface, 

Effect, Zone och Affect. Även här talas det om dieges, där ljud från objekt i världen så som 

fotsteg, vapen, motorer i fordon och regn är de som tillhör de diegetiska ljuden som avataren 

ska kunna höra.
41

 De icke-diegetiska ljuden är de som ger en upplevelse till en annan del av 

spelmiljön som enbart spelaren, inte avataren, kan höra. Dessa ljud är bland annat interface-

ljud som när en trycks på en knapp i HUD:en.
42

 

Förutom polerna diegetisk och icke-diegetisk så finns det även Setting och Activity. Setting 

innefattar Zone- och Affect-domänerna som påverkar bakgrunden, medan Activity innefattar 

                                                 
38

 Stockburger 2003 s.5 
39

 Huiberts, Sander s.17 
40

 Huiberts, Sander s.22 
41

 Huiberts, Sander s.22 
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 HUD är ett par beständiga element som visar ens spelares status på skärmen så som hur mycket hälsa en 

spelare har. http://www.gamasutra.com/view/feature/2538/off_with_their_huds_rethinking_.php hämtad 24/10 

http://www.gamasutra.com/view/feature/2538/off_with_their_huds_rethinking_.php
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händelser som händer i spelmiljön och påverkas vanligen oftare av spelarens handlingar än 

vad Setting gör.
43

 Dock så finns det en koppling mellan Setting och Activity, gör spelaren 

framsteg så kommer Zone och Affect påverkas. 

 

Som tidigare nämnt och så som bilden visar så finns det fyra olika domäner, som kommer 

presenteras här nedanför. 

Effect 

Denna domän innefattar ljud som uppfattas som att de skapas från en ljudkälla som existerar i 

spelvärlden. Dessa ljud kan både vara on-screen eller off-screen, vilket innebär att enbart 

ljudet hörs, men den visuella källan är inte närvarande.
44

 Stockburger menar dock att det kan 

vara problematisk att kalla ljud för on- eller off-screen då ljud aldrig kan frånvara på samma 

sätt som visuella objekt, antingen så hörs ljudet eller inte.
45

 Han framför att det är bättre att 

benämna ljuden vars källa är synliga på bild för visualiserade ljudobjekt och de som är bortom 

spelarens syn för akusmatiska. Exempel på ljud är fotsteg, dialoger från olika karaktärer och 

vapen. Det finns även syntheserade ljud som används inom “ickerealistiska” spel som 

Pokémon-spelen där det är många “bleeps” och “bloops”, men som triggas från handlingar 

från avataren så som att hoppa, så även det hör till det diegetiska. Ljuden i denna domän är 

                                                 
43

 Huiberts, Sander s.24 
44

 Huiberts, Sander s.25 
45
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oftast skapta så att de anpassas efter hur de skulle bete sig i den verkliga världen, med 

volymändringar, panorering, pitchändringar och filtrering.
46

 

Zone 

Zone består av ljud som härstammar från den diegetiska delen av spelet och är en del av 

miljön som spelet utspelar sig. Domänen är till för bakgrunden och ska ge information om 

vilken miljö spelaren befinner sig i, oftast genom atmosfären som ofta kan bestå av vind, regn 

eller ljud från en stad. Till skillnad från Effect så påverkas inte Zone direkt av spelarens 

handlingar, men ibland så kan den vara adaptiv genom att ändras om det är dag eller natt, eller 

vart spelaren befinner sig.
47

 

Interface 

Interface-delen utgör en del av den icke-diegetiska delen av miljön, spelarens status (HUD) 

och särskilda händelser. Ljuden kan till exempel användas om vissa handlingar inte är 

tillgängliga för tillfället eller för att varna om avatarens hälsa är låg.  

Affect 

Den fjärde domänen Affect utgör även den en del av det icke-diegetiska. Det kan vara olika 

typer av musik, men även syntheserade ljud som inte hör till spelvärlden. Tillfällen då musik 

spelas av en karaktär i spelet, som att en spelman på gatan spelar gitarr, så tillhör detta den 

diegetiska delen. 

Skillnaden mellan Interface och Affect är att Interface-ljuden ska ge information om spelares 

handlingar, medan Affect ska sätta en stämning ur det icke-diegetiska perspektivet i 

spelmiljön. 

Resultat 

Resultatredovisningen har delats upp i två olika kategorier. Den ena redogör för 

datainsamlingen från intervjuerna med ljuddesigners och den andra från fokusgruppintervjun.  
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Ett antal intervjufrågor har tagits fram för att besvara de tre forskningsfrågorna och kommer 

att presenteras i löpande format. De tre intervjuerna med de som gör ljuddesignen har haft 

samma frågor, medan fokusgruppen har haft separata frågor, då de ska besvara olika 

forskningsfrågor. Intervjufrågorna till de som arbetar med ljuddesign är utformade utefter den 

första forskningsfrågan och intervjufrågorna till fokusgruppen är utformade utefter den andra.  

Alla intervjuer skall dock hjälpa till att svara på den tredje forskningsfrågan, men frågorna är 

utformade på olika sätt beroende på om det är till ljuddesigners eller fokusgruppen. 

 

Forskningsfrågorna lyder som följande: 

 

1. Vilka intentioner har ljudläggare med sin ljuddesign till bossar i tv- och datorspel? 

2. Hur uppfattar studenter inom spelproduktion ljuddesignen till bossar i tv- och 

datorspel? 

3. Vilken betydelse har ljuddesignen för upplevelsen av bossar i tv- och datorspel? 

Intervjuer med ljuddesigners 

Informanterna har blivit informerade om att vara anonyma för undersökningen, men ingen har 

valt att vara anonym. Dock för att underlätta för läsaren har jag valt att namnge informanterna 

med binamn enligt följande: 

I1 = Informant 1, Lead Audio Designer från DICE. 

I2 = Informant 2, Sound Director från Avalanche. 

I3 = Informant 3, Frilansande ljuddesigner. 

 

Om ljuddesignens funktion i tv- och datorspel 

De flesta här är överens om att det inte går att specificera vilken exakt funktion ljuddesignen 

har i spel, utan det kan variera. Ett återkommande svar under nästan alla frågor har varit “Det 

beror på”, men mycket handlar om att hitta rätt känsla och hjälpa spelaren med inlevelsen. 

Ljuden ska även vara ett typ av hjälpmedel för spelaren.  

“Det beror på vilken titel, vad det som är viktigast för spelet. Det beror på vad man vill 

förmedla i just den framen, i just den sekunden, vad är viktigast vid just det tillfället“(I1). I1 

jämför det även med film, att det beror helt på vilken scen det är, vad det är som ska 

förmedlas och det finns ingen specifik mall.  

“Ljuden ska skapa en trovärdig setting, det är i stort sett ingen skillnad mellan olika genrer när 

det kommer till tankesättet, utan det beror helt på settingen (I2)”.  
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“Det viktigaste är nog inlevelsen, immersionen tror jag att jag skrev i min c-uppsats(I3)”.  

De gav lite olika exempel, som i spelet Quake så ska ljuden ge signaler för att hjälpa spelaren. 

“Det finns mycket information du kan förmedla via ljud som ger övertaget över de andra 

spelarna om det är en kompetetiv scen, en E-sport (I1)”. 

Alla informanter beskrev det som att det inte finns någon specifik mall som skall följas, utan 

de får helt enkelt läsa av situationen och föra dialoger med de andra som arbetar på spelet. Det 

spelar heller ingen roll vilken genre det är, utan tankesättet blir detsamma när det kommer till 

att hitta ljudideal till ett spel menar I2. I3 pratar dock om att tankesättet visst varierar mellan 

olika genrer. Som i spel som har en mer “cartoony” känsla så kan ljuden mer finnas till för att 

göra det roligare och spelaren ska bara få någon sorts respons på vad den gör, medan i ett 

skräckspel ska ljuden mer påverka ens psyke.  

Ibland så ger ljuden inte nog med information till spelaren, utan det behövs även bilder. I2 

gav ett exempel där om det finns ett flertal karaktärer som spelaren ska hålla reda på, så kan 

det vara svårt att komma ihåg dessa utifrån enbart ljuden.  

 

Om ljuddesignen har någon speciell funktion i jämförelse med andra karaktärer när det 

gäller bossar 

Det tydligaste här var att skapa ett ljud som gör bossen igenkännbar. Spelaren ska kunna 

förstå att det är en boss utifrån ljuden och samtidigt veta vilken boss det är, alltså skapa ett typ 

av signum. Här gällde det även att forma ljud som hjälper spelaren i sammandrabbningen med 

bossen, för att ge denna ett övertag över bossen. 

I2 gav ett exempel med Darth Vader från “Star Wars”-filmerna, där vi bara behöver höra hans 

andning för att förstå att det är han, vi behöver inte ens se honom i bild. Detsamma gäller med 

monstrerna i filmerna “Alien”, där morrandet från varelserna förknippas med fara utan att vi 

ser dem. 

Även I3 gav exempel, fast i det här fallet från olika spel. I Metroid-serierna så har alltid 

bossarna ett specifikt ljud innan de attackerar dig och i andra spel brukar det ofta bossarna 

ofta ha ett typ av attackvrål. Även Rayman var ett exempel, där en fågel gör ett specifikt ljud 

så spelaren vet att den ska akta sig åt ett specifikt håll för att inte bli träffad av attacken. I3 

förklarar detta som ett hjälpmedel för spelaren, att den ska kunna akta sig från en attack och 

tillslut vinna över bossen.  

I1 och I3 var båda inne på att rörelserna var viktiga i ljuddesginen, att det är viktigt att kolla 

på hur bossen rör på sig. 
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“Om den är stor, går den? eller rullar den fram? Går den så jobbar du med fotstegen först och 

främst. Då lär du spelaren att “så låter den bossen” och det är skitjobbigt, men sen kommer 

spelaren använda sig av positioneringen av dom fotsteg för att veta vart den är om den 

springer omkring i en labyrint till exempel(I1)”. 

“Är det en stenjätte som står stilla och bara slår, då kommer du bara höra det här. Men är det 

en grej som klampar runt, ja då är det ju stenar, stenbumlingar, det kommer låta som stenar 

och det vet man ju hur det låter. Mycket botten, du ska känna att det skakar, det ska vara lite 

jordbävning över det hela. Sen vad får den att röra på sig? Är den magisk, att den sitter ihop 

med något kraftfält? Eller är det en stor grej i sten, då ska det knaka när den rör på sig (I3)”.  

Att få bossen att låta som en till exempel en jordbävning ger spelaren en respons på vad det är 

den möter, då I3 beskriver det som att ljud är mer fysiskt än vad en bild är. Vi kan ta upp ljud 

i spel precis som i verkligheten. I1 var också inne på det spåret, att alla kan referera ljud till 

någonting och detta kan skapa diskussioner huruvida ett ljud är rätt eller fel, men det är viktigt 

att ta lyssna på all kritik, då det ofta resulterar i ett bättre slutresultat.  

Porträttet av bossen kan ibland ge en känsla av “jag kanske inte har vad som krävs för att ta 

mig an denna boss(I2)” eller som i spel som Just Cause så ska det vara känslan av att nu ska 

jag hoppa in och köra, “who cares!”. I2 gick dock inte in på djupet om hur den kan låta för att 

man ska få den här känslan. I2 nämnde även att om det dyker upp någon som man märker är 

starkare än vanliga mobs så brukar detta ofta porträtteras med musiken. Det kan alltså vara 

svårt att visa att någon är stor och stark med enbart ljuddesignen.  

Ljuden kan även ge information kring statusen hos bossen, om den har tagit skada eller dylikt 

berättar I1. Fotstegen kan ändras, att de låter tyngre för att bossen haltar, eller att skriket från 

den låter annorlunda desto mer skada spelaren åstadkommit på den. Utöver det pratade I1 

även om hur ljuddesignen kan påverka historien bakom bossen och skapa känslor. “Är det en 

känsla man vill spela på eller är det ett hot, eller vill man att spelaren ska känna ångest efter 

man tagit ihjäl den här bossen som var hotfull från början? Det finns mycket story som man 

kan lägga in i ljuddesignen(I1)”. 

 

Om arbetsprocessen i designen av ljud till en specifik karaktär 

I1 förklarar de börjar med att sätta sig ner och diskutera i ett team kring hur flödet ska vara. 

De arbetar tillsammans med animatörerna och de som gör visual-effect-jobbet till exempel. 

Detta är för att alla ska veta när en förändring sker, då mycket ändras från start till slut och 

detta kan bero att minnet för scenen har tagit slut eller att det helt enkelt inte finns nog med 

tid. Det viktigaste att börja ljudlägga är de generiska system som kommer finnas med genom 



18 

 

hela spelet, så är det ett spel där någon går omkring så börjar de med karaktärsfoley för den 

karaktären. Då de har hållit på med samma typ av genre av spel under en längre period så har 

de många ljud sedan tidigare som de återanvänder, men förbättrar.  

I1 berättar även att det finns vissa restriktioner, som i spel där det redan finns ett universum 

från en film. Där måste ljuden gå via de originella skaparna innan de kan godkännas. 

I2 berättar att vissa ljud tar mycket längre tid än andra. Det finns ett fordon i spelet Just Cause 

3 som spelaren kan ändra delar på och här fick en person arbeta extremt länge på enbart det 

fordonet. Ljud till karaktärer som är mindre viktiga läggs det inte lika mycket tid på för 

ljuddesignen, utan där blir det mer fokus på dialogerna. I2 gav även ett exempel på ett redskap 

i spelet, en grappling hook, som används flera gånger, så det är viktigt att den har flera 

variationer för att spelaren inte ska bli irriterad på ljudet. Detsamma gäller om det finns flera 

liknande fiender samtidigt, då måste de ha ett flertal variationer. Ljuden skapas oftast genom 

att spela in dem i en studio för att sedan bearbetas i en DAW, där de klipps och klistras ihop 

med flera lager och ibland tillsammans med redan färdiginspelade samplingar.  

Fokusgruppintervju 

Även här har det valts att använda binamn för informanterna. Samma form av binamn har 

använts här som för ljuddesignerna, fast här är antalet informanter fem.  

Informanterna är studenter från spelutvecklingsskolan Playground Squad i Falun. 

 

Om ljudens funktion i tv- och datorspel 

Informanterna här var enade om att ljuden knyter ann spelet mer och bidrar mycket med 

“känslan” i spelet. Alla säger att de lyssnar på ljuden väldigt passivt och de enda gångerna de 

egentligen verkligen tänker på ljuden är om de inte passar, är osynkade eller är repetitiva. Det 

passiva lyssnandet har att göra med att de ofta förväntar sig att det ska låta på ett speciellt sätt.  

I3 gav ett exempel på ett skräckspel de arbetat på, där det inte kändes som en upplevelse 

förrän de la till ljud i spelet. “Jag tror det är en väldigt viktig del att få spelaren att känna 

känslor, att göra det från en intellektuell utmaning till en emotionellt stimulerande grej (I3)”.  

 

Om vilka funktioner ljuden fyller på bossen 

En viktig del från alla informanter här var att ljuden ska fylla en funktion eller väcka känslor. 

I3 förklarade att den vill få känslan av “Oh yeah!” när den möter en boss, något som även 

musiken bidrar mycket till.  
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I5 gav ett exempel från en boss i spelet Dark Souls, där nästan genom hela spelet så har det 

funnits en hel del ljud och musik, men när spelaren kommer fram till bossen så är det väldigt 

tyst och det enda som hörs är när bossen attackerar dig. Detta skapade en stressfaktor enligt 

I5, där musiken försvinner och fokuset sätts på attackerna och spelarens hamnade mer “in the 

moment(I5)”. I2 lade även till att när ljuden hamnar i fokus, som att en yxa höjs och slås ned i 

marken, så förstår spelaren att den nu kommer att ta skada. “I Super Mario, det finns ett antal 

boss fighter och de är alltid så “meaty”, det finns alltid mycket kraft i bossens 

ljudeffekter(I3)”. I3 lade även till att det inte bara bossens attacker som är viktiga, utan det 

kan även vara spelarens attacker som är förstärkta, beroende på om fighten ska kännas 

hoppfull eller hopplös för spelaren. I1 berättade senare under intervjun att den också kände att 

det var viktigt med den typ av dynamik, att skifta mellan hoppfull och hopplös med hjälp av 

ljuden. I1 gav även ett exempel på där spelarens attacker känns kraftfulla från spelet “God of 

War”, där du spelar som en halvgud och I5 instämde att det i enbart är ens vapen som hörs 

ibland.  

Informanterna berättade även om hur de märker en skillnad på ljuddesignen hos bossar 

jämfört med andra karaktärer. I2 förklarade att i spelet Dark Souls så har de mindre viktiga 

fienderna starka ljud, men de saknar någon typ av extra effekt. I4 utvecklade och förklarade 

det som att ljuden kommunicerade att just de fienderna inte var lika viktiga som bossen. Hos 

bossen har ljuden en uppgift att berätta hur stor den är, hur snabbt den går, hur tung den är och 

var den befinner sig. Även I5 gav ett exempel från spelet Monster Hunter, där monstret börjar 

halta om det tagit ordentligt med skada och det hörs på ljuden att dennes rörelser är mycket 

tyngre. Det blev mer bottenfrekvenser i rörelserna och spelaren kan höra hur den kämpar för 

att ta sig fram. I1 berättade att ljud med bas ofta ger ett starkare intryck, då det både känns och 

hörs. Dock kan det variera, då I3 uttryckte det som att bossarna kan låta mycket argare om de 

tagit mer skada och I1 gav ett exempel på detta från spelet Uncharted 3, där bossen i andra 

hälften börjar skrika väldigt mycket.  

Det talades även om hur ljud kunde återupprepas och förknippas med specifika bossar. I3 

berättade om hur det var ljuden i skräckspelet Amnesia som gjorde upplevelsen outhärdlig. 

Informanten beskrev det som att även om monstret inte var inom synfältet, så blev 

ljudvolymen starkare från monstret när den kom närmare och detta blev en stressfaktor som I3 

sade kan appliceras på ganska många bossar. I5 höll med och beskrev ljudet som att någon 

skulle dra naglarna över en black-board-tavla när monstret börja jaga dig, vilket skapade 

panik och spelaren försöker leta efter monstret. I2 gav ett exempel från ett annat skräckspel, 

där spelaren går in i ett rum och hör ett piano spela, men ingen sitter vid pianot. Spelaren 
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kommer uppleva samma sak senare, men då kommer det sitta en liten tjej vid det pianot, så 

hon förknippas med detta. I samma spel berättade I4 om hur spelaren kunde gå in i ett rum 

och så startades ett jobbigt ljud i bakgrunden som indikerade på att det fanns något slags hot i 

det rummet och detta kunde göra så att osäkerhetskänslan försvann, för spelaren visste direkt 

om det fanns en fiende där eller inte. Ett annat exempel kom från I1, där en miniboss i spelet 

Mass Effect 3 kunde teleportera sig. När spelaren skjuter mot den så kunde den försvinna och 

det första som händer är att spelaren hör ett ljud och kan då lokalisera bossen, något som I1 

tyckte var både skrämmande och effektfullt. 

Det togs även upp att brist på ljud kan bli väldigt effektfullt. I4 förklarade att om det är färre 

ljud så sticker vissa ljud ut mer när de väl dyker upp. I1 gav ett exempel från spelet The 

Walking Dead Season 1, där spelaren möter en boss som kidnappat en person som spelaren 

ska ta hand om. När bossen konfronteras så är det enbart en dialog och informanten beskrev 

det som att det skapade en känsla av att det är på liv eller död. I ett av Zelda-spelen så skickar 

en boss spelaren till olika ställen, varav en platserna var ett bekant ställe. Här skalades ljuden 

ner och det var i princip bara vinden som hördes. I3 förklarade att detta gjorde bossen mer 

trixig, då den manipulerade spelaren genom att ge den lugn och ro på en bekant plats mitt i en 

strid.  

Analys 

Om ljudläggares intentioner med ljuddesign till bossar i tv- och datorspel 

Att specificera funktionen av ljuddesignen visade sig som sagt vara rätt svårt. Som Chion 

förklarar det ska ljuden hjälpa till att ge bilderna ett definitivt intryck, ett adderat värde, så det 

krävs att få en konkret bild av vad som skall ljudläggas för att veta vilken känsla som ska 

förmedlas. Det krävs även att föra dialoger med de andra som arbetar på spelet för att få reda 

på vilken typ av känsla som skall förmedlas, så du som ljuddesigner kan inte enbart utgå ifrån 

din egen intuition.  

Alltså finns ingen mall som skall följas och som Chion förklarar det så kan flera olika ljud 

passa till en händelse. De behöver inte ha något med varandra att göra, utan det viktigaste är 

att ljuden är synkroniserade med bilden och att det finns någon typ av sannolikhet bakom 

ljudet, utifrån kontexten. Som I3 gav exempel på att spel som har en mer “cartoony” känsla, 

så ska ljuden mer finnas till för att ge en respons på det som händer och vara humoristiskt, 
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men i andra spel ska de påverka ens psyke, vilket går att jämföra med exemplet där en melon 

går sönder i en komedi, men samma ljud kan användas för ett huvud som exploderar. Detta 

kan även ha att göra med det Paul Sanden säger om att vi inte bara ser ljud förekomma, utan 

att vi även känner dem. Ljudet av en melon som går sönder är precis som Horowitz säger, en 

avbildning av energi som omvandlas till signaler som omvandlas till en känsla i vår kropp och 

även I3 talade om hur ljuden i spel är mer fysiska än vad bilderna är, då vi uppfattar dem på 

samma sätt som i verkligheten. Huiberts & Van Tol förklarar också i sin IEZA-modell om hur 

ljuden under domänen Effect är skapta just för anpassas hur de skulle bete sig i den verkliga 

världen. 

Tankesättet bakom ljuddesignen till bossar verkar skilja sig från tankesättet till andra mindre 

viktiga karaktärer. De skall vara igenkännbara utifrån ljuden och då inte enbart vilken boss det 

är, utan även att det faktiskt är en boss. Det viktigaste för att ge spelaren en indikation om att 

det är en boss verkar vara att ge dem ett typ av signum, men framförallt att göra ljud inom 

kategorin Effect sound objects från Stockburger eller domänen Effect i IEZA-modellen, som 

kan hjälpa spelaren att förstå bossens egenskaper. Chion talar om hur det kan vara svårt att 

urskilja källan för ett ljud utan det visuella, men det är möjligt om det kommer från ett unikt 

objekt eller om det är tal från en person, ungefär som exemplet med Darth Vader och 

attackljuden från bossarna i Metroid-serierna. Finns det dock ett flertal karaktärer allt hålla 

reda på, så gav I2 ett exempel på att använda sig av visuella bilder som en del av spelarens 

Interface för att just urskilja källan. Dessa bilder och ljud blir då inte en del av avatarens 

värld, utan blir snarare icke-diegetiska för att enbart hjälpa spelaren. 

Som Collins berättar så ska ljuden ge respons på specifika händelser och synkroniseringen 

mellan ljud och händelser är viktig för att spelaren ska lära sig spelets funktioner. I3 tog upp 

det, genom att upprepa ljud från vissa attacker så lär spelaren sig att den kanske ska akta sig, 

vilket i sin tur kan leda till en seger för spelaren i slutändan. Det är också viktigt för spelaren 

att veta hur bossen låter för använda sig av positionering och även få en respons på vad den 

faktiskt möter, om den är magisk eller gjord av naturliga föremål till exempel. Collins 

förklarar det som att spelaren är beroende av det audiovisuella för att navigera sig genom 

spelet och det ökar engagemanget och den fysiska kopplingen till spel. Även Horowitz talar 

om detta som psykofysiken, där ljudens tolkningar i vår kropp kan utnyttjas genom vår 

perception och vara ett hjälpmedel där synen inte räcker till, som manövrering och att tolka 

vissa förhållanden i till exempel mörker, eller en labyrint som I1 gav ett exempel på. 
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Om spelproduktionsstudenters uppfattningar av ljuddesign till bossar i tv- och datorspel 

Studenterna säger att de lyssnar på ljuden väldigt passivt, då de förväntar sig att det ska låta 

på ett visst sätt, vilket Collins kopplar till att synkroniseringen mellan en händelse och ljuden 

skapar en förväntning hos spelaren att de ska återupprepas. Det kan även ha att göra med det 

att ljuddesignare just strävar efter att skapa en trovärdig ljudbild relativt verkligheten inom 

Effect-kategorin. Chion talar även om hur synchresis får ljud och bilder som egentligen inte 

har något med varandra att forma nödvändiga sammanfogningar i vår uppfattning, då det 

viktigaste är synkronism och sannolikhet, där då sannolikheten skapas utifrån vår egen 

verklighet. 

Även här som hos ljuddesignarna lyftes det fram hur ljuden hade i uppgift att förmedla 

egenskaper hos bossen, som till exempel hur stor den är, hur snabb den är men även vart den 

befinner sig. Mycket av detta hade att göra med just hur den rörde sig, vilket bas och 

bottenfrekvenser i ljuden kunde bidra mycket till då de både känns och hörs. Ett exempel på 

att lokalisera bossen var i spelet Amnesia, där monstrets ljud satte skräck i spelaren även om 

det var akusmatiskt, då spelaren kunde uppfatta om monstret var i närheten eller inte beroende 

på ljudstyrkan. Informanterna kopplade även en del av ljuden till att dra sina naglar över en 

black-board-tavla och detta skapade panik hos dem. Att denna känsla skapas av ljuden skulle 

kunna ha att göra med det Collins tar upp om spegelneuroner, där vi upplevt ljuden förut och 

kopplar dem till obehag, så när vi nu hör dem i denna kontext så skapas denna obehagskänsla 

igen då vi kan relatera till den från personliga erfarenheter. 

Fokus på just attackerna från bossen var också väldigt viktiga och stack ut jämfört med 

mindre viktiga karaktärer. De mindre viktiga fienderna kan ha starka ljud, men ljuden hos 

bossarna får ofta mer fokus och ger känslan av att ha mer kraft i sig. Ljudet skapar en 

stressfaktor och spelaren blir mer engagerad i spelet då kanske förstår att den måste akta sig 

från vissa saker för att inte ta skada. Detta kan kopplas till just det Chion tar upp, att örat 

arbetar snabbare än ögat och är ett ljud starkare än ett annat så kommer vårt fokus hamna på 

den källa som avger det starkare ljudet.  

Men det var inte enbart bossens attacker som kunde vara viktiga i en boss fight. Om spelarens 

attacker kändes mer kraftfulla mot bossen så gav det en större känsla av hoppfullhet och det är 

viktigt med den dynamiken mellan att känna sig hoppfull eller hopplös. Collins tog upp en 

skillnad mellan spel och film, där ljuden i spel är snarare är kopplade till händelser i spel, som 

när spelaren initierar ett event genom att trycka på en knapp och använda sitt vapen, jämfört 

med hur Chion förklarar att ljuden är kopplade till bilder. Min uppfattning är dock att det är 

en kombination av de båda. Från intervjuerna med ljuddesigners gavs det ett exempel där 
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känslan som ska förmedlas beror på vilken scen det är, precis som i film. Det skiljer sig alltså 

mycket åt vad som ska förmedlas via ljuden, beroende på vilken atmosfär det är i spelet, 

vilket då påverkar händelserna i spelet men även det definitiva intrycket av bilder. 

Diskussion 

Under detta arbete har många frågor besvarats, men även många nya dykt upp. Det var väldigt 

intressant att se hur lika svaren kunde vara från fokusgruppen och de som faktiskt arbetar 

professionellt med ljuddesign. Det visar på att du som ljuddesigner faktiskt kan förmedla 

väldigt mycket genom enbart ljuddesign till bossar, då konsumenterna faktiskt lägger märke 

till den. Detta var väldigt tydligt i just hur spelare faktiskt använder sig av ljuden för att 

anpassa sig efter vissa situationer och använda ljuden som hjälpmedel för att besegra en boss. 

Ljuddesign är heller inte enbart viktig för information, utan den visar sig även kunna 

frambringa mycket känslor och engagemang hos spelaren. Ljuddesign till bossar visar sig vara 

ett väldigt outforskat område, så vidare forskning bör göras för att ta reda på mer inom ämnet. 

Även om validiteten från datainsamlingen kan anses vara hög med tanke på erfarenheterna 

från informanterna, så skulle det kunna behövas datainsamling från ännu fler etablerade 

ljuddesigners, samt ljuddesigners från indiespelföretag för att vidare bidra med information 

inom ämnet och göra en bredare generalisering. Det skulle även kunna göras 

fokusgruppintervjuer med informanter som besitter olika grader av erfarenheter inom boss 

fighter, för att kunna jämföra i vilken utsträckning ljuddesignen påverkar spelarens upplevelse 

beroende på erfarenheten hos spelarna.  

Även om alla informanter instruerades om att att detta arbete skulle handla om just ljuddesign, 

så märkte jag att det ofta börjades tala om icke-diegetisk musik i spel under intervjuerna. Det 

var nästan som att det inte gick att undvika just det ämnet ibland. Mycket av det som sades 

kring musiken har fått mig att fundera mer på hur ljuddesign och musik i spel kan gå hand i 

hand. Det var tydligt att båda bidrog till den emotionella upplevelsen, men även att den icke-

diegetiska musiken kunde bidra med information till spelaren, precis som ljuddesignen, 

genom till exempel stingers för att belysa särskilda händelser. Jag tror därför att det skulle 

vara intressant att göra tester och se om ljuddesignen eller musiken påverkar spelarens 

upplevelse till samma grad i en boss fight, eller om det är någon av de två som väger mer än 
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den andra. Hur skulle upplevelsen förändras om musiken togs bort under en boss fight och hur 

skulle upplevelsen förändras om ljuddesignen togs bort? 
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Bilagor 

Intervjufrågor ljuddesigners 

1.“Kan du berätta lite om din bakgrund, hur du kom dit där du är idag?” 

1.1“Vad har du för position och vad innebär den för det dagliga arbetet?” 

1.3”Har du någon utbildning och vilken för nånting i så fall?” 

 

2.”Vilken funktion anser du att ljuddesignen har i tv- och datorspel?” 

           2.1”Försöker du förmedla något särskilt genom ljuddesignen och i sådana fall, vad?” 

          

3.”Har ljuddesignen någon speciell funktion i jämförelse med andra karaktärer när det gäller 

bossar, i sådana fall, vad?” 

           4.1”Vad är viktigt att tänka på för att anpassa ljuddesignen till en specifik boss?” 

            

           4.2”Kan du ge något exempel på ett spel där ljuddesignen för en specifik       karaktär 

har ett stort inflytande? 

        

           4.3“Finns det något exempel där ljuddesignen inte har ett stort inflytande?” 

 

4.”Hur ser arbetsprocessen ut för dig när du designar ljud till en specifik karaktär?” 

           5.1“Har du något konkret exempel?” 

 

    

Intervjufrågor fokusgrupp 

Inledning: 

“Vilken funktion anser ni att ljuden har i tv- och datorspel?” 

Följdfråga: 

“Lyssnar ni aktivt eller passivt på ljuden?” 

 

Nyckelfrågor: 

“Kan ni ge något exempel på ett spel där bossar spelar en stor roll i spelet?” 

“Vilka funktioner fyller ljuden på bossen?” 

            “På vilka sätt är de viktiga?” 

            “Hur påverkar ljuden er uppfattning av bossen?” 
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“Finns det skillnader i ljuden på en boss gentemot andra karaktärer?” 

            “Kan ni ge några exempel?” 

“Finns det tillfällen då ljuden inte alls har någon betydelse för er upplevelse?” 

             “Kan ni ge några exempel?” 

 

Avslutning: 

“Har ni något att tillägga ytterligare till diskussionen?” 


