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Abstract 

Uppsatsen undersöker skillnader mellan att jobba som ljuddesigner på mindre 

indieprojekt jämfört med större spelproduktioner. Skillnader mellan att jobba som intern 

ljuddesigner jämfört med som konsult och hur andra utvecklare ser på ljud i spel tas 

även upp. 

 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och tre intervjuer genomfördes. 

Analysen av intervjuerna utgår från uppsatsens syfte och frågeställning samt tidigare 

forskning om ljud i spel och inom organisationssociologi. 

 

Studien visar att det finns stora skillnader inom de olika produktionerna. Även inom 

olika indieprojekt. Kommunikation med resten av teamet och det administrativa arbetet 

skiljer sig mellan projekten. De större projekten har här en större fördel tack vare mer 

vana och användandet av en audio director. 

Keywords 

Ljuddesigner, Spel, Indie, AAA, Audio director, Organisationssociologi



 

  

Innehållsförteckning 

Abstract .................................................................................................... 	

Keywords .................................................................................................. 	

Innehållsförteckning .................................................................... 	

Inledning ................................................................................. 1	

Syfte och frågeställning .......................................................................... 2	

Avgränsningar ........................................................................................ 2	

Tidigare forskning ................................................................................... 2	

Tidigare forskning om ljud och musik i spelutveckling ......................... 3	

Organisationssociologisk forskning ..................................................... 4	

Teori ....................................................................................................... 5	

Metod ...................................................................................................... 6	

Urval .................................................................................................... 7	

Genomförande ..................................................................................... 8	

Resultat och analysmetod .................................................................... 8	

Etiska överväganden ............................................................................... 9	

Resultat och analys ................................................................... 9	

Skillnaden mellan mindre indieprojekt och AAA projekt .......................... 9	

Interna eller externa ljudteam .............................................................. 11	

Andra spelutvecklares syn på ljud i spel ............................................... 12	

Diskussion .............................................................................. 14	

Sammanfattning ................................................................................... 14	

Problem och lösningar ....................................................................... 15	

Fortsattforskning .................................................................................. 15	

Metodkritik ........................................................................................ 16	



 

  

Källförteckning ........................................................................ 16	

Litteratur .............................................................................................. 16	

Elektroniska källor ................................................................................ 17	



 

 1 

Inledning 

Spelbranschen är under ständig utveckling. Med de verktyg som finns idag så har det aldrig 

varit enklare att göra spel, något som lett till att antalet spelutvecklare och spelstudios aldrig 

vart så många som idag (Dataspelsbranschen, 2015). Ett spelprojekt kan idag innefatta 

hundratals utvecklare, eller bara en person. Detta gör att ljudteamen i ett spelprojekt kan se 

helt annorlunda ut mellan olika företag och projekt. 

 

Ljuddesignerns uppgift i utvecklingen av ett spel består oftast av att spela in, redigera och 

implementera ljudeffekter i spelet. Ljuddesignern måste se till att det som spelaren ser i spelet 

låter som det ska (Collins, 2008, s.26). Det finns många likheter med ljuddesignerns roll inom 

film och tv. Den största skillnaden med spel är däremot att spel är interaktiva, vilket gör att 

ljudeffekterna och dess implementering måste vara mer dynamisk och anpassa sig efter vad 

spelaren gör i spelet (Collins, 2008, ff.26). 

 

När jag talat med folk som jobbat med ljud i spel så har jag fått uppfattningen av att ljud 

verkar vara underprioriterat i spelutveckling. Jag har hört allt från att det funnit tekniska 

begränsningar till att folk helt enkelt inte verkar bry sig så mycket om ljudet. Jag skulle därför 

i denna studie vilja ta reda på hur det är att jobba med ljud i spel och om det skiljer sig 

beroende på var i branschen man jobbar. Är det stor skillnad på ljuddesignerns roll i ett 

mindre spelprojekt på en indiestudio 1jämfört med ett större AAA 2projekt där ett helt team av 

ljuddesigners är involverade. Och hur skiljer det sig att jobba som konsult på ett projekt 

jämfört med att vara anställd på ett företag. 

 

Tanken med denna uppsats var att intervjua ett antal verksamma ljuddesigners inom 

spelbranschen. Dels för att ta reda på hur det är att jobba med ljud i spel, men även hur 

mycket det skiljer sig åt i olika delar av branschen. 

                                                

1 Indiespel syftar på spel där studion själva finansierar spelets utveckling. Dessa spel har oftast väldigt 

låg budget (Dataspelsbranschen, 2015). 
2 AAA är ett begrep som används inom spelbranschen och syftar på spel med mycket hög budget 

(Dataspelsbranschen, 2015). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bidra med mer forskning inom ämnesområdet ljud i spel. Detta 

genom att undersöka skillnader i ljuddesignerns roll inom mindre indieprojekt jämfört med 

större AAA produktioner. 

 

Syftet har brutits ner till följande frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig ljuddesignerns roll i mindre spelprojekt jämfört med större spelprojekt 

2. Hur skiljer det sig mellan interna ljudteam jämfört med inhyrda ljuddesigners  

Avgränsningar 

Då spelbranschen är oerhört stor så har avgränsningar gjorts. Jag avgränsat mitt urval av 

intervjupersoner genom att konstruera fyra kriterier som måste uppfyllas för att kunna besvara 

forskningsfrågorna i denna uppsats. 

 

En eller flera av intervjupersonerna måste ha jobbat: 

 

1. Med mindre indiespel som ensam ljudansvarig 

2. Med större spelproduktioner i ett större ljudteam 

3. Som inhyrd ljuddesigner/konsult 

4. Som intern ljuddesigner på en spelstudio 

 

Tre respondenter valdes ut efter dessa kriterier. 

 

Tidigare forskning 

Då tv och dataspelsbranschen är relativt ny i jämförelse med exempelvis musik och film 

branschen, så finns det än så länge inte lika mycket skrivet om ämnet. Högskolan Dalarnas 

tjänst Summon har därför använts för att söka i olika databaser. Sökningar gjordes även med 

hjälp av Google schoolar. Där jag har sökt så har jag inte funnit någon tidigare forskning som 
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direkt relaterar till denna studies forskningsfrågor. Däremot har en del litteratur om hur det är 

att jobba med ljud och musik i spelbranschen som tar upp liknande frågor inom ämnet hittats. 

Denna litteratur är mer fokuserad på större spelproduktioner och hur spelbranschen har 

utvecklats genom tiden. Något som är mer intressant för denna studie är hur det är att jobba 

med ljud i spel idag och hur det skiljer sig mellan olika delar av spelindustrin. 

 

Tidigare forskning om ljud och musik i spelutveckling 

Att spelindustrin har blivit större och utvecklas snabbt är något som både ljuddesignern Aaron 

Marks (2009) och Karen Collins (2008), Canada research chair i interactive audio på 

University of waterloo, tar upp i sina böcker. 

 

Marks (2009, s.77) skriver att det i framtiden kommer behövas större ljudteam även på 

mindre spelprojekt för att de ska kunna konkurrera. Detta för att ljudet blir mer interaktivt 

vilket leder till att spelutvecklingen blir mer komplicerad och kommer kräva mer folk som är 

specialiserade på olika saker. Han anser att detta kommer göra att flera mindre spelstudios 

inte längre kommer kunna klara sig med en ljudansvarig, utan istället kommer behöva utöka 

ljudteamet eller samarbeta med flera mindre spelstudios. 

 

Marks skriver även om skillnaden mellan att jobba som intern ljuddesigner på ett företag och 

som konsult (Marks, 2009, s.246-264). Enligt Marks så finns det en viss trygghet att ha en fast 

anställning på ett företag. Man kan fokusera mer på sitt arbete och inte oroa sig över lön eller 

kommande projekt, som fast anställd så tar företaget hand om det istället. Andra fördelar med 

att jobba som intern ljuddesigner är den enklare kommunikationen med de andra utvecklarna 

och känslan av att vara en del av ett team. 

 

Marks fortsätter med att beskriva hur vissa föredrar att jobba som konsult. Man får då mer 

frihet i hur och var man arbetar. Som konsult har man även möjligheten att själv välja vilka 

projekt man vill jobba med, samt har mer kontroll över hur kontrakten för varje enskilt projekt 

ser ut. 

 

Collins (2008, s.243-246), som baserat sin forskning på intervjuer med en mängd 

ljuddesigners och kompositörer inom branschen, säger att ljudteamet i ett spelprojekt kan 

skilja sig väldigt mycket från spel till spel. Ett ljudteam i ett större spelprojekt på en stor 
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studio kan innefatta sound designers, dialog directors, licensin/contracting directors, 

composers, audio programmers och en audio director som överser hela ljudteamet. På en 

mindre indiestudio så kan det vara en ljudansvarig som gör alla dessa jobb. Scott Selfon 

(Rumsey, 2010) håller med Collins och nämner att ljudteamen inom spelutveckling oftast är 

mycket små jämfört med filmbranschen. Han säger däremot att detta är något som håller på 

att förändras, och att större spelproduktioner nu kan innefatta större ljudteam. 

 

Då spelindustrin är under ständig utveckling (Dataspelsbranschen, 2015) så har Marks och 

Collins böcker fått kritik för att redan vara delvis utdaterade. Andrew Blake (2009), professor 

of social sciences, Media & cultural studies på University of East London, nämner att då 

boken är mycket inriktad på teknisk utveckling så är viss information utdaterad. Även Lars 

Nyre (2010), professor på universitet i Bergen, kritiserar Collins för att förlita sig allt för 

mycket på empirisk data utan teorier.  

 

Blake rekommenderar däremot Collins bok för studenter och folk intresserade av arbeta med 

ljud och musik i spel. Även Paul Hoffert, professor of Music, Law, and Information Science 

på University of Toronto, berömer Collins (2008) för sina många och relevanta intervjuer och 

säger detta i sin recension av boken: 

 
”Game Sound is a welcome addition to the currently thin canon of books about video game music and 

sound. The author has mined hundreds of relevant interviews as well as academic and industry articles, 

excerpts of which are quoted and referenced. The book is liberally peppered with illustrations of music 

notation from game music scores.” Hoffert (2011, s.289) 

 

Då Collins forskning bygger på intervjuer med ljuddesigners och spelutvecklare, så är det 

mycket relevant för denna uppsats som också bygger på liknande intervjuer. 

 

Organisationssociologisk forskning 

Relaterad forskning utanför spelbranschen finns i Thomas Floréns avhandling Talangfabriken 

(Florén, 2010). Florén skriver om hur skivbolag utvecklar ny musik och nya talanger. Han 

analyserar detta på individ, organisation och branschnivå. Fokusen ligger på 

organisationsnivån där han tar upp skillnaden mellan indiebolag och större skivbolag. Florén 

använder sig av ett organisationssociologiskt perspektiv och nämner att de mindre 
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indiebolagen har större frihet och kan vara mer kreativa i sitt arbete jämfört med de större 

bolagen som är mer administrativa. 

 

Detta organisationssociologiska tänk är någon som är intressant för detta arbete. Då dessa 

jämförelser mellan större och mindre organisationer inom musikbranschen, även skulle kunna 

liknas med indiestudios och större spelstudios som jobbar med AAA spel. 

 

Teori 

Collins beskriver processen av ljudutveckling i spel så här: 

 
”Audio decisions are a series of negotiations with a team of people, who must work together on 

these challenges in order to create the best possible result from their individual audio assets.” 

(Collins, 2008, s.451) 

 

Denna beskrivning kommer användas som en utgångspunkt i analysen av intervjuerna. De 

kommer sedan jämföras för att se om detta stämmer över hela branschen eller om det finns 

några skillnader. 

 

Det är inte bara Collins som hävdar att samarbete är viktigt. Under en presentation på den 
127de AES konventionen sa Paul Lipson följande:  

”Game audio is essentially a team sport, and those who attempt to isolate themselves or control the 

whole process in-house are unlikely to succeed in the future.” - Lipson (Rumsey, 2010. S.335) 

 

Detta går hand i hand med det Collins skriver och betonar vikten av att samarbeta inom 

utvecklarteamet. 

 

För att förklara skillnaderna mellan ljuddesignerns roll inom de olika organisationsformerna. 

Så kommer intervjuerna även granskas efter ett liknande organisationssociologiskt perspektiv 

som Florén använder för att beskriva skillnaderna mellan stora och små skivbolag (Florén, 

2010). 

 



 

 6 

Florén skriver om skillnaden i det administrativa och kreativa mellan de mindre indiebolagen 

och de större majorbolagen. Det mer administrativa i de större bolagen leder till mer 

ekonomisk lönsamhet jämfört med de mindre bolagen. Det kan däremot även leda till att de 

större bolagen förlorar värdefull personal på grund av att det kreativa utrymmet minskar. 

 

Florén nämner även att de mindre bolaget kan anses vara mer flexibelt då den större 

organisationen har svårare med intern kommunikation som måste styras och samordnas i de 

olika delarna av verksamheten. I det mindre bolagen kan sådan kommunikation oftast lösas 

”över skrivbordet” som Florén uttrycker det (Florén, 2010). 

 

Då spelbranschen har en liknande struktur med mindre indiestudios och större spelstudios så 

skulle även detta organisationssociologiska perspektiv kunna tillämpas i denna studie. De 

mindre indiebolagen som Florén pratar om kan jämföras med de mindre indiestudiorna som 

har en ljudansvarig och mindre administration. De större majorbolagen kan liknas med de 

större spelstudiorna som har ett större ljudteam som svarar till en Audio director. 

 

Metod 

Då detta arbete handlar om hur olika ljuddesigners upplever sitt sätt att arbeta på inom 

spelbranschen, så har kvalitativa intervjuer valts som metod. Denna kvalitativa metod valdes 

då det ger djupare förståelser för hur respondenterna ser på sitt arbetssätt och spelbranschen i 

sig. 

 

För att genomföra denna undersökning har det som Jan Trost (2014) beskriver som 

strukturerade intervjuer med öppna frågor använts. Trost är noggrann med att nämna att man 

ska vara försiktig med att använda ord som semikonstruerade intervjuer då det kan vara 

otydligt med vad man menar. Det strukturerade i detta fall är frågorna i sig som handlar om 

ett område medan svaren är öppna, dvs. utan svarsalternativ. Detta gör att fokusen kan ligga 

på att få svar på det som är relevant för denna studie, men samtidigt lämna frågorna öppna för 

breddare svar samt följdfrågor. 

 

Då frågorna är öppna så blir detta något som Trost beskriver som intervjuer med låg grad av 

standardisering. De öppna frågorna lämnar utrymme för olika följdfrågor vilket gör att alla 
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intervjuer inte kommer ha exakt samma frågor i slutet, trots att alla intervjuer utgår ifrån 

samma frågor i början. 

 

Intervjuerna bestod av sex frågor med utrymme för följdfrågor och tog ca 15-20 minuter. 

Intervjuerna spelades in på en telefon för att sedan kunna transkriberas och analyseras. 

 

Här är de sex huvudfrågorna som varje intervju utgått ifrån samt återkommande följdfrågor: 

 

1. Respondenten fick presentera sig själv och berätta vad den har jobbat med inom spel. 

2. En beskrivning av hur ljudteamet såg ut inom dessa spelprojekt. 

- Här fick respondenten berätta om hur anställningen såg ut, exempelvis intern 

ljuddesigner på en studio eller konsult. 

- Hur upplevde respondenten att det var att jobba på detta sätt? 

3. Beskrivning av kommunikationen med resten av utvecklarteamet 

-     Hur var deras syn på ljud i spel 

4. Fanns det några problem eller begränsningar som stöttes på under utvecklingen. 

- Tekniska begränsningar? 

- Problem med kommunikation? 

5. Skillnader mellan olika spelprojekt som respondenten jobbat i. 

6. Slutligen fick respondenten säga om det finns något som skulle kunna förbättras inom 

spelbranschen för att göra arbetet som ljuddesigner enklare och ljuden bättre. 

 

Urval 

Ett strategiskt urval av intervjupersoner gjordes för att få en så bred bild av spelindustrin som 

möjligt. De som var intressanta för denna undersökning var både folk som jobbat som intern 

ljuddesigner på en spelstudio samt folk som jobbat som inhyrda ljuddesigner på spelprojekt 

för att se vad det är för skillnader. Även folk som jobbat i större team på större spelprojekt 

samt folk som jobbat på mindre spelprojekt där man kanske bara är en ljuddesigner valdes ut. 

 

De tre intervjupersonerna som valdes ut är: 

 

Respondent 1 - Ljuddesigner som både jobbat på flera mindre indiespel och som konsult på en 

större studio med ett mobilspel. 
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Respondent 2 - Ljuddesigner som jobbat på flera indieprojekt. 

 

Respondent 3 – Audio director på en av Sveriges största spelstudios. Har jobbat på ett flertal 

större spelprojekt och vart verksam inom spelbranschen i ca 20 år. 

 

Genomförande 

Respondent 1 och 2 kontaktades direkt via mejl. Intervjun med respondent 1 genomfördes på 

respondentens arbetsplats. Intervjun med respondent 2 genomfördes via Skype. Jag fick 

kontakt med respondent 3 via en annan kontakt på respondentens arbetsplats. Intervjun med 

respondent 3 tog plats på respondentens arbetsplats och genomfördes på engelska. 

 

Alla intervjuer började med en presentation av arbetet. Respondenterna förmedlades sedan om 

vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Efter intervjuerna transkriberades 

alla intervjuer i sin helhet för att lättare kunna överskådas och jämföras med varandra. 

 

De citat som används i resultatavsnittet har varsamt justerats. Detta för att undvika talspråk 

som kan uppfattas annorlunda i skrift (Trost, 2014) 

 

Resultat och analysmetod 

Trost (2014) skriver om tre steg för att bearbeta data. Dessa tre steg har används som grund 

för en metod att analysera intervjuerna. 

 

1. Först samlas data in, i denna studie genom intervjuer som sedan transkriberades. 

2. Efter det så analyseras intervjuerna och jämförs med varandra. För att besvara syftet 

och frågeställningen med hjälp av detta resultat, så konstruerades tre rubriker. Dessa 

rubriker är: Skillnaden mellan mindre indieprojekt och AAA projekt, Interna eller 

externa ljudteam och Andra spelutvecklares syn på ljud i spel. Rubrikerna 

konstruerades genom att respondenternas svar jämfördes med varandra för att hitta 

likheter och olikheter. Återkommande teman i respondenternas svar analyserades med 

hjälp av den tidigare forskningen och teorin i tidigare avsnitt. Resultatet presenteras 

under dessa rubriker. 
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3. Det sista steget är att tolka sitt datamaterial med hjälp av teoretiska verktyg. Den 

tidigare forskningen och teoriavsnittet i denna uppsats jämfördes med resultatet och 

presenteras i diskussionsavsnittet. 

Etiska överväganden 

Intervjuerna följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna så fick 

respondenterna en kort genomgång av vad uppsatsen handlar om och hur intervjun kommer 

gå till. Respondenterna fick när som helst lämna intervjun och måste godkänna att intervjun 

spelades in. Insamlad data är konfidentiell och kommer endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Resultat och analys 

Skillnaden mellan mindre indieprojekt och AAA 

projekt 

Storleken på projekten de tre respondenterna medverkat i skiljer sig mycket. Här märks även 

att arbetsuppgifterna skiljer sig, inte bara mellan storleken på projekten, utan även mellan 

olika projekt i samma storlek. Det är framförallt de olika indieprojekten som kan skilja sig 

mycket från varandra, även om de har liknande budget. 

 

Storleken på ljudteamet inom indiespelen ser enligt alla respondenter oftast ut på samma sett. 

Det finns en ljudansvarig som gör alla ljudeffekter och eventuell voice over (vo)3. Ibland kan 

även denna person göra musik till spelet, men det skiljer sig från projekt till projekt. 

Implementering av ljuden i spelet kan också göras om studion använder sig av tredjeparts 

program som Fmod eller Wwise4, annars görs detta av en programmerare i utvecklingsteamet. 

                                                
3 Vo står för voice over och är ett uttryck som används för att beskriva inspelningen av 

röstskådespelare (Collins, 2008). 

4 Fmod och Wwise är program som används för att implementera ljud i spel (Rumsay, 2010). 
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Användning av tredjeparts program är enligt respondenterna något som är uppskattat. Det ger 

ljuddesignern mer frihet, men underlättar även för hela spelteamet då ljudarbetet går snabbare 

och man inte behöver avsätta en programmerare som måste bygga en hel ljudmotor från 

grunden. Detta är något som Respondent 2 säger kan både spara tid och pengar då det oftast är 

billigare att köpa en Fmod licens än att anlita en programmerare i två veckor för att göra allt 

själv. Då Fmod och Wwise även är gratis för spelprojekt upp till en viss budget så är detta 

något som respondent 2 rekommenderar. 

 

I de lite större projekten så ser ljudteamen större ut. Respondent 1 jobbade som konsult på ett 

mobilspel på en större svensk studio. Det fanns en annan person som gjorde musik och under 

projektet så tillkom även en audio director. 

 

I de allra största projekten så är ljudteamen mycket större. Respondent 3 säger att ett projekt 

på deras studio kan innefatta en audio director, 2-3 ljuddesigners, en vo ansvarig och en 

ljudprogrammerare. Här arbetar ljuddesignerna på ett sätt de kallar Cradle to grave, där varje 

ljuddesigner gör allt från att designaljuden, göra fältinspelningar, editera ljuden, implementera 

och mixa. Skillnaden från mindre indieprojekt är att de har fler personer som gör ljuden. En 

person kan fokusera på vapenljud och en annan kan fokusera på andra ljudeffekter. 

 

Beroende på storleken på projekten och vad det är för projekt så kan ljuddesignern stöta på 

olika problem. Inom de indiespel respondent 2 jobbat med, så har budgeten vart ett av de mest 

framträdande problemen: 

 
“Alltid budget, det brukar vara det värsta. Man brukar ha en lista som man brukar få förhandla bort saker 

från, saker som man hade velat ha med. Och där märker man vad de man jobbar mot prioriterar, om de 

prioriterar ljud mycket så brukar de gå med på mina saker.” 

 

Detta är även en av anledningarna till att ljudteamen oftast bara består av en person i dessa 

projekt. I större projekt som mobilspelet Respondent 1 jobbade med, så fanns det mer 

tekniska begränsningar som gjorde att ljudet fick en mindre roll: 

 
“Jag hade framförallt velat göra fler, mer, större och längre ljud. Nu var jag tvungen att begränsa kvalitén, 

begränsa utrymmet, kanske göra mono istället för stereo ibland. Framförallt det, plus att det fanns inga 

möjligheter i koden att göra någonting annat än att ställa volym” 
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Respondent 3 nämner att några problem som kan uppstå inom större spelproduktioner är 

exempelvis att saker ständigt kan förändras. Ett spelprojekt på 4 år kan se helt annorlunda ut 

när det är klart jämfört med när det började. Därför måste man alltid vara beredd på 

förändringar som förseningar, att folk slutar eller att det inte finns tillräckligt med tid.  

 
”You can have this amazing dream. I’ve got two years to make this game and I’m gonna do everything 

perfect. It will never turn out like that” 

 

Oavsett om det finns ett ljudteam eller bara en ljudansvarig så måste de jobba tillsammans 

med de andra utvecklarna för att få fram ett bra ljud till spelet. Vilka ljud som kommer med 

och hur de används är något som måste förhandlas fram mellan ljuddesignern, speldesignern, 

programmerarna och resten av utvecklarna. Allt från tekniska begränsningar till budget kan 

hindra att alla ljud kan vara med. Och här måste ljuddesigner tillsammans med de andra 

komma fram till vad som är bäst för spelet och rimligt inom ramen av budget, tid och tekniska 

begränsningar. 

 

På de större spelstudiorna finns det oftast en audio director. Audio directorns roll är att hjälpa 

ljudteamet så att de vet vad de ska göra och har rätt verktyg. Audio directorn hanterar även 

det mer administrativa så som finans, juridiska saker och kontakt med ledningen. I de mindre 

produktionerna så hamnar mycket av detta ansvar på ljuddesignern själv. De mindre 

indieprojekten med ca 10 personer har inte samma administrativa ansvar som en större studio. 

Detta gör även att de inte är av samma behov av en audio director som ett större företag, där 

det är en mer framträdande roll. 

 

Interna eller externa ljudteam 

Största skillnaden mellan interna och externs ljuddesigners är hur kommunikationen och 

arbeten med resten av utvecklarteamet skiljer sig. De respondenter som jobbat som konsulter 

på indiespel och andra företag beskriver det som att de nästan känner sig som en del av 

teamet, men inte riktigt. Både respondent 1 och 2 säger att en fördel med att jobba som 

konsult är att man har större frihet i var man jobbar. De kan i många fall jobba hemifrån. 

Nackdelen med detta är att kommunikationen och arbetet med resten av teamet har fungerat 
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som bäst när de vart på plats. Detta för att de bara kunnat gå och pratat med någon direkt 

istället för via mejl. Så här säger respondent 2: 

 
“Oftast brukar man hamna lite efter, man kommer sent in i projektet och man är inte alltid med i teamet 

på samma sätt, även fast man inte är utanför.” 

 

Respondent 3 nämner att det här finns fördelar med att ha interna ljudteam som känner och 

kan hjälpa varandra. Kontakten och kommunikationen med resten av utvecklarna blir även 

enklare om man jobbar tillsammans länge och lär känna varandra. Och när det finns problem 

med kommunikation exempelvis, så är det enklare att lösa: 

 
“To get around that you just make sure that you regularly meet with people, you talk with them and you 

become a human being, you’re not just somebody they don’t know, that sit in a room downstairs that they 

send a message to, or send emails to” 

 

Respondent 3 säger även att eftersom spelbranschen är relativt ny, så har vi inte lärt oss att 

göra spel på bäst sätt än. Han jämför här spelutvecklingen med en orkester han spelade in på 

Abbey Road. Där han fick höra att orkestern är så duktig eftersom de vet vad de ska göra då 

de haft samma struktur i över 400 år: 

 
“They have a very good structure, this person talks to that person, that person talks to leads, they talk to 

sub leads and they talk to their group. Everybody knows that structure, it’s proven, they do it day and day 

out. I still think with video games, we don’t really know how to make a video game. The games I make 

today are very different from the games I’ve made five years ago, ten years ago, twenty years ago. 

Because the systems keep changing all the time” 

 

Att spelbranschen inte har en lika bra struktur är något som även respondent 1 talar om. Han 

nämner att han gärna sett en bättre utvecklarmiljö mer anpassad för ljud på det företaget. 

 

Andra spelutvecklares syn på ljud i spel 

Enligt respondenterna så verkar synen på ljud i spel vara liknande. Ljud är viktigt för 

upplevelsen, men prioriteras oftast lägre än exempelvis grafik och gameplay. Däremot på 

studion som respondent 3 jobbar på, så gjordes en undersökning där alla olika avdelningar i 

studion fick betygsätta varandra. Ljudavdelningen fick högst betyg. Enligt respondent 3 så är 
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detta, inte bara för att de gör bra ljud, men även för att ljud är en så stor del av upplevelsen. I 

ett spel så kan man vanligtvis bara se 30-40 graders vinkel runt om sig, men ljud kan vara 

överallt. Respondent 3 förklarar sedan hur ljud kan ses som en viktig del av hur man spelar: 

 
”If you know there is a tank behind you, you can decide whether to swap to your rpg, turn around and fire 

at it. Which makes you a better player. Audio is the only thing telling you that the tank is behind you. So 

it is important, it’s part of the gameplay. There is a definitive advantage to playing with the sound as 

opposed to without the sound.” 

 

Ljud blir här en större del av spelupplevelsen och inte bara något som låter. 

 

Något som alla respondenter var överens om var att det är svårt att prata om ljud med folk 

som inte kan så mycket om ljud. De som inte jobbar med ljud har oftast svårt att berätta vad 

de menar. Respondent 1 säger så här: 

 
“En tydlig grej är om någon säger att det skär i öronen, då vet jag att det är för mycket 2khz, men det 

kanske kunde vart mycket mer obskyra beskrivningar som man fick försöka tolka om vad de egentligen 

upplevde. Så det var lite svårt, man pratar olika saker. Det är som om jag skulle börja prata om 

programmering så har jag svårt att uttrycka mig. Så man kommer från lite olika världar bara, men det är 

ju inte värre än att man får vara lite psykolog och förstå sig på folk bara.” 

 

Detta är något som respondent 3 håller med om: 

 
“Audio is a very hard thing for anybody not in audio to describe. Like when you’re looking at graphics 

for example you can hold up a picture, or a painting, or something like that. And people are very good at 

making a very visual comparison. And we all pretty much have the correct languish, we can comment on 

an animation, we can comment on somebodies facial features. It’s a regular thing that we do and that 

everybody talks about visuals. With audio, people find it a lot harder to give any feedback. And you look 

at people who are not trained on it, audio gets commented on twice, if it’s terrible, i.e. if it’s broken, like 

they shot a gun and there’s no gun sound, or if it glitches. Or if it’s so good that it just stands out to them, 

like they think it’s amazing. In the middle ground, so like if it’s five out of ten to nine out of ten, people 

just accept audio for what it is.” 

 

Alla respondenter anser att detta är något som gör deras arbete svårare. Detta eftersom de 

även säger att kommunikation är mycket viktigt. 
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Diskussion 

Sammanfattning 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan olika spelproduktioner. De mindre 

produktionerna verkar skilja sig mest då olika indiestudios har olika mycket erfarenhet av att 

jobba med spel, vilket leder till att kommunikationen med ljuddesignern är svårare och 

kunskapen om ljud i spel är lägre. På de större produktionerna så har alla mer specifika roller 

och arbetet är lättare då alla vet vad de ska göra eftersom de har bättre rutin. 

 

Något som alla respondenterna verkar eniga om, oavsett storlek på produktionen, är att 

kommunikation är väldigt viktigt. Både inom ljudteamet men även med de övriga 

utvecklarna. Resultatet visar att Collins (2008) beskrivning av ljudprocessen som en serie 

förhandlingar mellan en grupp folk, är en bra beskrivning för hur arbetet att få fram ett bra 

ljud fungerar. 

 

Florén skriver att de större företagen är mer administrativa jämfört med de mindre företagen. 

Enligt respondenterna så stämmer detta även inom spelbranschen. De större företagen har mer 

administrativt arbete jämfört med en mindre indiestudio. Detta tyder på att Floréns 

beskrivning även kan tillämpas utanför musikbranschen. Något som är intressant är att även 

om de större företagen har mer administrativt arbete, så har ljuddesigners på dessa företag 

mindre administrativt arbete jämfört med en ljuddesigner som arbetar som konsult på ett 

mindre indieprojekt. I de större företagen finns nämligen en audio director som hanterar det 

administrativa så ljuddesignern kan fokusera på sitt arbete med ljuden. På en indiestudio så får 

ljuddesignern oftast hantera det arbetet själv. Detta skulle kunna förklara det som Marks 

(2009) skriver om varför många föredrar att jobba som intern ljuddesigner. Det verkar som att 

det är enklare att fokusera på att göra bra ljud som intern ljuddesigner när man har en audio 

director som sköter allt runt om kring.  
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Problem och lösningar 

Ljud verkar vara något som är svårt att prata om med folk som inte håller på med ljud. 

Respondent 3 säger att lösningen till detta är att ju mer man arbetar med folk, desto enklare 

blir det. Detta skulle även kunna förklara varför det är ett mindre problem på en större studio 

med interna ljuddesigners som känner varandra och resten av teamet bättre, jämfört med de 

mindre indieprojekt som jobbar med olika konsulter och inte har samma vana och erfarenhet. 

Marks (2009) förklaring om varför många föredrar att jobba som intern ljuddesigner stämmer 

bra in med detta. 

 

Ett annat problem som tas upp är användandet av tredjeparts program som Fmod och Wwise. 

Alla respondenter säger att arbetet är mycket enklare och kan spara både tid och pengar, om 

tredjeparts program används. Det verkar även som att ljudet blir bättre då man får tillgång till 

fler parametrar och funktioner. Det som talar emot dessa program är att man måste köpa till 

en licens. Enligt respondent 2 så är däremot kostnaden för denna licens väldigt låg, och i vissa 

fall gratis för de mindre indieprojekten. 

 

Fortsattforskning 

Studien har gett många intressanta svar och metoden som användes funkade bra för denna 

undersökning, kvalitativa intervjuer gav djupa svar som hjälpte att förstå hur varje respondent 

upplevde att arbeta med ljud i spel. Jag anser även att denna studie har hjälpt till att bidra med 

forskning om hur det kan skilja sig mellan större och mindre spelproduktioner. Något som det 

hittills inte forskats så mycket om, då den stora fokusen i befintlig forskning legat på de större 

spelproduktionerna. 

 

För vidare forskning skulle det såklart vara intressant med fler respondenter. Men även 

respondenter som inte jobbar med ljud. Det skulle exempelvis vara intressant att höra från en 

speldesigner eller programmerare hur de ser på ljud i spel, eller hur de tycker att det är att 

jobba med ljuddesigners. För även om jag fick intressanta svar om hur kommunikationen i 

spelteam fungerar. Så har jag hittills bara hört från en sida, ljuddesignerns. Andra utvecklare 

kanske upplevde kommunikationen på ett helt annat sett. 
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Metodkritik 

Metoden som använts i denna undersökning är kvalitativa intervjuer, och tre intervjuer 

genomförts. Detta väcker frågan om det är rimligt att besvara uppsatsens syfte med denna 

metod och begränsad mängd data. Jag anser att kvalitativa intervjuer är den mest passande 

metoden för denna undersökning, då det ger mer djupare svar om hur varje respondent 

upplever sitt arbete som ljuddesigner i spelbranschen. Antalet intervjuer är i detta fall för få 

för att dra några övergripande slutsatser om ljuddesignerns roll i spelbranschen. Det 

insamlade resultatet pekar däremot på intressanta skillnader mellan de olika delarna av 

spelbranschen som undersöktes. Denna undersökning kan därför användas som en grund för 

fortsattforskning för att få ett mer konkret svar på forskningsfrågorna. 
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