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Sammanfattning

Ickelinjär ljuddesign

Realtids-processering av ljud i dataspel

C-uppsats i Ljud-och Musikproduktion (15 HP)

vid Högskolan Dalarna

Dataspel är en interaktiv och icke-linjär mediaform, men hur appliceras detta på dess ljudläggning? 

Denna uppsats behandlar tekniken bakom en interaktiv ljuddesign i moderna dataspel. För att besvara 

hur denna används genomförs en studie av de vanligaste sätten att processa ljud i realtid, samt en 

analys av hur detta appliceras i två moderna dataspel.

Studien visar på att realtids-processering av ljud i dataspel vanligen används för att simulera 

verklighetens ljudfenomen, ge spelaren interaktiv information och respons samt spara utrymme, 

motverka en repetitiv ljudbild och underlätta arbetet för ljuddesignern.

Nyckelord: Dataspel Interaktiv Ljuddesign

Abstract

Non Linear Sound Design

Realtime Processing of Sound in Video Games

Bachelor Thesis in Sound and Musicproduction (15 ETC credits)

at Dalarna University

Video games is an interactive and non-linear type of media, but how does this apply to its sound 

design?

This paper deals with technology behind interactive sound design in modern video games. In order to 

answer this a study of the most common ways to process audio in real time is carried out, followed up 

by an analysis on how this is applied in two modern video games.

The study shows that realtime processing of sound in video games mainly is used to simulate real 

world sound phenomena, provide the player with interactive information and feedback, save space, 

avoid a repetitive soundscape and facilitate the work of the sound designer.
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1. Introduktion

1.1 Inledning

Dataspel hör till de så kallade interaktiva medierna, innehållet är inte linjärt utan 

anpassar sig efter mottagarens (spelarens) handlingar.

Dock är det vanligt att dataspel innehåller flertalet i sig linjära aspekter, såsom 

handling, animationer, filmklipp, ljud och musik. 

Ljud i dataspel är vanligen linjärt på så sätt att det är en ljudfil som spelas upp från 

början till slutet. Spelaren har en pistol i handen, han trycker på avtryckaren, ett ljud 

spelas upp. Spelaren tar ett fotsteg, ett ljud spelas upp. Och så vidare. 

Interaktivitet på så sätt att ett ljud låter som respons till spelarens handlingar, men 

inte mycket mer. 

Men vad händer om spelet tar det steget längre? 

Spelaren sätter sig i en bil, motorn sätts igång och motorljudet startar. Vad händer 

när han gasar? Plötsligt kan spelaren interagera med själva ljudet, istället för att bara 

”trycka på play”. En helt annan nivå av interaktivitet, eller snarare adaptivitet då ljudet 

anpassas efter hur mycket motorn varvar, som i sin tur bestäms av hur mycket 

spelaren gasar.

Med dagens digitala verktyg inom ljuddesign är det i princip bara ljuddesignerns 

fantasi som sätter begränsningar för vilka effekter eller andra typer av processering 

som ska appliceras på ljudklippet. Ljudet kan påverkas till absurda nivåer. Men 

eftersom dataspel är icke-linjärt blir ljudeffekter som påverkas över tid omöjliga att i 

förväg veta hur eller på vad de ska fungera.

Då behöver detta göras i realtid, inne i själva spelet.
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1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats är att belysa teknik bakom realtids-processering av ljud i 

dataspel och användandet av denna. 

• Hur påverkas ljudläggningen av realtids-processering och vilka behov finns 

det av detta?

1.3 Historik

Historiken bakom ljud och musik i dataspel bygger till stor del på de begränsningar 

respektive möjligheter teknikutvecklingen gett under de senaste 30 åren. Detta tema 

kan ses hos flertalet författare och forskare inom ämnet, även om de inte alltid är 

överens om exakt vilka milstolpar som har varit de historiskt sett mest avgörande 

eller bidragande1. 

Även om tekniken historiskt sett mest begränsat spelljuds potential betyder inte det 

att ljuddesignen och musiken i äldre spel nödvändigtvis är dålig. Spelutvecklare har 

länge varit medvetna om hur bra ljud och musik kan ge liv till deras artificiella 

världar2. Ett exempel på detta är spelserien Super Mario Bros, som fortfarande 

återanvänder samma klassiska ljud när karaktären hoppar, plockar upp pengar och 

besegrar fiender som för 26 år sedan. Även spelseriens populära melodier och 

fanfarer återanvänds ofta, om än i remixade versioner.3

Ataris Pong4 (1972) nämns som det första dataspelet som slog igenom på 

marknaden, med några få ljudeffekter bestående av elektriskt generade pip i olika 

toner introducerades härmed ljud som en viktig beståndsdel i spel. Dataspel 

tillverkade under de följande åren var, liksom Pong mestadels utvecklade för 

1 Jämför: Collins, K (2008), Liukkonen, Tapio (2006), Marks, Aaron (2009), Baccigalupo, Claudio 
(2003), Chan, Norman (2007), Macdonald, G (2004)
2 Walder, C (2006) Intelligent Audio for Games – A proposal for using AI to manage interactive audio in 
computer games Journal of the Audio Engineering Society
3 Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) och New Super Mario Bros. Wii (Nintendo, 2009)
4 Pong (Atari 1972)
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arkadhallar. Detta betyder att varje spel utvecklades med en egen konsol med en 

egen komponentbaserad ljudgenerator. Spelens ljud användes dels som en gimmick 

och dels för att fånga potentiella spelares uppmärksamhet, mycket likt pinball, 

enarmade bantditer och andra spelautomater5. 

1977 släppte Atari en spelkonsol för hemmabruk kallad Video Computer System 

(VCS) eller Atari 2600. Det var inte den första spelkonsolen i hemmet men det var 

den första att slå igenom på marknaden. Den hade utbytbara spelkassetter och ett 

ljudchip som klarade av att spela upp två kanaler samtidigt. Ljuddesignern (eller 

programmeraren) hade 16 möjliga vågformer att välja mellan6.

1979 gav Mattel ut spelkonsolen Intellivision, vilken var kapabel att spela upp tre ljud 

samtidigt. Tre år senare svarade Atari med att att släppa sin plattform 5200, den 

hade en dedikerad ljudprocessor (kallad Pokey) som kunde spela upp fyra separata 

ljudkanaler samtidigt och dessutom processera kanalerna enskilt med förändring av 

tonhöjd, volym eller distorsion7. 

Under 80-talet fortsatte ljud på spelkonsoler att utvecklas på ungefär samma sätt 

utan några större tekniska genombrott utöver kraftfullare och bättre ljudchip8. 

Konkurrensen mellan konsoltillverkarna var stark, det fanns hela tiden ett behov av 

att överglänsa sina konkurrenter i prestanda9. 

1991 släppte Nintendo efter att ha sålt över sextio miljoner av sin gamla konsol 

Nintendo Entertainment System (NES) en ny konsol, Super Nintendo (SNES). Detta 

som ett svar mot Segas konsol Megadrive vilken hade överlägsen prestanda jämte 

NES. SNES hade en för tiden avancerad ljudmodul, det viktigaste tillskottet var 

införandet av en digital DSP10 med 8 stereokanaler vilka i sin tur hade tillgång till 

5 Collins, K (2008) Game Sound – An Introduction to the History, Theory and Practice of Video Game 
Music and Sound Design USA: Massachusetts Institute of Technology
6 Ibid.
7 Marks, Aaron (2009) The Complete Guide to Game Audio Oxford: Focal Press
8 Liukkonen, Tapio (2006) Computer Game – Problems of Game Audio North Karelia University of 
Applied Sciences
9 Collins, Karen (2008)
10 Digital Signal Processor, för med info se Park, Tae Hong (2010)
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effekter såsom reverb, filter och panorering11. Sega släppte samma år ett tillägg till 

Megadrive som gjorde det möjligt att använda CD-skivor till konsolen. CD-skivor, som 

är ett medie med mycket större utrymme än de tidigare kassetterna gjorde det för 

första gången möjligt att spela upp högupplösta ljudfiler. 

Ungefär samtidigt började persondatorn visa sin potential som spelmaskin, och 

utvecklingen fortsatte härefter i stort sett med förbättringar av den teknik som redan 

fanns, nya kraftigare maskiner som kunde återge mer avancerad grafik och ljud12. 

Under 90-talet växte dataspel till den industri vi känner till idag, företagen växte och 

spelen började få den form de har idag, både grafiskt och ljudmässigt. 

Super Mario 6413 till Nintendo 64 anses vara det stora genombrottet för utformningen 

av kommande 3D-spel14.

1.4 Nutida spelljud

Teknikutvecklingen och de ständigt ökande resurserna på ljudfronten gör att tekniken 

inte längre är ett hinder för ljuddesign på samma sätt som tidigare. Dagens konsoler 

har möjligheten att spela upp ljud med så kallad CD-kvalitet, vanligen i en upplösning 

på 16 bitar och samplingsfrekvens på 44,1 eller 48 kHz. Xbox 360 och PS3 har 

dessutom som standard stöd för surroundljud i sina spel, och det är mycket ovanligt 

att ett spel med hög budget till dessa konsoler samt PC inte har surroundljud som 

tillval15.

11 Digital Signal Processor, för med info se Park, Tae Hong (2010)
12 Marks, A (2009)
13 Super Mario 64 (Nintendo, 1996)
14 Liukkonen, T (2006) 
15 Marks, Aaron (2009)
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2. Metod
Min studie innefattar två moment. Först en genomgång av de vanligaste 

tillvägagångssätten för icke-linjär ljudläggning i dataspel. Därefter, för att koppla detta 

till det praktiska användandet genomföra en analys på hur nämnda processerings-

metoder används i två spel från 2011, Dead Space 216 och Portal 217.  

Dessutom anser jag att det kan vara avgörande genom vilket ljudsystem spelljudet 

spelas upp, så därför kommer en kort presentation av de vanligaste alternativen för 

detta redovisas i början av resultatdelen. 

2.1 Litteratur

Forskning inom ljud och musik till dataspel är liksom forskning inom dataspel överlag 

ett relativt nytt fenomen som på sätt och vis fortfarande är i utvecklingsfasen18. Även 

om det går att se en ökning av forskningsrelaterad litteratur inom området under de 

senaste åren är den tillgängliga empirin när det gäller terminologi, metodologi och 

andra teoretiska förhållningssätt utspridd och svåröverskådlig19. 

Den litteraturstudie jag genomfört i samband med detta uppsatsarbete har därmed 

blivit spridd över relativt blandade källor med varierad vetenskaplig karaktär. 

Anställda spelutvecklares bloggar, intervjuer och artiklar på internet innehåller ofta 

intressanta detaljer om spelutvecklingen. Händelsevis får jag dock intrycket att dessa 

till viss del görs för att visa upp spelet och dess teknologiska egenskaper, vilket gör 

dem icke-neutrala. 

16 Dead Space 2 (2011) Electronic Arts
17 Portal 2 (2011) Valve Corporation
18 Enligt bl.a. i Collins, K (2008), Huiberts, S (2010), Grimshaw, Mark Nicholas (2007)
19 Collins, K (2008) 
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2.2 Verktyg

För att få en djupare inblick i hur spelljud fungerar på en elementär nivå, kommer 

empiri att hämtas ur två vanliga verktyg för implementering av ljud. Båda är öppna att 

utforskas och användas allmänheten, samt gratis att använda i icke kommersiellt 

syfte.

Fmod Designer är en mellanprogramvara för implementering av ljud och musik i 

dataspel, utvecklat av Firelight Technologies. Programmet är i stort sett en samling 

verktyg för ljud i dataspel, satta i ett grafiskt gränssnitt som gör att en ljuddesigner 

lättare kan implementera ljud utan så mycket hjälp av en programmerar som annars 

hade behövts. 

Unreal Developement Kit (härefter UDK) skiljer sig från Fmod Designer på så sätt att 

ljudbehandlingsfunktionerna är en del i ett helt paket av verktyg för 

dataspelsutveckling. The Game Audio Tutorial är en bok om spelljudläggning 

fokuserad på UDK, men den innehåller också flera moment där lösningar i andra 

ljudmotorer och i spelljudläggning överlag tas upp och diskuteras. I den här 

uppsatsen kommer fokus ligga på UDKs eget ljudsystem, men det är fullt möjligt att 

kombinera UDK med andra system som till exempel Fmod.

2.3 Analys av dataspel

Två av de mest populära spelen utgivna under 2011 kommer analyseras, Dead 

Space 2 samt Portal 2. Att båda de valda spelen är uppföljare har enligt mig ingen 

betydelse, förutom möjligen att det kan betyda att ljuddesignerna har längre 

erfarenhet och eventuellt en högre press på att toppa föregångaren. Analysen sker 

efter mina egna öron och ögon i relation till de verktyg jag presenterar i uppsatsen. 

Mitt mål är att undvika en personlig utvärdering, och snarare använda analysen som 

en återkoppling till de processerings-verktyg jag presenterar genom praktiska 

exempel ur två moderna dataspel.
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3.  Resultat och analys
Detta kapitlet är uppdelat i tre delar, i de två första (3.1 och 3.2) presenterar jag 

teknik som används inom ljud och musik i dataspel. I det tredje avsnittet utforskar jag 

därefter två dataspel efter den teknik jag tagit upp tidigare i kapitlet. 

3.1 Återgivning av ljud i dataspel

Ljud i dataspel skiljer sig från ljud i film och musik på så sätt att den är 

anpassningsbar efter vad spelaren gör, vad som händer i spelet och hur många som 

spelar spelet. Ljudåtergivningen i ett dataspel är därmed inte lika kompromissat för 

att fungera i olika situationer eller med olika mängd publik på olika platser jämte 

högtalarna20. Till exempel måste en film på bio låta bra för alla besökarna i 

biosalongen och en låt på radio fungera både i bilen och i köksradion. I ett dataspel, 

till exempel en första-persons shooter (FPS) är ljudet anpassat till att höras av en 

person med hörlurar eller sittandes mitt emellan högtalarna, ur samma 

lyssnarperspektiv som den spelbara karaktären. 

Ofta finns det inställningar i spelets meny där spelaren själv får anpassa hur den vill 

lyssna på spelet, vanliga kontrollerbara parametrar är volymen för musik, ljudeffekter 

och dialog samt inställningar för utljudet. Alternativen där är vanligen stereohögtalare, 

hörlurar och en eller flera uppsättningar av surroundhögtalare.

Codemasters genomförde i maj 2005 en undersökning på 700 av sina medlemmar 

från fem olika länder, målet var att kartlägga genom vad spelare normalt lyssnar på 

dataspel. För PC-användare var siffrorna jämna. 30% av dessa använde 

stereohögtalare, 29,5% hörlurar och 31% använde surround med en uppsättning på 

fler än 5 högtalare. För konsolspelare använde 49,3% stereohögtalare, 35, 3 

surroundhögtalare och 8,1% hörlurar21. 

20 Goodwind, Simon N. (2009) 3D Sound for 3D Games – Beyond 5.1
21 Goodwind, Simon N. (2009) How Players Listen
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1. Stereohögtalare

Högtalare i stereopar är traditionellt sett den vanligaste uppsättningen för 

ljudåtergivning. Två ljudspår, det vill säga ett vänster och ett högerspår skickas till 

respektive högtalare. 

Det är vanligt att komplettera högtalarparet med en bashögtalare som spelar upp 

lågfrekvent innehåll från båda kanalerna, uppsättningen kallas då 2.1. Ljudkällors 

position simuleras genom att variera dess volymstyrka i de båda högtalarna22. Har 

ljudet samma nivå i båda högtalarna uppfattas dess position som mitt emellan 

högtalarna, är volymskillnaden ungefär 18 dB eller mer uppfattas ljudet komma 

endast från högtalaren med starkare ljudnivå23. En nackdel med en traditionell 

uppsättning stereohögtalare i 3D-miljöer är att de inte har möjligheten att positionera 

ljudet från något annat håll än framför spelaren24. 

22 Brieger, S & Göthner, F (2011) Spelares inställning till HRTF-teknik i FPS-spel
23 Bogren Eriksson, Marcus (2010) The Sound of Reality – Simulated spatial acoustics in modern 
game worlds C-uppsats i mediateknik, Kungliga tekniska högskolan
24 Baccigalupo, C (2003) Design and Production of Audio Technologies for Video Games 
Developement, Università degli Studi di Milano
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2. Stereohörlurar

Stereohörlurar fungerar i stort sett på samma sätt som stereohögtalare, men det är 

några punkter att ta hänsyn till ifall ljudet är menat att spelas upp ur stereohörlurar. 

En hörlur är inte binaural, det vill säga, ljudet kommer från både höger och vänster, 

men höger kanals ljud kan inte höras med vänster öra (förutsatt att hörlurarna är 

korrekt placerade) som fallet är med högtalare. Detta kan störa den spatiala mixen i 

en 3D-miljö ifall den är anpassad efter stereohögtalare. Till exempel kan en ljudkälla 

som befinner sig 90° åt höger låta onaturlig då den bara spelas upp ur höger hörlur, 

då vi vanligen är vana att höra ljud med båda öronen. 

En annan skillnad från stereohögtalare är att ljudets djup flyttas så det istället för att 

spelas upp framför spelaren nu befinner sig precis i linje med spelaren. Detta medför 

att ljud som befinner sig framför spelaren i stereohögtalare istället projiceras mitt 

mellan öronen25. Lokaliseringen övergår då till lateralisering, det vill säga 

bedömningen av ljudkällans position är efter en tänkt axel (mellan lyssnarens öron) 

istället för runt lyssnaren26.

För att åtgärda detta kan Head Related Transfer Function-teknik (HRTF) användas. 

I verkliga livet kan vi urskilja ljuds position från alla håll, dels genom möjligheten att 

röra på huvudet, men framförallt genom de små frekvensmässiga ljudförändringar 

som formas av lyssnarens ytteröra27. Genom att simulera detta i en digital ljudmiljö, 

25 Murphy, David & Flaithrí, Neff (2011) Spatial Sound for Computer Games and Virtual Reality
26 Brieger, S & Göthner, F (2011) 
27 Ibid.
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öppnas två till dimensioner– Lodrätt och djuprätt och ljud får möjligheten att uppfattas 

som om de vore utanför hörlurarna.

Det är dock inte alls vanligt att göra detta i dataspel, de avgörande problemen anses 

vara att ytteröron är olikformade, vilket gör att det är omöjligt att göra en icke 

individuell spatial återgivning samt risken för distorsion28. 

Däremot förekommer det att tillverkare av spelaranpassade hörlurar inkluderar HRTF 

i själva produkten, så kallade 3D-hörlurar29.

3. Surroundhögtalare

Surroundhögtalare är en uppsättning av fyra eller fler högtalare med en ljudkanal 

vardera. Dessa placeras ut runt lyssnaren och kan därmed spatialt återskapa 

ljudkällor både framför och bakom denne. Några vanliga standarder är 4.0, 5.1 och 

7.1. Ettan representerar här vanligen, till skillnad från 2.1 en dedikerad kanal för 

lågfrekvent ljud till bashögtalaren. I övrigt fungerar uppspelningen snarligt vid 

stereohögtalare, ljudet placeras ut med hjälp av volymskillnader i högtalarna, med 

undantaget att det här går att placera ut ljud bakom lyssnaren30.

Värt att notera är dock att ljud fortfarande inte går att placera ut lodrätt. 

28 Bogren Eriksson, Marcus (2010)
29 Till exempel Plantasonics GameCom-serien och Sound Blaster Tactic-serien.
30 Brieger, S & Göthner, F (2011)
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3.2 Metoder för realtids-processering

Här följer en beskrivning av de vanligaste metoderna för realtids-processering av ljud 

i dataspel. Det finns potentiella metoder utöver de som tas upp i denna uppsats, men 

de är efter min bedömning idag ytterst ovanliga eller inte alls förekommande i 

dataspel. Till exempel tillhandahåller Fmod Designer effekter såsom flanger, 

distorsion och chorus.

1. Placering av ljud

Spatialisering av ljud i en 3D-miljö är av högsta vikt, och då inte bara för att ljudens 

källor ska kopplas till det som syns på skärmen. Än viktigare kan vara att upplysa 

spelaren om vad som är utanför bilden, och från vilket håll ljudkällan kommer. 

Till exempel sträcker sig synfältet i ett FPS vanligen mellan 65 och 85°31, en 

människas synfält är i normala fall nära 180°32.

Märkbart är att ljudkällor som kan placeras ut spatialt i ett dataspel normalt sett är 

mono, de spelas upp i mono och mixas därefter ut i de två stereospåren (eller de 

ännu flera surround-spåren) beroende på dess placering jämte den virtuella 

lyssnaren33. Detta sker ofta i dagens ljudmotorer mer eller mindre automatiskt34, 

utöver det faktum att ljudet måste låsas till en ljudkälla av en programmerare eller 

ljuddesigner beroende på vilket verktyg som används35. 

I vissa motorer (till exempel UDK) måste ljudfilerna vara i mono för att det ska vara 

möjligt att panorera runt dem, stereoljud spelas här upp utan att påverkas spatialt av 

vart ljudkällan är, detsamma gäller multikanals-filer36. Det är även praktiskt att 

använda mono-filer av den anledningen att de tar upp hälften så mycket 

datautrymme som en stereo-fil37.

31 Stevens, R & Raybould, D (2011) The Game Audio Tutorial – A Practical Guide to Sound and Music 
for Interactive Games USA: Focal Press
32 http://clarkvision.com/imagedetail/eye-resolution.html (2012-01-08)
33 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2012-01-07)
34 Wallén, J (2008) Från smet till klarhet – Bättre ljud i datorspel
35 I till exempel Fmod Designer sköts detta av en programmerare och i UDK av ljuddesignern. Dock 
kan dessa två mycket väl kan vara samma person.
36 Stevens, R & Raybould, D (2011) 
37 Wallen, J (2008)
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Vid skapandet av atmosfärer i 3D-miljöer är det viktigt att veta hur tillvägagångssättet 

påverkar uppspelningen av atmosfären, har bakgrundsljuden en tydlig placering i en 

stereo-fil kommer de flytta sig när spelarens kamera roterar, ljuden blir på så sätt till 

exempel i ett FPS låsta till spelarens huvudrörelser i stället för en position i 3D-

miljön38. En bättre metod kan då vara att dela upp atmosfärsljudet i flera mindre ljud 

och placera ut dem i spelmiljön, antingen på förbestämda eller slumpvis utvalda 

platser39.

Stereoljud är mer lämpligare för ljud vars syfte endast är att höras för spelaren, till 

exempel för musik som inte kommer från en diegetisk ljudkälla i spelmiljön och 

samtal över komradio eller telefon40. 

Fmod Designer har en liknande inställning kallad Head Relative där ljudkällor 

placeras spatialt i förhållande till spelarens position och stannar där. Ett 

bruksexempel på detta är karaktärens vapen i ett FPS. Motsatsen, det vill säga ljud 

utplacerade i spelvärlden kallas i Fmod Designer för World Relative41.

I verkliga livet förekommer det att ljudkällor är riktade, några exempel på detta är den 

mänskliga rösten, högtalare och megafoner. I ett dataspel simuleras den effekten 

med något som kallas för 3D-kon. En 3D-kon har två områden eller vinklar, befinner 

sig lyssnaren inom den inre vinkeln (vanligen formad som en kon med sin spets i 

ljudkällan) låter ljudet normalt. Rör sig lyssnaren ut ur det området och in i den yttre 

vinkeln försvagas ljudet i volym. Detta område kan i sin tur ha en yttre gräns där 

ljudet kommer vara helt tyst42. 

Det förekommer även att ljudet utanför den yttre gränsen har en fast volym och ett 

lågpassfilter.43

38 Stevens, R & Raybould, D (2011)
39 Ibid.
40 Ibid. 
41 Fmod Designer User Manual (2009) Firelight Technologies
42 Ibid.
43 Stevens, R & Raybould, D (2011)
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Ett liknande system kan med fördel även utföras på lyssningen, då den också är 

riktad i verkliga livet, vilket på sätt och vis ger en förenklad HRTF. Ljud bakom 

spelaren blir tystare än de framför, effekten förstärks med ett lågpassfilter44. 

När ett ljud placeras ut i en 3D-miljö är dess spatiala position egentligen inte låst vid 

en ljudkälla utan vid en punkt i ljudkällan. Detta fungerar utmärkt på de flesta mindre 

objekt och ljudkällor på avstånd, men när en lyssnare närmar sig en större ljudkälla 

som en flod, ett tåg eller en motorväg uppstår det problem45. 

Det finns några lösningar på detta, den i utförandet enklaste är att dela upp ljudkällan 

i flera ljudkällor. Antingen kan ljuddesignern dela upp till exempel ett maskinljud i 

separata delar som placeras ut på respektive position46, eller genom att positionera ut 

samma ljud på flera ställen i ljudkällan om det är lämpligare. Det sistnämnda kan 

dock upplevas som något ojämnt i övergångarna, och ger inte en fullt så övertygande 

ljudupplevelse om spelaren befinner sig inne i själva ljudkällan (till exempel badar i 

floden). Men det är likväl ett vanligt sätt att lösa det på i flera spelmotorer47. Det 

kräver dessutom noga kontroll på varje ljudkällas minimala och maximala radie48, 

artefakter i form av fasfel kan mycket väl uppstå när lyssnaren befinner sig mitt 

44 Collins, K (2008)
45 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2012-01-07)
46 Ibid.
47 http://www.interstellarmarines.com/articles/development/cube-sounds-prototype/ (2012-01-08)
48 Minimal och maximal radie beskrivs i avsnitt 2.2.2 – Ljud på avstånd
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emellan ljudkällorna. En lösning på fasfel kan dock vara att ändra tonhöjden något på 

varje avgränsande ljudkälla49. 

En annan väl fungerande lösning på detta är att låta ljudkällan ”följa efter” spelaren 

när den går längst med till exempel en flod, och göra en övergång till en stereo-fil av 

liknande karaktär som det tidigare använda mono-ljudet när spelaren befinner sig på 

floden. Floden är här definierad som en geometrisk figur där ljudkällan befinner sig 

så nära spelaren som möjligt utan att lämna figuren50.

2. Ljud på avstånd

Ljuds energi försvagas över avstånd. Under normala omständigheter uppskattas det 

som en tumregel att ljudet försvagas med hälften (6dB) vid ett fördubblat avstånd51. 

Att tysta ljud på avstånd är en av huvudfunktionerna i de flesta ljudmotorer. 

Vanligtvis fungerar det så att ljuddesignern väljer en minimal och en maximal radie 

för varje ljudkälla. När lyssnaren befinner sig inom den minimala radien påverkas 

bara ljudets position, utanför försvagas därefter dess ljudstyrka med till exempel 

halva sin styrka per meter tills det når den maximala radien och inte längre är 

49 Stevens, R & Raybould, D (2011)
50 http://www.interstellarmarines.com/articles/development/cube-sounds-prototype/ (2012-01-08)
51 Rumsey, F & McCormick, T (2009) Sound and Recording Great Britain : Focal Press
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hörbart. Ju längre bort den maximala radien är, ju längre bort kommer ljudet att 

höras52.

Det förekommer även att ljuddesignern i ett dataspel har möjligheten att avgöra om 

ett ljud ska klinga av logaritmiskt (som i verkliga livet), lineärt, inverterat logaritmiskt53 

eller efter en egen anpassad skala54.

Det kan tyckas märkligt att inte bara låta ljud klinga ut logaritmiskt precis som i 

verkliga livet, men det finns flera anledningar att ha dessa två verktyg till sitt 

förfogande vid ljuddesign till dataspel. Rent praktiskt finns det egentligen inga 

”normala” omständigheter, i verkliga livet försvagas ett ljuds volym beroende på 

saker som lufttryck, temperatur, luftfuktighet55 och föremål som kommer i dess väg56. 

Dessutom går det inte att återskapa den breda volymdynamik fysiska ljud har i en 

digital miljö, normalt har dagens ljud i dataspel ett bitdjup på 16 bitar. Ett klassiskt 

exempel som inte går att återskapa är skillnaden i ljudnivå mellan en knappnål och 

ett jetplan57.

Att ha en mängd ljud som spelas fast deras källor befinner sig på så långt avstånd att 

de knappt hörs tar upp onödiga resurser och ljudkanaler från spelet och kan 

dessutom ge en grötig ljudmix. Avstånd i dataspel är inte heller nödvändigtvis samma 

som i verkliga livet. Ur en ljuddesigners synvinkel kan dessa verktyg komma till stor 

nytta när olika bakgrundsljud ska överlappa varandra, för att prioritera ljuds tydlighet 

och för att hålla ljudmixen klar och tydlig58.

För en ännu mer realistisk simulation av avstånd till ljudkällor kan ett lågpassfilter 

adderas till volymen, då höga frekvenser i verkligheten absorberas något snabbare 

52 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2011-12-14)
53 Stevens, R & Raybould, D (2011)
54 Fmod Designer User Manual (2009) Firelight Technologies
55 Stevens, R & Raybould, D (2011)
56 Se avdelning 2.2.7, Ocklusion, Exklusion och Obstruktion
57 För en alternativ lösning, se sista avsnittet i avdelning 2.2.7, HDR-Audio
58 Stevens, R & Raybould, D (2011)
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av luften än låga. Vid till exempel frekvensen 5000 Hz sjunker nivån med ungefär 

0.05 dB per meter. Som tidigare nämnt spelar väderförhållanden in, detta gäller även 

här. Är det till exempel dimmigt faller ljudkällans högfrekventa innehåll av snabbare59.

Vissa ljudmotorer gör detta automatiskt, i vissa måste denna effekt appliceras 

manuellt, framförallt om spelet ska ha olika inställningar på lågpassfiltret beroende på 

väder60. 

Ljud färdas genom luft i ungefär 340 meter per sekund61, vilket är långsammare än till 

exempel ljus och flera sorters gevärskulor62. I ett dataspel implementeras effekten 

helt enkelt genom en fördröjning på ljudet beroende på avståndet till ljudkällan63.

3. Tonhöjd

I den fysiska världen avgörs objekts tonhöjd av dess storlek. Ju längre en gitarrsträng 

är, eller ju större ett blåsinstrument är desto lägre ton avger det. Stenblock mullrar 

och småsten knäpper. Den som kör mycket bil är säkert bekant med att en motor 

med högre varvtal också har en högre ton.

Tonhöjder modifieras vanligen i dataspel genom att ljudmotorn ändrar 

samplingsfrekvensen på ljudfilen64 men därefter spelar upp det i samma 

samplingsfrekvens som innan, vanligen 44,1 eller 48 kHz65. Resultatet av detta blir 

rent praktiskt att frekvenserna i ljudet ”flyttas” upp eller ner på frekvensbandet samt 

att ljudet spelas upp snabbare. Att påverka ljudfiler på detta sättet är vanligen mycket 

billigt i drift, det kan jämföras med samma processorkraft som krävs för att ändra 

volymen66. En viss kvalitetsförsämring i ljudet kan upplevas då frekvenser inte blir 

59 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2012-01-04)
60 Stevens, R & Raybould, D (2011)
61 Rumsey, F & McCormick, T (2009)
62 http://hypertextbook.com/facts/1999/MariaPereyra.shtml (2012-01-04)
63 http://www.interstellarmarines.com/articles/development/speed-of-sound-prototype/ (2011-12-14)
64 Walder, C (2006) 
65 För mer info se Park, Tae Hong (2010) Introduction to Digital Signal Processing
66 Fmod Designer User Manual (2009) Firelight Technologies
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ersatta, detta är mest märkbart vid sänkning av tonhöjden då de höga frekvenserna 

inte har något att ersättas av när de flyttas neråt67.

Det går även att påverka tonhöjden utan att ändra uppspelningshastigheten i vissa 

ljudmotorer, om så önskas. Dock drar detta betydligt mycket mer av både ram och 

processorkraft, även om det går att minska detta på bekostnad av ljudkvalitén68.

Ett vanligt användningsområde för tonhöjd är i motorljud, det är praktiskt då både 

motorljudets ton och uppspelningshastighet påverkas, ett annat är i i tillfällen då 

spelet går i slowmotion. I dessa exempel är tonhöjden steglös.

Det går att spara utrymme och arbetstid genom att förändra tonhöjden. Genom att 

ändra tonhöjden på ett ljud finns det möjlighet att det passar till en annan ljudkälla, till 

exempel kollision med stora och små stenar samt stora och små explosioner. Med 

lite kreativitet kan det även användas på mindre självklara saker, ett exempel är att 

höja tonhöjden på hönskackel tills det låter som pip från möss69.

Ett annat användningsområde för ändring av tonhöjd är inom motverkande av en 

repetitiv ljudbild. Genom att slumpa tonhöjden lätt (till exempel 1-2 tonsteg åt båda 

hållen) på vissa ljud som repeteras ofta gör att lyssnaren uppfattar det som ett eget 

ljud. Andra effekter kan användas70, men tonhöjdsvariation och lätt slumpad 

volymvariation är de klart vanligaste71. Det är även populärt att använda detta i 

miljöljud, istället för en ljudfil som är tillräckligt lång för att upprepningen inte ska 

upplevas. Det kan ta upp en avgörande mindre andel minne att istället använda 

korta, slumpvis valda ljudfiler med lätt slumpad volym och tonhöjd72.

En viss försiktighet bör vidtas vid förändringar av tonhöjd, för stora variationer kan få 

ljudet att låta onaturligt, och då kan det vara bättre att övergå i en annan ljudfil där 

67 Stevens, R & Raybould, D (2011)
68 Fmod Designer User Manual (2009) Firelight Technologies
69 Stevens, R & Raybould, D (2011)
70 Baccigalupo, C (2003)
71 Andersson, F (2010) Variationsskapande spelljudsdesign – Kvantitet eller processering? C-uppsats i 
ljudteknik, Luleå Tekniska Universitet
72 Stevens, R & Raybould, D (2011) 
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ljudet har en annan tonhöjd från början73. Detta gäller framförallt på mänskliga röster, 

vi är mer uppmärksamma på hur en röst låter än andra ljud och kan lätt höra små 

förändringar74. 

4. Dopplereffekten

När en ljudkälla som till exempel en bil eller ett flygplan passerar i hög hastighet kan 

lyssnaren uppfatta en förändring i ljudets tonhöjd. Detta kallas för dopplereffekten. 

Detta beror på att ljudvågorna trycks ihop (höjer tonhöjden) framför föremålet när det 

närmar sig och dras ut (sänker tonhöjden) bakom föremålet efter det passerat. 

I vardagen är detta fenomen mest tydligt i sirenen hos en ambulans som passerar 

förbi i hög fart75. Notera att effekten endast uppstår när något ändrar avstånd till 

åhöraren i hög hastighet och inte befinner sig allt för långt bort. 

I dataspel simuleras detta vanligen på två olika sätt beroende av ljudets längd och 

position:

Ljud som är långa, loopas, eller kan tänkas passera i olika hastigheter processeras 

adaptivt med förändring av tonhöjden76. Effekten styrs därefter av att spelmotorn 

räknar ut ljudkällans hastighet och avstånd till lyssnaren. Detta är applicerbart på allt i 

3D-miljön som kan tänkas passera eller passeras av lyssnaren i hög hastighet77. 

Några exempel på ljud som kan dra mycket fördel av dopplereffekten är fordon 

såsom flygplan och bilar, och vapenljud såsom lasrar78 och raketer79.

När det gäller gevärskulor, rikoschetter och liknande korta ljud som svischar förbi i 

samma hastighet är det vanligt att dopplereffekten redan ingår i ljudfilen och därmed 

73 Stevens, R & Raybould, D (2011) 
74 Andersson, F (2010)
75 Viers, Ric (2008) The Sound Effects Bible – How to Create and Record Hollywood Style Sound 
Effects USA: Michael Wiese Productions
76 http://socialsounddesign.com/questions/5058/udk-and-doppler-bullet-whiz-bys (2011-12-06)
77 http://ntserver.slctech.org/GAME302/course_notes/FMOD%203D%20SOUND.htm (2011-12-06)
78 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2011-12-13)
79 http://socialsounddesign.com/questions/5058/udk-and-doppler-bullet-whiz-bys (2011-12-13)
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inte behöver processeras. Ljuden triggas så fort det viner förbi till exempel en kula 

inom ett valt avstånd till spelaren80. 

I båda fallen bör effekten kombineras med både volym och panorering efter 

ljudkällans position.

5. Eko och efterklang 

I verkliga livet färdas ljud tills den förlorat sin energi, kommer det en yta eller ett 

föremål i ljudvågens väg kommer ljudet att reflekteras åt ett annat håll, förutsatt att 

dess energi inte absorberades av ytan eller föremålet81. Ett ljud som kommer tillbaka 

efter att ha studsat en gång kallas för delay, eller eko på svenska. Sker detta i ett 

slutet utrymme kan ljudet komma att reflekteras flera gånger, tills dess energi är slut. 

Detta kallas i sin tur för efterklang, rumsklang eller inom ljudtekniken vanligen reverb.

Att använda reverb är i dagens dataspel standard82. Rumsklang påverkar spelarens 

uppfattning om ett rums eller slutet områdes storlek, form, innehåll och eventuella 

öppningar vilket i sin tur påverkar dennes immersion83 i spelvärlden84.

Detta kan dock göras på lite olika sätt. Den enklaste formen är att använda ett eller 

flera förinställda reverb, och därefter ladda en förinställning för varje nivå i spelet. 

Detta kontrolleras sedan genom en ”mix” som avgör vilka ljud samt hur mycket dessa 

ska påverkas av det valda reverbet. Det är vanligt att ta steget längre och applicera 

olika reverb beroende på vilket område eller rum i själva nivån spelaren befinner sig 

i85. Varje rum får då en eller flera egna ”reverb-boxar” som definierar området 

rumsklangen ska låta i86.

80 http://socialsounddesign.com/questions/5058/udk-and-doppler-bullet-whiz-bys (2011-12-13)
81 Viers, Ric (2008)
82 http://www.gamasutra.com/view/feature/4257/the_next_big_steps_in_game_sound_.php?page=1
83 Immersion (eng. bl.a. försjunkenhet) – Ett vanligt begrepp inom engelskspråkig spelforskning, i 
sammanhanget en spelares tillstånd när denne absorberas av ett spel och indirekt glömmer bort 
värden omkring. Detta anses vara en av de viktigaste aspekterna som gör ett spel värt att spela.
84 Andersson, F (2010)
85 http://www.gamasutra.com/view/feature/4257/the_next_big_steps_in_game_sound_.php?page=1
86 Bogren Eriksson, Marcus (2010)
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Det plötsliga bytet av reverb när spelaren rör sig mellan två reverb-boxar kan dock 

kännas onaturlig. Det kan då finnas en poäng i att låta reverben överlappa varandra 

och gradvis förstärkas respektive försvagas under en kort tidsperiod87. Alternativt, 

något mer verklighetstroget och krävande är att låta reverbet från andra ljudkällor i 

andra rum än det spelaren befinner sig i också höras88.

Hur mycket möjlighet det finns att påverka efterklangen varierar, en teknik som börjat 

användas mer under senare år är att använda ett så kallat convolution reverb. Ett 

convolution reverb består av en i förhand inspelad efterklang av någon plats i riktiga 

världen, som sen kan användas i spelet för att efterlikna akustiken89.

Ekon som en separat riktad effekt är däremot antingen ovanligt eller inte alls 

förekommande90, även om en liknande effekt kan uppnås genom en lätt fördröjning 

på reverbet.

Ett mer avancerat tillvägagångssätt, som kan kräva skapligt mer systemkraft men 

även simulerar verklighetens akustik mer realistiskt är ray casting91. Omgivningen i 

spelet läses då av i realtid genom att hela tiden analysera lyssnarens virtuella 

position jämte omgivningen, och med hjälp av den insamlade datan förändra 

reverbets parametrar i realtid92 . Själva avläsningen sker genom att hela tiden skicka 

ut strålar i olika riktningar från spelarens position. När en stråle stöter på ett objekt 

noterar spelmotorn detta, sammanställer det med data från de andra strålarna och 

applicerar därefter ett lämpligt reverb. Problemet med det här förhållningssättet är 

dock att det måste göras ofta för att ge ett resultat som är exakt nog för att användas 

i spelet, och detta kan vara mycket ansträngande för systemet93.

87 Stevens, R & Raybould, D (2011)
88 http://www.gamasutra.com/view/feature/4257/the_next_big_steps_in_game_sound_.php?page=1
89 Bogren Eriksson, Marcus (2010)
90 Ibid.
91 Även kallat ”ray tracing” (Stevens & Raybould 2011) och ”wavetracing” (Menshikov 2003)
92 http://www.gamasutra.com/view/feature/4043/dynamic_game_audio_ambience_.php?page=3 (2011-
12-15)
93 Bogren Eriksson, Markus (2010) The Sound of Reality
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6. Ocklusion, exklusion och obstruktion

En annan förmåga ljudvågor har i verkliga livet är att ta sig runt eller till och med 

igenom föremål såsom pelare och väggar. Detta gör att en lyssnare kan höra en 

ljudkälla som befinner sig i rummet bredvid eller bakom ett hinder. Dock förlorar 

ljudvågen energi i processen, andelen förlorad energi beror på objektets storlek eller 

absorptionsförmåga94. Resultatet när ljudet når lyssnaren blir, förutom en svagare 

volym en försvagad diskant, då lägre frekvenser lättare tar sig runt och igenom det 

eventuella hindret än höga95. 

Att som i verkligheten räkna ut ljudvågornas exakta färd till lyssnaren, kan i några av 

dagens ljudmotorer simuleras med ray casting96. Det är mindre resurskrävande att 

beräkna detta än för reverb, då endast ljudets närmaste väg till lyssnaren behöver 

beräknas. I andra ljudmotorer, som till exempel UDK är definitionen av geometri inte 

alltid tillgänglig. I dessa fall tar beräkningarna av detta kombinerat med 

ljudförändringarna, som här båda behöver ske i realtid upp mer processorkraft än 

vad som brukar tillägnas ljud97. Det är då vanligt att basera detta på en enklare 

94 Everest, F.A & Pohlmann, K (2009) Master Handbook of Acoustics USA : McGraw-Hill 
95 Baccigalupo, C (2003) 
96 Se föregående avsnitt.
97 Stevens, R & Raybould, D (2011)
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geometri, och lyckligtvis finns ofta en sådan redan att tillgå i spelmotorn form av 

collision detect98. 

Metoden för processering av ljudet är dock densamma även om tekniken för vägen 

dit varierar. I princip kan effekten uppnås genom att bara dra ner volymen beroende 

på hur mycket hinder som kommer mellan ljudkällan och lyssnaren, men för en mer 

realistisk effekt bör även ett lågpassfilter ingå99. Exakt hur och på vad effekten 

processeras avgörs av geometrins placering jämte ljudkällan och lyssnaren, jag har 

valt att dela upp det i tre kategorier (enl. Menshikov, 2003).

Den vanligast prioriterade tillfället uppstår när det inte finns en klar väg mellan ljudet 

och lyssnaren, då uppstår ocklusion. Ett exempel är när lyssnaren, med dörren 

stängd hör någonting i rummet bredvid. Märk att detta även bör påverka reverbet i 

rummet bredvid. Hur stark effekten ska vara, det vill säga hur mycket volymen ska 

sänkas och hur lågt ner lågpassfiltret ska gå, påverkas i det här fallet av väggens 

tjocklek och absorptionsförmåga100. 

Jag vill tillägga att det även kan finnas en poäng i att anpassa lågpassfiltret efter hur 

tydligt spelaren ska vara kapabel att höra vad som händer på andra sidan väggen. 

Ska spelaren till exempel höra varje ord ur fiendernas diskussion i rummet bredvid 

98 Används av spelmotorn för att upptäcka hur spelare geometri och föremål kan kollidera med 
varandra. http://sv.wikibooks.org/wiki/Programmera_spel_i_C%2B%2B_för_nybörjare/Collision_detect 
(2011-12-08)
99 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2011-12-07)
100 Ibid.
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eller bara att de diskuterar? Vidare kan effekten, om den inte är kraftfull nog, både på 

gott och ont avslöja deras ungefärliga position och storleken på rummet de står i.

Obstruktion simulerar effekten av diffraktion, det vill säga ljud som tar sig runt hörn, 

pelare och andra hinder snarare än genom dem101. Exempel på saker som kan 

orsaka detta när de kommer mellan spelare och ljudkälla är pelare, andra karaktärer, 

skyttegravar och även väggar med öppna fönster och dörrar eller korridorer som 

svänger.

Lågpassfiltrets inverkan på ljudet avgörs av det totala avståndet till ljudkällan, då 

medräknat den ”omväg” det måste ta för att komma runt objektet. Förutom hur 

effekten av lågpassfiltret beräknas skiljer sig obstruktion från ocklusion genom en 

annorlunda spatial uppfattning, ljudet når lyssnaren ur hålet i hindret. Till exempel 

medför detta att spelaren endast uppfattar vilket rum ljudet kommer ur och inte vart i 

rummet ljudkällan befinner sig.

Detta kan vara till stor nytta när det gäller att lokalisera en ljudkälla som är ett eller 

flera rum borta102, är spelarens uppgift att ta sig genom flera rum med till exempel 

öppna dörrar eller en labyrint kan prioritet på obstruktion vara en fördel.

101 http://ixbtlabs.com/articles2/sound-technology/index.html (2011-12-07)
102 http://www.interstellarmarines.com/articles/development/aspm-prototype/ (2011-12-09)
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Exklusion är till exempel när dörren är öppen till rummet bredvid där ljudkällan 

befinner sig, och ljudet oförhindrat kan färdas raka vägen till lyssnaren. Skillnaden 

mellan att ljudet skulle vara i samma rum ligger i att reverbet fortfarande blir påverkat 

av lågpassfiltret103.

Det finns inget som säger att det enbart går att använda ett av förhållningssätten åt 

gången, i kombination med varandra blir realismen och miljöerna tydligare.

7. Duckning

Resultatet av all processering i realtid som beskrivits tidigare kombinerat med 

dataspels icke linjära natur, gör att ljudeffekters tydlighet och den totala ljudvolymen 

kan bli nyckfull. För att inte den totala mixen ska överrösta viktiga ljud, vanligen 

dialog används en teknik kallad duckning. 

Duckning innebär vanligen att samtliga eller en grupp av ljud sänks i volym när ett 

viktigt ljud hörs, vilket gör att det valda ljudet löper en mindre risk att försvinna i 

mixen. Ofta är detta ett lämpligare tillvägagångssätt än att bara förstärka ljudet på 

den enskilda ljudfilen. Tekniken kan anses orealistisk men kan å andra sidan ge en 

mer filmlik effekt104.

Ett alternativ som kan vara något smidigare är att endast ducka valda frekvenser i 

övriga ljud, är till exempel ljudet som ska framhävas en röst kan en lätt försvagning 

av frekvenser mellan 500 Hz och 4 kHz vara lämplig. Förstås kan det vara mer 

estetiskt lämpligt att ha en ren och välbalanserad ljudmix från början, där ljuden 

redan har frekvensmässigt planerade placeringar 105.

På ett liknande sätt kan duckning användas strax efter en närliggande explosion för 

att simulera en ”granatshock” eller för att fokusera på den spelbara karaktärens 

andning när spelaren till exempel siktar noggrant med ett vapen eller är skadad. 

Det kan då vara lämpligt att förutom volymen även ducka med ett lågpassfilter106.

103 Walder, C (2006) Intelligent Audio for Games 
104 Collins, K (2008)
105 Stevens, R & Raybould, D (2011)
106 Ibid.
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En något mer avancerad metod är den som DICE använder i sina senaste spel i 

Battlefield-serien107. High Dynamic Range Audio (HDR) är en teknik där ljudmotorn 

prioriterar ljud efter hur starka deras ljudkällor bör vara, och därefter prioriterar alla 

enskilda ljuds volym efter hur starka de bör vara i jämförelse. Kommer det ett starkt 

ljud (vanligen en explosion eller ett gevärsskott) sänks alltså de andra ljuden för att 

matcha en realistisk dynamisk bredd108.

107 Till exempel Battlefield: Bad Company (2008, Electronic Arts) & Battlefield 3 (2011, Electronic Arts)
108 http://publications.dice.se/publications.asp?show_category=yes&which_category=Audio (2012-01-
11)
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3.3 Analys av dataspel

1. Dead Space 2

Dead Space 2 är ett Survival Horror-spel109 som utspelar sig i en futuristisk stad på 

en av Saturnus månar. Staden har just blivit överrumplad av groteska monster, och 

det är nu spelarens uppgift att besegra monstren och ta sig därifrån levande. Spelet 

utspelar sig ur en tredjepersonsvy och går i stort sett ut på att ta sig från ett rum till 

nästa och klara av vad som nu kan tänkas komma i vägen. 

Spelet fick pris för bästa ljuddesign vid Inside Gaming Awards 2011110.

Återgivning

Ljudet i Dead Space 2 är gjort för att spelas upp ur högtalare, stereobilden är för 

mycket delad för att det ska låta naturligt i hörlurar. Inställningen heter bokstavligt 

talat ”speakers”, och alternativen är stereo eller 5.1 surround. 

Placering

En intressant sak angående just spelets protagonist Isaac Clarkes röst som även 

berör vissa ljud rustningen ger ifrån sig, är dess spatiala placering. När Clarke slåss, 

blir träffad av en fiende eller andas av utmattning hörs hans grymtningar ur själva 

rustningen, placerat i 3D-miljön vart han nu kan tänkas befinna sig jämte spelarens 

kamera. Dock när dialog spelas upp i form av att Clarke talar och inkommande 

radiosignaler hör spelaren detta som genom Clarkes öron inne i hjälmen, förutsatt att 

han har den på sig. Detsamma gäller när spelaren befinner sig i vakuum. Trots att 

spelarens kamera befinner sig ungefär en meter bakom honom, spelas allt ljud upp 

som inifrån Clarkes hjälm vid dessa tillfällen. Spelet har adapterat verklighetens fysik 

och tystar ner alla möjliga ljudkällor så fort vakuum uppstår. Hade det inte varit för de 

ljud som hörs i Clarkes rymddräkt hade det antagligen varit helt tyst i dessa områden.

109 Survival Horror är en subgenre inom actionspel, vanliga element är skräck, pussel och en mer 
sårbar karaktär än i andra actionspel. 
För mer information: http://retro.ign.com/articles/880/880202p1.html (2011-12-09)
110 http://www.insidegamingdaily.com/2011/12/12/inside-gaming-awards-2011-winners/ (2011-12-16)
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Ljud bakom spelarens synfält är något svagare i volym, men knappt märkbart.

Avstånd

Ljud blir, som sig bör i 3D-spel sänkt i volym på avstånd. Rummen är ofta små så det 

är svårt att avgöra om det är något mer än volymen som påverkas.

Tonhöjd

En av alla futuristiska funktioner rymddräkten har är förmågan att sakta ner andra 

föremål och fiender. Den ljudkälla som påverkas av denna slowmotion-effekt får en 

karaktäristiskt sänkt tonhöjd tills effekten upphört. 

Vissa föremål som går att flytta på spår höjer och sänker tonhöjden beroende 

hastigheten de förflyttas i. 

Dopplereffekten

Jag kan inte hitta någon tydlig dopplereffekt eller för den delen en källa som detta 

borde appliceras på.

Eko och efterklang

Vad jag kan höra finns det tre olika typer av förinställda efterklanger i Dead Space 2, 

de hörs inte allt för tydligt och ofta överröstar bakgrundsljuden det mesta av 

reverbsvansen. 

Den svagaste som kanske inte ens är där återfinns i hissar, näst efter den kommer 

den som används i halvstora rum och korridorer. Det tydligaste reverbet är det som 

återfinns i större rum såsom en kyrksal eller aula, här hörs det ett tydligt eko när 

ljudet studsar tillbaka. De tre olika typerna jag kan uppfatta liknar varandra med sin 

metalliska efterklang, skillnaden ligger i längden och tydlighet i ekot. 

Efter vad jag kan höra definieras rumsklangerna i Dead Space 2 inte av att 

spelmotorn utvärderar rummet och dess reflektioner. Istället är reverben bestämda 

efter specifika områden. Detta medför att samma reverb aktiveras inne i en garderob 

eller liten toalett som i det stora rummet det hör till, vilket kanske inte kan anses vara 

realistiskt. Dock hade jag antagligen inte uppfattat detta om jag nu inte undersökt just 
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det. Dead Space 2 har så pass beskrivande och framhävda bakgrunds-och miljöljud 

att reverben inte tar särskilt stor plats i ljudbilden. 

Det ska dock sägas att jag anser att reverben fyller sin funktion, den metalliska 

klangen representerar och förtydligar miljöerna Clarke färdas igenom, reverbet 

behöver inte vara starkare.

Ocklusion, exklusion och obstruktion

Något ljuddesignen i Dead Space 2 prisats för är dess förmåga att bygga upp 

stämningen inför möten med spelets fiender111. Det hörs snabba fotsteg och skrik i 

rummet bredvid eller något som slår emot från andra sidan väggen. 

Ocklusionen fungerar här som en form av stämningsgivare, den ger en idé om vad 

som komma skall även om den inte säger när och var. Förutom volym påverkas den 

även av ett lågpassfilter. Obstruktion och exklusion kan jag dock inte finna några 

tecken på, fiender hörs igenom väggar som om det inte hade varit något emellan. 

Detta kan vara ett problem då spelaren behöver uppskatta en fiendes position i 

trånga täta utrymmen. Ur en annan synvinkel förstärker det faktiskt känslan av skräck 

och panik hos spelaren, vilket jag uppfattar som de två ledande känslor spelet vill 

förmedla till spelaren.

Duckning

Hela ljudmixen sänks automatiskt när ett radiosamtal eller ett i spelet förinspelat 

ljudklipp eller film spelas upp genom Isaacs hjälm. Vad jag kan märka gäller detta 

enbart när Isaac har hjälmen på sig vilket på sätt och vis simulerar att det är dräkten 

som gör effekten. 

111http://www.insidegamingdaily.com/2011/11/28/inside-gaming-awards-2011-best-trailer-sound-design/ 
(2011-12-16)
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2. Portal 2

Portal 2112 går, liksom sin föregångare ut på att spelkaraktären ska ta sig genom ett 

antal rum genom att lösa logiska pussel i dessa. Till sin hjälp har man en pistol som 

skjuter portaler och diverse andra fantasifulla uppfinningar. 

Genom hela spelet följer spelaren karaktären i första-person.

Miljöerna spelaren ska ta sig igenom består till stor del av surrealistiska ofta halvt 

förfallna laboratorium.

Återgivning

Spelet kan i ljudmenyn anpassas för hörlurar, 2 högtalare, samt surround genom 4 

eller 5.1-system.

Placering

All spelets dialog framförs antingen genom förinspelade ljudklipp eller av robotar 

genom något som jag antar är högtalare i testkamrarna. Det är svårt att definiera från 

vilket håll dessa ljudkällor kommer, reverbet är applicierat som om det spelas upp i 

rummet men ljudet känns ofta placerat inne i lyssnarens huvud.

Det finns några undantag, till exempel när spelaren flyger förbi en av de babblande 

robotarna, då är placeringen naturlig. 

Avstånd

De mesta av ljuden faller av i volym på ett sätt som känns naturlig, däremot den 

tidigare nämnda dialogen skiljer sig även här och verkar inte alls spelas upp från 

något längre avstånd. Undantaget är det tidigare nämnda tillfälle då spelaren flyger 

förbi en av robotarna.

Tonhöjd

Flera ljudkällor i spelet byter slumpvis tonhöjd lite lätt. Ett exempel på en sådan är 

ljudet av en portal som öppnas.

112 Portal 2 (2011) Valve Corporation
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Dopplereffekten

Jag kan inte hitta något exempel på användande av dopplereffekten, men spelmotorn 

stödjer detta och det är fullt möjligt att det är med i spelet automatiskt genom 

motorn113.

Eko och efterklang

Det finns en mängd olika typer av reverb i Portal 2. 

Vad jag kan höra skiljs de åt i olika delar av laboratorieutrymmena, antagligen genom 

reverb-boxar eller något liknande. Märkbart är att efterklang även är aktiverat inne i 

menyn, pausas spelet när ett ljud låter klingar efterklangen ut inne i menyn. 

Rummets specifika klang är även applicerat på ljudet av att spelaren bläddrar eller 

väljer något i menysystemet.

Ocklusion, exklusion och obstruktion

Spelets motor stödjer åtminstone ocklusion och obstruktion114, detta applicieras dock 

inte på det tidigare nämnda talet i spelet. Ocklusion finns med i spelet i realtid, 

volymen försvagas hos ljudkällor som hörs genom väggar. Dock kan jag inte hitta 

något tecken på obstruktion, spelutvecklarna kanske valde att lågprioritera detta på 

grund av spelets många öppna miljöer och ljudkällor med lättförstådda positioner.

Duckning

En lätt sänkning av framförallt bakgrundsljuden sker vid viktigare dialoger.

När karaktären befinner sig i en gravitationsstråle duckar även ljud utanför till fördel 

för ljudet strålen ger ifrån sig.

113 http://source.valvesoftware.com/SourceBrochure.pdf (2012-01-12)
114 Ibid.
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4.  Diskussion och slutsats
• Hur påverkas ljudläggningen av realtids-processering och vilka behov finns 

det av detta?

4.1 Att återge ljud i dataspel

Rent spatialt går ljud i dataspel bara att återge i två dimensioner utan att använda 

HRTF, vågrätt och djuprätt. Att avgöra om ett ljud på den djuprätta axeln är framför 

eller bakom spelaren kan dessutom ha sina svårigheter när lyssnarmediet är hörlurar 

eller stereohögtalare, så som ofta är fallet. 

Problemet kan säkerligen på sätt och vis förbises då ljud framför spelaren ofta även 

är synliga, en möjligt slutsats av ljud som låter men inte syns är att ljudkällan befinner 

sig bakom lyssnaren. Att förändra ljudet med försvagad ljudvolym och lågpassfilter 

bör dock förtydliga den effekten avsevärt. Möjligheten att återskapa ljuds placering 

lodrätt är som sagt i princip endast möjlig med HRTF, men finns det ens något behov 

av detta? 3D-spel upplevs normalt genom att hela tiden färdas framåt, kameran är 

vanligen antingen i spelarens ögon eller bakom spelaren. 

Dataspel spelas tills 2011 uteslutande på 2-dimensionella skärmar, även om ett 3D-

djup simuleras i spelet återges de alltid i pixlar på en skärm. En intressant aspekt är 

att ljud på sätt och vis är effektivare på att återge spatiala skillnader än synen, något 

som jag tror människor annars alltid anser viktigare för detta ändamålet. Under 2011 

introducerades dock 3D på ett nytt sätt i spelvärlden, genom introduktionen av 

Nintendos portabla 3DS och flera spel till PS3 och PC som stödjer stereoskopisk 3D. 

Hur kommer ljud i framtida spel påverkas av detta?

Hur en spelare uppfattar ljuds placering kan vara helt avgörande beroende på vilket 

ljudsystem denne lyssnar igenom. Befinner sig fienden bakom eller framför? Detta 

kan vara skillnad på liv och död i ett snabbt actionspel. 

Att genom olika inställningar kunna anpassa ljudet efter detta är nödvändigt. I Dead 

Space 2 rekommenderar jag till exempel inte att lyssna genom hörlurar då det inte 
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finns någon inställning för detta, stereobilden upplevs av mig som för bred, detta 

märks framförallt av när en ljudkälla befinner sig  bakom spelaren. Problemet ligger i 

att stereoinställningen är gjord för att spelas upp binauralt så att ljudkällor panorerat 

helt i en kanal ändå kan höras av båda öronen. 

4.2 Användandet av realtids-processering

Uppspelningsmedierna har alltså en i jämförelse med människors hörsel bristande 

spatial uppspelningsförmåga. I en annars 2-dimensionell ljudvärld kan rumsklang ge 

ett helt nytt intryck av tre dimensioner, jag tror människor kopplar rumsklang med just 

rum i verkliga livet som bekant har (minst) tre dimensioner. Hade rumsklang ens 

kunnat uppstå i en 2-dimensionell värld?

Realtids-processering används i dataspel delvis för att simulera verkliga livets 

ljudfenomen. Hur ljud upplevs spatialt och på avstånd, dopplereffekten, ocklusion, 

exklusion och obstruktion och efterklang. Duckning kan användas för att simulera 

psykiska tillstånd såsom koncentration men även fysisk ohälsa och nedsatt hörsel 

efter en kraftig smäll. HDR används för att efterlikna verklighetens dynamik i 

ljudvolymer. Även likheter och olikheter mellan liknande föremål i olika storlekar kan 

något sånär efterliknas med förändring av tonhöjd. 

Varför behöver då verkligheten simuleras? De nämnda effekterna är samtliga 

välkända och så vanligt förekommande att vi människor i verkliga livet förutsätter att 

de är där de är, om än undermedvetet. När en spelare sjunker in i en spelvärld och 

befinner sig i till exempel en grotta, avsaknad av en kraftig rumsklang skulle då 

säkerligen få spelaren att tvivla på den digitala världen vilket i sin tur kan gå ut över 

dennes nivå av immersion i dataspelet.

Processerings-metoder såsom avstånd, placering, rumsklang, ocklusion, exklusion, 

obstruktion, 3D-koner och dopplereffekten ger spelaren information om spelvärlden 

denne befinner sig i. Ändrar spelaren sin position eller på något annat sätt påverkar 

ljudkällors spatiala placering i spelvärlden svarar ljudet efter detta, spelaren får på så 
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sätt feedback på det han gör i realtid. Ett reverb kan säga mycket om vilken typ av 

rum spelaren befinner sig i. Några exempel på detta är den metalliska efterklangen i 

Dead Space 2 vilka representerar rymdbasen spelet utspelar sig på, och de olika 

rummen i Portal 2 vars utformning tydligt avslöjas i respektive rums efterklang. 

Avsaknaden av obstruktion och exklusion kan vid vissa tillfällen bli ett problem, 

tydligast märkbart i trånga utrymmen i Dead Space 2 då fiendernas position kan bli 

svår att förutse då de stundtals hörs igenom väggarnas snarare än ur en öppning i 

väggen där de senare dyker upp. Ocklusionen har dock en viktig roll i spelet då den 

höjer stämningen genom att ge en ledtråd om vad som befinner sig i nästa rum.

Dopplereffekten upplyser spelaren om att något snabbt passerar, den är säkerligen 

mer uppenbar i dataspel med fordon, vilket inget av de analyserade spelen innehöll.

Att ändra tonhöjd på loopar i realtid gör att loopen ändrar hastighet, detta är viktigt för 

att ge spelaren feedback när denne till exempel varvar en motor. I Dead Space 2 

används tonhöjden på ett liknande sätt för att ge feedback på hur snabbt vissa saker 

flyttas efter en räls, samt även för att upplysa om vilka ljudkällor som är påverkade av 

slowmotion. 

Att öka samvaron mellan spelaren och spelvärlden genom information och feedback i 

realtid bör påverka immersionen på ett ytterst positivt sätt. Spelet blir interaktivt på en 

högre nivå om spelaren får direkt respons genom ljud.

Det går att genom realtids-processering spara på det begränsade minnesutrymme 

som ljud ofta tilldelas. Dels genom att behovet av stereo- och surround-filer delvis 

försvinner när ljud i mono kan spatialiseras ut av ljudmotorn. Men även genom 

möjligheten att slumpa då behovet av flera separata ljud för att få en icke-

repeterande ljudbild försvinner. Att ljud i miljön tilldelas ett maximalt avstånd förbättrar 

även det prestandan. Dessa tillvägagångssätt kan också underlätta ljuddesignerns 

arbete genom att det drar ner behovet av mycket ljudfiler och automatiskt ger 

ljudkällor en spatial placering. Genom duckning möjligheten att påverka ljuds volym 

över avstånd ger även ljuddesignern en viss kontroll över mixen av ljud i spelet.
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Realtids-processering används slutligen för att:

1. Simulera verklighetens ljudfenomen

2. Ge spelaren interaktiv information och respons

3. Spara utrymme, motverka en repetitiv ljudbild och underlätta arbetet för 

ljuddesignern.

4.3 Vidare forskning

Min metod vid analys av metoderna i riktiga spelsammanhang kan på sätt och vis 

gjort att verktygen tagits ur sitt sammanhang, jag anser att ljud är något vi människor 

vanligen upplever på ett undermedvetet plan. Vanligen tänker jag inte på att det 

kommer låta när jag sätter foten mot marken, skulle det däremot inte låta hade jag 

reagerat direkt. I och med att jag medvetet har försökt lyssna efter effekterna kan jag 

mycket väl ha påpekat sådant som egentligen inte uppfattas när spelen spelas 

normalt. Dessutom valde jag att stänga av musiken för att tydligare kunna höra det 

jag sökte efter. Detta skulle jag aldrig göra när jag spelar dataspel under normala 

omständigheter. Det är fullt möjligt att musik kan dra fokus från den interaktiva delen 

av dataspelsmiljön eller å andra sidan även komplettera denna. I Portal 2 är det till 

exempel vanligt att vissa ljudkällor i spelet avger toner som synkroniserar med resten 

av bakgrundsmusiken.

Min analys avser bara tydlig användning av realtids-processering, och jag kan 

mycket väl ha missat mindre tydliga delar genom både ouppmärksamhet (som är en 

mänsklig faktor) och helt enkelt genom ett otydligt framförande i dataspelet. 

Relevansen av det sistnämnda har betydelse och vore intressant att forska vidare 

inom. Fyller processeringen någon funktion om den inte märks?

En alternativ metod hade varit att genom till exempel intervju eller frågeformulär rakt 

ut fråga ljuddesigners inom spelbranschen hur, vart och varför de använder 

processeringsverktyg. 
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En intressant vinkel på mitt problem hade varit hur realtids-processering används 

globalt sett, via en mer omfattande analys av större kvantitet hade detta varit möjligt 

att genomföra.

Målet med denna uppsats var inte att skapa en modell, indirekt så är presentationen 

av de vanligaste metoderna för realtids-processering dock en sådan. Det är möjligt 

att använda denna vidare i framtida forskning inom ämnet såsom jag använt den som 

en utgångspunkt för min analys av de båda dataspelen. 
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5. Bilagor

5.1 Lista på begrepp

Dataspel – Att spela med data, innefattar alla typer av digitalt spelande oavsett hårdvara till skillnad 

från begreppen datorspel och TV-spel vilka ordagrannt endast innefattar digitalt spelande på en dator 

respektive TV. Jämför eng. Videogame = Videospel d.v.s spel med rörliga bilder.

DSP – Digital signalprocessor

FPS  – Första Persons Shooter

Immersion (eng. bl.a. försjunkenhet115) – Ett vanligt begrepp inom engelskspråkig spelforskning, i 

sammanhanget en spelares tillstånd när denne absorberas av ett spel och indirekt glömmer bort 

värden omkring. Detta anses vara en av de viktigaste aspekterna som gör ett spel värt att spela116.

Interaktivt ljud – Ett ljud som aktiveras direkt av en spelares input.

Adaptivt ljud – Ett ljud som aktiveras genom ett tillstånd i spelet till exempel hur mycket tid spelaren 

har på sig eller hur mycket liv karaktären har kvar117.

Linjär/ickelinjär media – Dataspel skiljer sig från mycket annan media på den punkten att spel inte 

förhåller sig till en linjär tidsaspekt. Exempel på linjär media är film och inspelad musik.

115 http://translate.google.com/#en|sv|immersion (2011-11-17)
116 Huiberts Sander (2010) Captivating Sound – The Role of Audio for Immersion in Computer Games Utrech School of Arts, 
University of Portsmouth
117 Collins K. (2008) 
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