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Abstract  

Denna undersökning syftar till att studera förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en 

TV- och datorspelssituation. Med hjälp av fokusgruppdiskussioner berörs frågor på det 

audiovisuella området, där deltagarna är aktiva spelare som har tillryggalagt ett mycket 

stort antal speltimmar som de bygger sina kunskaper på. Här framkommer att ljud och 

musik fyller viktiga funktioner för spelarens möjlighet att interagera och leva sig in i 

spelet och att varje spel har en unik ljud- eller musikmiljö som spelarna tycks förhålla 

sig till på olika sätt beroende på varför man spelar och om man spelar ensam eller 

tillsammans med andra, det vill säga singelplayer eller multiplayer. Informanternas 

kunskaper utgör styrkan i denna undersökning men det vore önskvärt att utöka studien 

med fler fokusgruppdiskussioner samt djupintervjuer med utvalda informanter för att 

fördjupa materialet. Som förslag på vidare forskning vore det intressant att studera 

användandet av virtuella headsets där en stereoskopisk 3D bild skapas som spårar 

huvudets rörelser, för att undersöka om detta kan ha en inverkan på hur vi uppfattar 

ljudet i ett spel. 
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Inledning 

Filmkompositören och författaren Michel Chion skriver i sin bok Audio Vision (1994, s.63): 

 

Syncresis (a word I have forged by combining synchronism and synthesis) is 

the spontaneous and irresistable weld produced between a particular auditory 

phenomenon and visual phenomenon when they occur at the same time. 

 

Denna meningsbärande förbindelse mellan det hörda och det sedda i en film, det audioella och 

visuella som spelas upp samtidigt, skapas alltså inom åskådaren själv, likt den fabula som 

Axelsson (2014, s.19) refererar till där åskådaren på egen hand skapar en meningsfull 

berättelse utifrån sujeten, den fragmenterade story som visas på filmduken. Jag tycker det är 

intressant att Chion beskriver detta fenomen som en spontan och oemotståndlig 

sammansvetsning. Oemotståndlig. Alltså lockande, för frestande för att motstå. Kan det rent 

av finnas ett behov hos människan, ett begär och en tillfredsställelse i att sammankoppla 

sedda fenomen med någonting hörbart? Frågan är om inte detta har en avgörande betydelse 

för den utveckling som Stockburger refererar till som ”sonification” (2003, s.7), en 

benämning för den process inom informationsmedia där ljud adderas till bild för att öka 

användbarheten av ett mediasystem. 

 

För mig personligen leder detta tankarna till gaming-världen där spelaren själv kan påverka 

vad som syns och hörs. Vilka funktioner har det ljud som finns i ett TV- eller datorspel mer än 

rent narrativa och informativa funktioner? Finns det en mer känslomässig anknytning till det 

interaktiva ljudet eller musiken som finns i ett spel? Fyller det interaktiva ljudet och musiken 

ett behov av tillfredställelse? Kan det skapa en känsla av flow? Dessa frågor väcktes 

ytterligare till liv när jag såg min yngste son koppla upp sitt Playstation till en datorskärm 

utan högtalare och därmed bara kunde interagera med bilden utan att något ljud hördes. Den 

uppenbara avsaknaden av ljud från spelet verkade få honom att vilja spela upp musik från sin 

telefon samtidigt som spelandet pågick. Det fick mig att undra om musiken möjligen 

påverkade hans spelande på något sätt. Ett annat påtagligt exempel fick jag bevittna när min 

äldste son hade lagt till ett flaxande ljud till ett vingpar på sin avatar i Minecraft. Han menade 
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att det kändes tomt utan detta ljud och att det ”adderade på känslan att man flaxar”, vilket han 

tyckte var ”nice”. 

 

Genom denna studie söker jag svar på dessa frågor om interaktivt ljud och musik i spel för att 

ge en ökad förståelse för vad de fyller för funktion för spelaren, för att på så sätt kunna bidra 

med ny kunskap på det audiovisuella området. 

 

Syfte 

Studien avser att undersöka och förstå förhållandet mellan ljud, bild och spelare så som det 

kommer till uttryck i en spelsituation för att få syn på vilken funktion ljudet eller musiken kan 

ha för spelaren. Syftet är att alstra kunskap och förståelse som kan ligga till grund för estetiska 

och funktionella beslut beträffande relationen mellan ljud, bild och användare inom 

spelutveckling eller konstnärliga audiovisuellt interaktiva installationer. 

 

Frågeställning 

Vilken typ av ljud eller musik som förekommer i ett spel kan lättast betraktas genom att iaktta 

vilken funktion dessa fyller för spelaren. Med närmare kännedom om dessa funktioner blir det 

därmed också lättare att titta på vilket samspel som kan finnas mellan ljud och bild och ifall 

detta samspel fyller en funktion för spelarens möjlighet att interagera och leva sig in i spelet. 

Följande frågeställningar kommer således att undersökas: 

 

 

1. Hur använder eller förhåller sig spelaren till det ljud eller den musik som förekommer 

i ett TV- eller datorspel? 

2. Finns det ett samspel mellan ljud och bild och i så fall, vilken funktion fyller detta 

samspel för spelaren? 
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Avgränsningar 

Med hänsyn tagen till att forskning som involverar barn ur ett etiskt perspektiv anses som 

problematisk har två grupper med aktiva spelare som är över 18 år valts ut att delta i 

undersökningen. Detta innebär en betydande demografisk avgränsning eftersom en stor del av 

spelarkollektivet består av barn och ungdomar. Studien tar sin utgångspunkt i TV- och dator-

spel där ljudet och musiken har en uppenbart viktig roll i samverkan med den visuella delen 

av spelet, men utgör ingen innehållsstudie av själva spelen eller förhåller sig till någon 

specifik spelgenre. Den är heller ingen klinisk neurologisk studie för belysning av nerv-

systemets bearbetning av ljud och bild. ’ 

 

Tidigare forskning 

Forskningen kring ljud i spel tangerar flera intressanta områden än strikt audiologiska 

eftersom ljud i spel tycks engagera spelaren på ett mångfacetterat sätt och därför kräver 

många olika betraktningsvinklar för att synliggöras. Som grund för frågeställningarna i 

fokusgruppdiskussionerna och analysen av den insamlade empirin kommer därför ett antal 

olika forskningsområden att beröras. 

 

Synnerligen intressant för relationen mellan ljud och bild i ett spel är det som Sören Nielzén 

tar upp i sin artikel ”Ljudets väg från öra till perception” (1982, s.105) beträffande 

konstansfenomenet som innebär att ett ljud kan kännas igen trots att de rumsliga 

förhållandena ändras, på samma sätt som vi genom synintryck känner igen gräset som grönt 

trots ändrade ljusförhållanden. Här framkommer att en visuell förstärkning av ljudmiljön ger 

en säkrare respons för konstansfenomenet när ”visuella stimuli kan relateras till akustiska på 

ett symboliskt plan”. Han berör också hur en vaggvisa har dämpande effekt på autonoma 

system såsom hjärtfrekvens och andningsfrekvens till ”skillnad från ett jazzmotiv”.   

 

Kristine Jörgensen undersöker huruvida ljudet i ett spel har en inverkan på spelaren genom att 

helt enkelt ta bort ljudet under pågående spel (2008, s.168). Genom sina försök har hon 

lyckats påvisa vikten av den funktion hos ljudet som enligt Schaeffer och Chion benämns som 

”acousmatic”, som innebär att man hör ett ljud utan att se ljudkällan. Ljudet är en ytterst 

viktig källa till information och har en klart avgörande roll inom spel: där den visuella 
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informationen är begränsad till synfältet har ljudet den fördelen att lyssnaren inte behöver 

vara riktad mot själva ljudkällan för att uppfatta ljudet. Hon beskriver spelares reaktioner som 

berättar att de känt sig lämnade i fullständigt mörker när ljudet stängts av. En känsla av 

hjälplöshet och förlorad kontroll i samband med frånvaron av ljud härleder hon till att en av 

två access-punkter mellan spel och spelare skurits av då ljudet tagits bort. 

 

Känslan av kontroll leder oss vidare till ett ämne som tas upp i boken ”Minecraft – Block, 

pixlar och att göra sig en hacka” (Goldberg, Larsson, 2012, s.100), där författarna nämner 

forskaren Mihaly Csikszentmihalyi som under många år djupintervjuat människor kring det 

tillstånd han benämner som ”flow”. I en intervju i forskningstidskriften Cross Cultural 

Management (Kawamura, 2014) säger Csikszentmihalyi att den optimala upplevelsen som 

flow innebär relaterar till en känsla av kontroll när man bemästrar en situation.  Han säger 

vidare att han i sina studier funnit att varje aktivitet av flow hade det gemensamt att det gav en 

känsla av upptäckande, kreativitet och att transporteras till en ny verklighet. I sin bok Flow 

(2003, s.89) skriver han: 

 

När en person investerar all sin psykiska energi i en samverkan - med en 

annan människa, en båt, ett berg eller ett musikstycke – blir han en del av ett 

system av handlingar som är större än vad det individuella självet tidigare 

var. Det systemet lånar sin form från aktivitetens regler; dess energi kommer 

från personens uppmärksamhet. Men det är ett verkligt system – subjektivt 

lika verkligt som om det gällt att tillhöra en familj, företag eller ett lag – och 

självet som är en del av det expanderar sina gränser och blir mer komplext 

än det var tidigare. 

 

 

Det engelska ordet ”immersion” förekommer på flera ställen i samband med beskrivningar av 

ljud för spel. Wingstedt (2012, s.193) översätter det som ”uppslukande” när spelaren som 

delvis medskapande i det narrativa flödet får ökad kontroll och därmed ökad inlevelse i spelet. 

Stockburger undersöker immersion-begreppet utifrån ett auditivt perspektiv (2003, s.7) och 

skriver att musiken vanligen har en enorm känslomässig inverkan på spelaren och att den kan 

förstärka känslan av försjunkenhet (immersion) i spel. Han menar att det därför inte får finnas 

för många pauser i musiken för att inte denna förbindelse mellan spelare och spel ska störas. 

Huiberts argumenterar också för ljudets uppslukande roll inom spel och förmodar, enligt 
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honom på säkra grunder, att ljudet har en tydlig påverkan på graden av försjunkenhet, ”the 

degree to which players are (becoming) immersed” (2010, s.51) eftersom ljudet, jämte bilden, 

har en sådan fundamental roll i spelupplevelsen. Han refererar också till Huizingas ”magic 

circle” som enligt ”Salen & Zimmerman (2004, pp.94-95)” (ibid. s.95) kan appliceras på ett 

datorpels kontext där den då utgör ett meningsbärande ramverk vari spelets regler utformats. 

Detta ramverk utgör ett sorts påhittat kontrakt för spelaren i spelets värld där vissa 

förväntningar beträffande denna värld, varav ljudet är en del, bör uppfyllas för att inte 

förtrollningen ska brytas. Huiberts skriver således att förekomsten av ett ljud som i grunden 

går emot detta kontrakt kan förmodas avbryta eller störa tillståndet av försjunkenhet, men att 

däremot ett ljud som är i enlighet med kontraktet fördjupar tillståndet av försjunkenhet. 

 

En viktig iakttagelse som görs inom tidigare forskning är således att visuella stimuli kopplas 

till akustiska på ett symboliskt plan och att pulsen påverkas av musikens innehåll eller 

karaktär. Vi ser också ljudets acousmatiska funktion och tredimensionella informations-

förmåga som inte är knutet till det tvådimensionella bildplanet, samt ljudets betydelse för att 

skapa kontroll i en spelsituation. Vidare hur ett tillstånd av flow där självet tycks expandera 

förutsätter en känsla av kontroll. Det argumenteras också för att ljudet och musiken jämte 

bilden har en stor inverkan på graden av försjunkenhet i spelets värld och att förväntningar 

beträffande ljudet bör uppfyllas för att inte denna försjunkenhet eller förtrollning skall brytas. 

Alla dessa betraktningsvinklar är viktiga element att ha med sig in i fokusgruppdiskussionen 

och analysen av empirin och fungerar som redskap för att belysa och söka svar på de aktuella 

frågeställningarna. 

 

Teori 

Här presenteras teorier och modeller för relationen mellan spelare och spelets ljudmiljö och på 

vilket sätt interaktionen relaterar till spelarens uppfattning av denna ljudmiljö, samt vilka 

funktioner ljudet och musiken i ett spel har för spelaren.  

 

Forskaren Karen Collins frågar sig vad det innebär att ett ljud är interaktivt. I boken Game 

Sound (2008, s.118) snuddar hon vid att själva deltagandet i ett spel kan förändra sättet på 

vilket spelaren upplever musiken i spelet. Hon refererar också till Rick Altman som säger att 

musik kan fungera som en stämningsetablering i film. Hon skriver ”Not only may the song 
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alter the meaning of the game, but the game may alter the meaning of the song for the player” 

och pekar härmed på en sorts symbios mellan spel, musik och spelare. Hon refererar också till 

filmklipparen och ljudläggaren Walter Murch som säger att det kan var svårt att skilja mellan 

musik och ljudeffekter i spel och citerar honom: ”Most sound effects …fall mid-way 

[between music and noice]: like ´sound-centaurs,´ they are half language, half music.” 

(2013,s.3). Detta berörs på ett annat sätt i boken ”The Foley Grail” (Ament, 2014, s.72) där 

det står att foleyljud har en given roll inom alla tre aspekter av ljuddesign inom spel: 

interaktivt ljud, filmiskt ljud, och interaktivt filmiskt ljud. Det filmiska spelljudet är det som 

mest liknar film, det interaktiva ljudet det som liknar minst, det interaktivt filmiska ljudet är 

en hybrid – till hälften som i en film och till hälften interaktivt. Eller för att citera foley 

artisten Goro Koyama i samma bok (s.241) ”Good Foley can tell a story as well as other 

sound elements. It is music without melody and dialogue without words.” Alla dessa synsätt 

närmar sig spelljudets funktion som både musik för att skapa en stämning, ljud för interaktion 

och ljud med en narrativ funktion. 

 

Wingstedt (2005, s.24) visar en figur över den traditionella kommunikationskedjan för 

västerländsk musik som beskriver ett enkelriktat flöde från kreatör via uttolkare till mottagare, 

alltså från kompositör via artist eller musiker till publik. 

 

 

CREATOR  è  PERFORMER  è  RECEIVER 

 

 

Han menar att nya relationer skapas mellan kreatör, uttolkare och mottagare i en interaktiv 

miljö såsom datorspel, där användaren/spelaren genom interaktion blir aktivt deltagande i 

spelets musikaliska process. För att beskriva detta mångtydiga förhållande använder han en 

liknande modell som den Karen Collins använder (2013, s.573) när hon tillsammans med sina 

studenter för en diskussion om hur interaktivitet påverkar vårt sätt att uppfatta relationen till 

ljud och musik.  
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                                      composer/sounddesigner 

                                                 ´creator 

 

 

 

 

 

       performer/musician                                           listener/audience 

       foley(?) 

 

Hon frågar sig om inte spelaren rent av både är kreatör, uttolkare/aktör och lyssnare på samma 

gång och hennes studenter tenderade slutligen till att vilja placera interaktivt ljud i mitten av 

denna modell. Hon påpekar vidare att triangelns hörn fick en alltmer rundad form ju längre 

diskussionen pågick och att det utmynnade i ett resonemang i John Cage anda om vad det 

egentligen innebär att skapa konst och musik, allra helst som ljudet i spel har en icke-linjär, 

slumpmässig och reproducerande karaktär. 

 

 

Huiberts och van Tol fick sin IEZA modell publicerad i Gamasutra 2008 (2010, s.33). Den 

har använts som ett konceptuellt designverktyg för speldesign- och audiodesignstudenter vid 

Utrecht School of the Arts och har utarbetats som en modell för att definiera typen av 

kommunikation för audio inom spel. Modellen beskriver två aspekter av spelljudets 

funktionalitet, dels optimering för nödvändig spelinformation som gör spelet förståeligt och 

lättillgängligt, dels dynamisering för att göra spelandet mer intensivt och nervkittlande. Den 

delar också in spelljudet i två dimensioner varav den ena är diegesen, vilket innefattar 

diegetiskt ljud (ljud som förekommer i spelets värld som kan uppfattas av avataren) och icke-

diegetiskt ljud (som förekommer i spelet men inte uppfattas av avataren). Den andra 

dimensionen benämner Huiberts som Interdependent som fokuserar på vad ljudet uttrycker, 

med undergrupperna ”activity”, med ljud som kommunicerar händelser som äger rum i 

spelmiljön, och ”setting” med ljud som beskriver spelets kontext eller bakgrundsmiljö.  

IEZA modellen rymmer fyra fält som kan användas för att definiera typen av kommunikation 

för spelaudio. Fälten är följande (ibid, s.25-29): 
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E - Effect Detta handlar om ljud i den diegetiska delen av spelet, i själva spelvärlden, som 

 svarar på spelarens aktiviteter men kan också triggas av spelet, alltså utanför 

 spelarens kontroll. Ljuden kan representeras visuellt eller vara acousmatiska, 

 och hörs då utan att synas på skärmen. 

Z - Zone Även detta rör sig om ljud på den diegetiska sidan av spelet som ger information 

 om atmosfär, miljö och bakgrundsljud i spelvärlden. 

I - Interface Här hamnar vi över på den icke-diegetiska sidan av IEZA modellen med ljud 

 utanför spelets värld som exempelvis kommunicerar hälsa eller poäng. 

A - Affect Även dessa ljud finner vi på den icke-diegetiska sidan av modellen med

 bakgrundsljud som musik eller ljudeffekter som appellerar till känslo- och 

 stämningslägen. 

 

 

                                    
 
 
Huiberts menar att den optimerande aspekten av ljudet befinner sig på ”Activity” sidan av 
modellen och att en förbättring av förståelsen för spelet verkar positivt för inlevelsen 
(immersion). Den dynamiserande aspekten av ljudet befinner sig på ”Setting” sidan och har 
som mål att stimulera spelupplevelsen och kan således också ha en positiv inverkan på 
inlevelsen. Tävlingsbaserad inlevelse är i huvudsak kopplad till ljud på ”Activity” sidan som 
svarar på spelarens aktiviteter eller kommunicerar hälsa och poäng. Upplevelsebaserad 
inlevelse är mer kopplad till ”Setting” sidan där atmosfärsljud, musik eller ljudeffekter 
förekommer (ibid, s.52). 
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Genom den teori och de modeller som här presenteras sammanställs en bild av spelljudets 
olika funktioner som innefattar både narrativa, informativa och interaktiva delar såväl som 
känslomässiga aspekter, som för att genom en form av multikommunikation ta spelarens alla 
sinnen i anspråk. Diskussionen om hur spelarens interaktion med spelet förändrar sättet på 
vilket spelaren uppfattar ljudet eller musiken, och om spelaren kan ses som en medskapare av 
ljudlandskapet är ytterst intressant. Allt detta sammantaget kan fungera som ett viktigt 
ramverk för analysdelen för att tolka och förstå empirin, och dessförinnan även vara 
värdefulla redskap under fokusgruppdiskussionen för att närma sig undersökningens 
frågeställningar om hur spelaren förhåller sig till ljudet och musiken i ett spel och ifall ett 
eventuellt samspel mellan ljud och bild fyller en funktion för spelaren. 
 

Metod 

Metodval  

Utan att dra alltför stora paralleller är det lätt att vägledas i metodvalet av det som står i 

abstractet till Janina Ludawskas avhandling ”emellan oss” (1991) som berör ett av författaren 

Witold Gombrowicz viktigaste ämnen – ”att våra tankar och handlingar uppstår mellan oss 

utan att vi vet vart de kommer att leda oss.” Detta knyter an till det som Kvale och Brinkman 

(2014, s.19)) omnämner som ”inter views – det som sker mellan två seenden”, som illustreras 

på ett förträffligt sätt av psykologen Edgar Rubins bild, som kan ses som två mot varann 

vända ansikten i profil eller en vas, där vasen kan beskriva den kvalitativa kunskap som 

produceras i ett professionellt samtal mellan intervjuare och informanter. Många gånger 

handlar spelkulturen om interaktion med såväl spel som med andra spelare så som Karen 

Collins beskriver det i sin bok Playing with Sound (2013, s.10) och det faller sig på så sätt 

naturligt att genomföra undersökningen med hjälp av fokusgruppintervjuer där tanken är att 

alstra ny kunskap i samtalet mellan flera spelare i hopp om att den ”kollektiva interaktionen 

kan frambringa mer spontana expressiva och emotionella uppfattningar än den individuella, 

ofta mer kognitiva intervjun” (Kvale, Brinkman, 2014, s.191). Fokusgruppintervjun blir 

således ett explorativt möte om den genomförs som delvis ostrukturerad med en relativt öppen 

frågeställning med improviserade frågor betingade av de tankar och känslor informanterna 

eventuellt tar upp. Intervjun kan därmed anta en konstruktivistisk form (Ahrne, Svensson, 

2011, s.40) för att genom samtalets spontana karaktär nå fram till tankar och känslor som 

kanske inte skulle komma till uttryck under en mer styrd och snäv intervjuform.  
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En gruppstorlek på fyra deltagare kan ses som lämplig då detta är en tillräckligt liten grupp 

för att alla kan komma till tals och utveckla personliga resonemang, och en tillräckligt stor 

grupp för att den kan hävda sig som grupp för att på så sätt minska den maktasymmetri mellan 

intervjuare och informanter som beskrivs av Kvale och Brinkman (2014, s.51). Den 

dokumenterande inspelningen blir också på så sätt förhoppningsvis någorlunda tydlig att 

transkribera inför en analys. Viktoria Wibeck (2010, s.62) skriver att i grupper på fler än sex 

personer bildas subgrupper som talar sinsemellan och att tillbakadragna personer har svårt att 

komma till tals. Hon refererar också till Simmel som menar att var och en i en triad kommer 

att fungera som medlare mellan de andra två, alternativt spela ut de andra två mot varandra 

eller helt ställa sig utanför diskussionen. Hon kommer således fram till att en lämplig 

gruppstorlek inte är färre än fyra men heller inte fler än sex personer. Enligt Wibeck (ibid) är 

det också bra att skapa en homogen grupp av personer med liknande bakgrund för att på så 

sätt bidra till en så balanserad gruppdynamik och gynnsamt samtalsklimat som möjligt. 

 

 

Genomförande av fokusgruppdiskussionen 

Tidsramarna för uppsatsarbetet medgav genomförandet av två fokusgruppintervjuer på 

ungefär en timme var, där mycket av tiden gick åt till transkribering av intervjuerna samt 

analys av innehållet.  

 

Det lättaste sättet att skapa en homogen grupp där informanterna kunde känna sig trygga nog 

att uttala sig var att göra ett bekvämlighetsurval för att ha kontroll över vilka personer som 

skulle ingå i fokusgruppdiskussionerna. I den första gruppen på fyra personer ingick aktiva 

spelare över 18 år, högskolestuderande inom audiovisuella medier. Den andra gruppen även 

den på fyra personer (det bör nämnas att en femte person tillfälligt tittade in och svarade på en 

fråga) som saknade högskoleutbildning, bestod av aktiva spelare över 18 år som spelade 

mellan fem till 15 timmar per dag. Gemensamt för grupperna var således lång erfarenhet av 

att spela men med skillnaden att den första gruppen hade särskilda erfarenheter av att 

framställa audiovisuella verk där ljud och bild i sig interagerar och därmed en vana att 

analysera samspelet mellan ljud och bild ur ett tillverkarperspektiv. Den andra gruppen av 

mycket rutinerade spelare uppvisade trots avsaknad av den första gruppens särskilda 

erfarenheter ett medvetet och kräset förhållningssätt till ljud och bild i spel. Syftet med 

undersökningen och dess metod var inte att framställa ett jämförande perspektiv mellan 
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grupperna men detta till trots var möjligheten att kunna jämföra resultaten från de två 

grupperna ett värdefullt instrument då eventuella likheter eller skillnader skulle kunna ha en 

inverkan på styrkan i undersökningens slutsatser ifall utfallet uppvisade stora likheter mellan 

gruppernas iakttagelser trots skillnader i tidigare erfarenheter. 

 

Alla informanter tillfrågades personligen, muntligt, om att delta på överenskommen tid och en 

plats som för deltagarna skulle utgöra en välbekant miljö så att de kunde känna sig 

avslappnade och inte behövde ödsla uppmärksamhet på att registrera omgivningarna. 

Deltagarna var sedan innan bekanta med varandra vilket var fördelaktigt för att snabbt komma 

in i diskussionen utan alltför stora hänsyn till den sköra gruppdynamik som kan förekomma i 

en ny grupp, men innebar samtidigt en viss risk för att en redan etablerad gruppdynamik 

kunde få vissa i gruppen att dominera samtalet. Vikten av öppningsfrågor för att öka 

gruppkohesionen, styrkan och önskan av grupptillhörighet, (Wibeck, 2010, s.73) blev därmed 

inte avgörande. Vi kunde således ge oss in på introduktionsfrågor efter en kort information 

om undersökningens och deltagarnas förutsättningar samt en kontroll av att den digitala 

inspelningen som skulle dokumentera diskussionen fungerade. Därefter fortlöpte diskussionen 

med följdfrågor på de ämnen som kom upp spontant och enligt en relativt öppen intervjuguide 

fanns frågor som stöd om diskussionen skulle avta eller urarta. Fördelen att som moderator 

vara flexibel och följa samtalets spontana utveckling var att gruppen slappnade av. Svagheten 

låg i ett något ostrukturerat och mer svåranalyserat material eftersom diskussionen som sådan 

hade en spontan och infallsrik karaktär där deltagarnas ord på ett hjälpsamt sätt lades till 

varandra på ett liknande sätt som när skulptören vrider på sin kavalett för att se sin skulptur ur 

olika synvinklar och sen applicerar lerbit efter lerbit för att få en större och mer meningsfull 

struktur att växa fram. 

 

 

Transkribering och analys av empirin 

Att spela in fokusgruppdiskussionerna var fördelaktigt på så vis att transkriberingen blev mer 

exakt och alltså inte en generalisering av minnesanteckningar samt att det då också skulle bli 

lätt att gå tillbaka till inspelningarna om så skulle behövas. Svagheten låg i att det sannolikt 

påverkade informanterna som åtminstone till en början var medvetna om att intervjun 

spelades in och möjligen kände sig lite anspända. Transkriberingen vidtogs på ett relativt 

noggrant sätt vilket utföll positivt då tankar om analysen tog form redan under 
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transkriberingen. Den utfördes enligt en metod som i någon mån påminner om den som finns 

beskriven av Viktoria Wibeck som nivå1 (2010, s.94) där uppbackningar skrivits ut som egna 

turer och där talspråksformer använts med ord som nån i stället för någon, men i kombination 

med skriftspråk gällande ord som det eller är, och utan notering för pauser, andetag, 

betoningar och liknande. Det innebär att transkriberingen efterliknar det talade språket på 

många punkter men att det för läsbarhetens skull ändå behållits en del skriftspråk samt 

uteslutande av en del noteringar vilket alltså innebär en första tolkning av materialet. Nästa 

tolkningssteg var själva sållandet av empirin, bedömningen av vad som var relevant för att 

besvara forskningsfrågorna. Här användes tidigare forskning och teori som raster för att sovra 

bland empirin, för att hitta teman i materialet som sedan kunde struktureras in under de 

aktuella forskningsfrågorna. Under genomläsning av materialet färgmarkerades således de 

teman som framträdde och dessa sorterades därefter skriftligen in under relevanta 

frågeställningar för att kunna överblicka materialet inför en slutlig presentation och analys i 

resultatdelen där slutsatserna i analysen speglas i förhållande till tidigare forskning och teori. 

Resultatdelen kom så att följa frågeställningarnas struktur och redovisas alltså inte gruppvis 

vilket underlättade upptäckten av eventuella likheter eller skillnader mellan grupperna. 

 

Etiska överväganden  

Projektet stod inte i någon konflikt med Vetenskapsrådets etiska principer. De personer som 

berördes av forskningsprocessen informerades i början av varje fokusgruppintervju om 

projektets och deltagarnas förutsättningar, och om att informanternas namn skulle 

anonymiseras för att undvika att svaren skulle kunna kopplas till deras identitet, samt att 

intervjuernas innehåll endast skulle användas i forskningssyfte. 
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Resultat och analys 

I försöket att förstå förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en spelsituation kom ett antal 

frågeställningar att beröras i det empiriska materialet från fokusgruppdiskussionerna. En 

övergripande sammanställning av dessa frågor presenteras först i korthet för att sedan 

behandlas och analyseras separat lite mer utförligt: 

 

1. Hur använder eller förhåller sig spelaren till det ljud eller den musik som förekommer 

i ett TV- eller datorspel? 

2. Finns det ett samspel mellan ljud och bild och i så fall, vilken funktion fyller detta 

samspel för spelaren? 

 

 

 

Gruppen bestående av aktivt spelande högskolestudenter vid programmet Audiovisuella 

Medier på Högskolan Dalarna kommer benämnas som Grupp 1, och gruppen utan 

högskoleutbildning som spelade mellan fem till 15 timmar per dag kommer benämnas som 

Grupp 2. 

 

Referenser till intervjumaterialet redovisas enligt följande exempel: (Grupp1, person 1) eller 

(Grupp2, person 1). 
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1. Hur använder eller förhåller sig spelaren till det ljud eller den musik som 

förekommer i ett TV- eller datorspel?  

 

Här framkommer att det finns ljud och musik som fyller olika funktioner för spelaren och 

varje spel tycks ha en unik ljud- eller musikmiljö som spelarna förhåller sig till på olika sätt 

beroende på varför man spelar och om man spelar singelplayer eller multiplayer. 

 

 

Spel som spelas för tävlingsmomentets skull 

Ett multiplayerspel som Counter-Strike: Global Offensive (CSGo) verkar spelas i första hand 

för tävlingsmomentets skull. Detta spel innehåller ingen musik enligt bägge grupperna och det 

framkommer tydligt att de är ute efter informativt ljud som exempelvis var motståndarna 

befinner sig när de säger ”då vill man ju ha informationen och inte atmosfären” (Grupp2, 

person 3). Det kan också i ljudbilden avläsas vilka vapen motståndaren använder och utifrån 

den informationen anpassas det egna spelet och valet av vapen (Grupp2, person 1). Flera 

personer i Grupp 2 säger att de ofta stänger av musiken i den här typen av spel för att inte bli 

distraherade och att de vill ta bort onödig information för att kunna nå en högre nivå. Här 

nämns spelet World of Warcraft där de menar att musiken till en början gav en atmosfär och 

mer inlevelse men att man nu vill ”höra andra ljud istället, som varningar i spelet eller när 

motståndare använder vissa spells” (Grupp2, person 3). Här valde man också hellre att spela 

med pilbåge istället för gevär eftersom det lät så illa och hellre valdes ett vapen med ett 

tystare ljud. Det framkommer också att hörlurar används, inte bara för detaljskärpa i 

ljudbilden, utan även för att stänga ute oönskat ljud. På Dreamhack används in-ear hörlurar 

och hörselkåpor av denna anledning (Grupp2, person 1). En annan viktig informativ ljudkälla 

i multiplayer spel visar sig vara kommunikationen via headsetmikrofonen med de andra 

spelarna. Hur spelarna uttrycker sig gentemot varandra verkar kunna ha en positiv eller 

negativ effekt på stämningen och spelprestationen beroende på vad som sägs och hur det sägs. 

 

Analys. 

Det verkar i tävlingsinriktade multiplayerspel som att det är viktigt att rensa ljudbilden från 

vad som betraktas som onödigt ljud för att få en så distinkt information som möjligt, men det 

går också att ana att musiken tas bort för att hålla huvudet kallt och inte låta sig svepas med av 

inlevelse i spelet, för som Stockburger påpekar – musiken kan ha en enorm känslomässig 
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inverkan på spelaren (2003, s.7). Det stämmer också väl överens med vad Huiberts skriver om 

att tävlingsbaserad inlevelse bygger på ljud i ”Activity” sidan av IEZA modellen, som 

förmedlar händelser i spelvärlden, hälsa och poäng (2010, s.52). Ett informativt ljud leder till 

interaktion eller får konsekvenser i form av specifika val som spelaren gör. Medspelarnas 

röster är också en viktig del av ljudmiljön och denna samverkande kommunikation tycks ha 

en emotionell koppling där röstläge och ordval påverkas av spelets med- eller motgångar och 

omvänt påverkas även spelandet av medspelarnas röstläge och ordval, som i en ond eller god 

cirkel. 

 

 

Spel som spelas för upplevelsens skull 

I Grupp 2 noteras att ”sånt spel som Playstation 4 eller Xbox, dom är ju mycket byggda runt 

atmosfären. Det är oftast mer singelplayer baserat” och vidare att då ”vill man ju ha hela 

upplevelsen, så då gör musiken en väldigt stor del av det” (Grupp2, person 3). I Grupp 1 

påpekas att de flesta gillar flera olika typer av spel och att sinnesstämningen ofta ligger till 

grund för val av spel (Grupp1, person2). Ett spel som omnämns är Naissance (Grupp1, 

person1) som producerats av en liten fransk spelstudio och detta beskrivs som en blandning 

mellan ett utforskningsspel och ett konstspel där man rör sig i en abstrakt svartvit värld av 

fyrkantiga former med omgivningsljud men utan att någon pratar och utan att möta andra 

livsformer. Här nämns att när man springer i det spelet börjar karaktären man är att flåsa och 

det visar sig då att flåsandet kan antas tillhöra en kvinnlig gestalt, vilket för en kvinnlig 

spelare gör att man kan identifiera sig med sin avatar men att det för en manlig spelare bara 

blir ett ljud av någon som flåsar vilket kan skapa en distans. ”Jag vill nog ha liksom att det är 

ganska tyst från den person jag spelar” eller att man inte vill höra personen tänka eller prata 

”för jag tycker kanske det bryter lite illusionen av att man lever sig in” (Grupp1, person 1). 

Däremot kan subtila ljud som finns där, som andningsljud, fotsteg eller hjärtklappning bidra 

till att skapa en bättre illusion. Spel som Last of Us (Grupp1, person 2) eller Final Fantasy 

(Grupp2, person 2) förs också på tal i grupperna som spel där musiken betyder jättemycket för 

stämningen eller inlevelsen vilket står i kontrast till spelet Fear (Grupp1, person 4) där 

tystnaden får en avgörande roll för att bygga upp en känsla av att något snart ska hända, med 

låg och väldigt subtil musik som påminner om skräckfilm med plötsliga jumpscare-effekter. 
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Analys: 

Det verkar som om man söker sig till ett spel som motsvarar den sinnesstämning man är i eller 

vill uppnå, för att finna en sorts samklang mellan sig själv och spelet, där upplevelsen kan bli 

större om det så att säga går att hitta rätt våglängd, precis så som samstämmiga våglängder 

kan interferera med varandra och bilda en våg med större amplitud, så kan här bildas en större 

upplevelse. För upplevelsen av ett spel tycks musiken spela en viktig roll i jämförelse med 

tävlingsinriktade spel där man tenderar till att vilja välja bort musiken, såvida inte 

speltillverkaren använt undanhållandet av musik eller ljud som ett grepp för att förstärka 

upplevelsen av ett skräckfyllt överraskningsmoment. Här märks också hur pass känslig en 

spelare kan vara för ett ljud som snabbt kan störa upplevelsen ifall det inte stämmer med 

förväntningarna och att spelaren ibland hellre är utan ett sådant ljud för att bevara 

upplevelsen. Detta stämmer väl in på Huizingas magiska cirkel som Huiberts (2010, s.95) tar 

hjälp av när han resonerar om ljudets betydelse för graden av immersion, där den magiska 

cirkelns ramverk av regler utgör det påhittade kontraktet mellan spel och spelare där 

oförväntade ljud kan störa eller bryta illusionen. Här går också att applicera Huiberts 

resonemang om att upplevelsebaserad inlevelse kan kopplas till ”Setting” sidan av IEZA 

modellen med atmosfärsljud, musik eller ljudeffekter (ibid, s.52). 

 

 

Spel som spelas för musikens skull 

Bland spel som har så bra musik att man väljer att spela det för musikens skull nämns i  

Grupp 1 spelet Portal där en av informanterna säger ”det är verkligen för mig ett tydligt 

exempel på hur mycket musik kan bidra till, men skapa typ immersion i ett spel liksom, att 

man lever sig in i mer” (Grupp1, person 1). Här nämns också spelet Halo 3, där spelaren 

minns hur han som fjortonåring tack vare musiken levde sig in i en stor strid där musiken som 

beskrivs som ”episk” gjorde att han ”bara satt och rös” (ibid). Han menar att intensiv musik i 

intensiva scener i spel kan bidra väldigt mycket, ”sen om det verkligen går bättre eller om det 

bara känns bättre det kanske är en annan sak” (ibid). I Grupp 2 nämns spelet ZELDA Ocarina 

of Time för Nintendo64 av samma anledning, där ”själva musiken gjorde ju att spelet blev 

riktigt bra också, det passa perfekt in”, och ”man ville spela mer för att musiken var där” 

(Grupp2, person 1). Spelet Shadow of the Colossus nämns också på ett liknande sätt där 

”musiken påverkas beroende på vad som händer i spelet. Om du är inne i en strid så blir 

musiken väldigt intensiv, och sen när du är utanför strid så är det helt lugnt, ibland ingen 

musik alls då du hör bara ljud av kanske vinden eller nånting” (Grupp2, person 2). Han menar 
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att pulsen påverkas, inte bara av spelet utan också av musiken och på frågan om musiken i 

spelet är bra och om han spelar det för musikens skull svarar han: ”Ja det är väldigt bra, det är 

bästa jag hört” (ibid). 

 

Analys: 

Det blir här tydligt att musiken verkligen har en bidragande roll vad gäller spelarens möjlighet 

att leva sig in i ett spel precis så som Huiberts (2010, s.51) argumenterar när han menar att 

ljudet, jämte bilden har en fundamental roll i spelupplevelsen. Detta tangerar även det som 

Karen Collins (2008, s.118) säger om att själva deltagandet i ett spel kan förändra sättet på 

vilket spelaren upplever musiken i spelet eller att själva musiken förändrar uppfattningen om 

spelet. Här finns också spår av det som Sören Nielzén (1982, s.105) hävdar att hjärt- och 

andningsfrekvens påverkas av lugn eller intensiv musik. 

 

 

 

 

 

2. Finns det ett samspel mellan ljud och bild och i så fall, vilken funktion fyller detta 

samspel för spelaren? 

 

Inför denna frågeställning yttrar sig tankar om vilka kopplingar som sker mellan bild, ljud och 

spelare, men också vad som skiljer mellan visuell och auditiv information. 

 

 

Vilken skillnad finns mellan visuell och auditiv information? 

Det konstateras i grupp 2 att grafiken skiljer sig mer än ljudmiljön mellan PC och konsolspel 

(Grupp2, person 3) på så sätt att grafiken oftast är bättre för PC men att ljudmiljön ofta är den 

samma. Det hävdas också att ”man använder ljudet mer än vad du egentligen använder 

ögonen för att få information” (Grupp2, person1) som att man kan höra sina motspelare och 

på så sätt få information om var de befinner sig. ”För skärmen, det man använder ögonen till” 

(Grupp2, person 3) handlar mer om att positionera sig rätt i spelet och ljudet används för att 

bli mer uppmärksam på andra uppgifter eller varningar. I Grupp 1 påpekas det att det går att 

höra sina motståndare innan det går att se dem eller att ”dom man gömmer sig för pratar” 
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(Grupp1, person 2). Det nämns också i bägge grupper att det är viktigt med bra ljud och att 

spela i hörlurar är bättre för omgivningsljud (Grupp1, person 1) och bästa möjliga återgivning 

av information (Grupp2, person 1)), samt att diskanten tydligare återger var de andra spelarna 

går någonstans vilket är viktigt i ett spel som CSGo (Grupp2, person 2). 

 

Analys: 

Tydligare grafik behöver inte nödvändigtvis innebära mer eller bättre information, det är 

rimligare att anta att ett väl anpassat ljud och hörlurar har en större inverkan på tydligheten i 

informationen. Det är intressant att iaktta att den visuella informationen är begränsad till 

skärmen där blicken riktas men att ljudet kan bära en mer tredimensionell information. 

Detta knyter direkt an till det som Kristine Jörgensen (2008, s.168) skriver om vikten av 

acousmatiska ljud som en synnerligen viktig informationskälla eftersom den visuella 

informationen är begränsad till synfältet. För dessa acousmatiska ljud som rör sig i en 

tredimensionell miljö tycks verkligen konstansfenomenet gälla och det går också att vända på 

Nielzéns (1982, s.105) resonemang och säga att en akustisk förstärkning av den visuella 

miljön ger en säkrare respons för ett visuellt konstansfenomen när akustiska stimuli på ett 

symboliskt plan kan kopplas till visuella stimuli, eller rent av skapar förväntningar om 

visuella stimuli.  

 

 

Kopplingar mellan bild, ljud och spelare 

I moderna spel med bra tramp (foley) ger avatarens egna ljud information om rumslighet och 

underlag, vilken typ av miljö man befinner sig i, och som ett bra exempel på detta nämns 

Skyrim (Grupp1, person 3) när man befinner sig i en grotta. När stegen är någorlunda synkade 

och ljudmässigt anpassade efter den miljö spelaren befinner sig i skapas en form av ”äkta 

känsla, vilket gör att man liksom blir insliten lite mer än bara av det visuella” (ibid) och att 

”det tilltalar ju två sinnen istället för ett”. ”Både visuell och auditiv stimuli, när man gör 

nånting” (Grupp1, person 1), när man får någonting att ske, gör att spelaren kopplas samman 

med spelet. Här diskuteras också huruvida pengaklirret i LEGO-spelen kan ge en känsla av 

belöning. Det konstateras att det kanske inte är ljudet i sig som är belönande men att det blir 

en betingad reaktion vilka ljud som kan förknippas med en belöning i form av att man med 

dessa fiktiva pengar kan uppnå andra mål. ”Jag tror att det blir att man sammankopplar det, 

för med dom där pengarna så kan man ju göra saker i LEGO spelen. Man kan ju låsa upp 

andra grejer” (Grupp1, person 4). Ytterligare exempel på ljud som sammankopplas till en 
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belöning finns i spelet Portal där det finns gömda radioapparater som inte går att stänga av, 

men spelaren kan gå iväg med dessa apparater till ett särskilt ställe för att låsa upp 

”Achievments” (Grupp1, person 1).  

 

Det flåsande ljudet som tidigare nämnts när spelarens avatar i Naissance springer är ett 

exempel på ett samband mellan ljud, bild och spelarens agerande som går att förhålla sig till 

på olika sätt beroende på om denne identifierar sig med ljudet eller inte. I Grupp 2 berättas det 

om spelet World of Warcraft hur det man ser tillsammans med musiken ger en ”väldig 

inlevelse i historien om platsen man kommer till” (Grupp2, person 3) och att det blir ”mer 

som en berättelse” (grupp2, person 1). I detta spel kan användaren också koda in ljud som 

exempelvis fungerar som varning för något som snart kommer att hända. Ytterligare nämns 

att olika zoner i spelen har olika musik och påverkas således av var spelaren befinner sig i 

spelet. 

 

I bägge grupper ges exempel på att de stänger av ljud eller musik de inte gillar och kan även 

sätta på annan musik istället (Grupp 1, person 3, Grupp2, person 4) men de anger också att 

musiken är väldigt viktig för inlevelsen, ”musiken bidrar till en stämning då att man blir 

immersive i spelet” eller ”att man hamnar i en annan värld” (Grupp1, person 2). Det talas 

också om att i ett riktigt bra spel ”om man verkligen är inne i det” att det påminner mycket om 

när man gör bra musik eller gör någonting visuellt, att man hamnar i ”det där flowet”, och sen 

plötsligt upptäcker att klockan är jättemycket ”för att man varit så inne i det, och uppslukad av 

det så att man har glömt bort tid och rum” (Grupp1, person 2). ”Nån form av trans liksom” 

(Grupp1, person 3). En av informanterna i Grupp 1 säger också om spel att ”jag tycker det blir 

oftast bättre än film eftersom man får interagera i det själv” (Grupp1, person 2) och 

diskussionen fortsätter ”den största skillnaden mellan spel och andra medier är att spel ställer 

krav på betraktaren. Du måste kunna klara av att navigera genom den här labyrinten eller 

ducka så snabbt eller sånna saker för att komma vidare och om man lyckas kanske det blir nån 

slags belöning och att man på det sättet engagerar sig mer känslomässigt ” (Grupp1, person 1) 

och vidare att man i en film inte ”är en lika stor del av the outcome” (Grupp1, person 2). Inför 

tanken att spelaren som både lyssnare och användare på sätt och vis är delaktig i skapandet av 

spelets ljudmiljö ställer sig dock bägge grupper lite frågande. 
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Analys: 

Genom att tolka och försöka förstå spelets värld och att med hjälp av ljud och bild försöka 

navigera sig fram blir spelaren indragen i spelets värld och en del av spelets system där självet 

tycks bli förlängt eller utvidgat av spelets illusoriska värld. Här kan man skönja tillståndet av 

flow som Mihaly Csikszentmihalyi beskriver (2003, s.89). Försjunken i ett spel kan tid och 

rum i vanlig bemärkelse tyckas upphöra att existera och spelaren blir ett med händelserna i 

spelet. Här tilltalas två sinnen istället för ett vilket, om spelet är riktigt bra, alltså tilltalande, 

rimligen leder till större hänförelse och en känsla av flow. Som svar på tilltal svarar spelaren 

an, ansvarar för att uträtta de krav som ställs på spelaren för att klara spelet. Här upprättas 

förbindelsen mellan ljud, bild och spelare. 

 

I moderna spel med bra tramp ryms Walter Murchs Sound-kentaurer (Collins, 2013, s.3) och 

visst kan bra foley berätta en historia för spelaren som Goro Koyama säger (Ament, 2014, 

s.241), liksom även musiken.  

 

Att grupperna ställer sig frågande inför tanken att spelaren som både lyssnare och användare 

på sätt och vis är delaktig i skapandet av spelets ljudmiljö enligt Wingstedts (2005, s.24) och 

Collins (2013, s.573) resonemang är intressant, för de visar likväl ett flertal exempel på hur de 

medvetet formar ljudlandskapet efter sina behov. De går till och med så långt som att helt 

stänga av eller stänga ute ljud eller koda in nya ljud och blir verkligen en del av utfallet. 
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Diskussion 

Styrkan med denna studie ligger kanske framförallt i informanternas kunskaper om spel som 

grundar sig på ett mycket stort antal speltimmar. Detta, och att bägge grupper spontant kom 

upp med liknande tankegångar tyder på att reliabiliteten i undersökningen kan anses vara 

godtagbar trots att fokusgruppdiskussionerna till antalet bara var två. Däremot är det frågan 

om fokusgruppdiskussioner som undersökningsmetod helt kan garantera validiteten i ett 

material eftersom en diskussion förutsätts vara spontan, vilket både kan ha ett positivt eller 

negativt utfall. En kombination av fokusgrupper följt av djupintervjuer med några av 

informanterna skulle förslagsvis vara en bra metod att fördjupa denna studie.  

 

Efter att ha genomfört undersökningen med föresatsen att förstå hur spelaren använder ljud 

och bild i ett spel slår det mig vad gäller ljudet att själva lyssnandet mer än ljudet i sig tycks 

vara en väldigt viktig del av upplevelsen. Detta att spetsa öronen och ge akt på ljuden tycks 

skärpa spelupplevelsen. I spelen finns dels ljud som existerar i spelets värld oberoende av oss 

och dels ljud som skapas av vår interaktion med spelet. Vi har sett exempel på att det finns 

möjlighet och också ett behov att forma ljudmiljön så att den passar spelarens önskemål, och 

även att spelaren söker sig till spel som på något sätt motsvara dennes sinnesstämning, 

aspekter som kan vara väl värda för en spelutvecklare att beakta. Vi har också sett hur ljudets 

förmåga att färdas i rummet eller beskriva rummet på ett tredimensionellt sätt skiljer sig från 

bilden som så att säga är fixerad till det tvådimensionella bildplanet. Att dessutom musik 

överhuvudtaget kan ha en effekt på hjärt- och andningsfrekvens är intressant nog i sig, och det 

får hållas för troligt att detta ligger till grund för varför många spel använder musik som för 

att nå och engagera spelaren på ett känslomässigt plan. De teorier och modeller som här har 

presenterats kan vara viktiga nycklar för en spelutvecklare eftersom de tar fasta på ett 

spelarperspektiv och alltså inte beskriver ljudet från ett produktionsperspektiv. Dock 

utelämnas i dessa teorier och modeller det ljud som utgörs av den kommunikation som förs 

spelarna emellan på headset i ett multiplayer spel, ett ljud som i allra högsta grad tycks 

engagera eller distrahera spelaren och dennes prestationsförmåga beroende på vad som sägs 

eller hur det sägs. Det vore intressant att se ifall denna kommunikation på något sätt skulle 

kunna kopplas till händelser i spelet i den meningen att det får konsekvenser i spelet just 

beroende på vad som sägs eller hur det sägs.  
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För spelandet tycks gälla, i enlighet med Csikszentmihalyis system, att genom att se och höra 

spelvärlden och interagera i den så blir vi en del av den, eller enligt honom en del av systemet. 

Så länge vi inte hört eller sett, alltså inte förnummit dessa ljud- eller bildfenomen så blir vi 

heller inte en del av dem. Svetsen mellan bild och ljud uppstår inom oss när dessa två 

sammanfaller i tid i spelets rum. Systemet eller fenomenen blir på så sätt beroende av vår 

medverkan för sin existens, spelets drama uppstår först när vi deltar i det, precis så som 

strömmen är nödvändig mellan lampan och brytaren för att ljus ska uppstå. Det är således vi 

själva som med hjälp av våra sinnesorgan utgör svetsen mellan ljud och bild, och som enligt 

den magiska cirkeln, blir våra förväntningar inte uppfyllda bryts kontraktet, eller kontakten, 

och därmed tillståndet av försjunkenhet, förtrollning eller känslan av flow, som vid ett 

strömavbrott då ljuset slocknar i lampan. För det är just där, där i svetsen som en symbolisk 

mening skapas om allting stämmer överens, där ljudet tillsammans med bilden skapar en 

starkare enhet än summan av delmomenten då någonting frammanas inom oss på ett 

symboliskt plan. Detta är något som den audiovisuelle artisten definitivt kan ta fasta på i sitt 

arbete där inte nödvändigtvis konkreta symboler eftersträvas utan även abstrakta symboler. Så 

länge inte förväntningarnas kontrakt bryts kommer vi uppleva att det audiovisuella verket 

kommunicerar med oss.  

 

 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att studera användandet av virtuella 

headsets där en stereoskopisk 3D bild skapas som spårar huvudets rörelser, för att undersöka 

om detta kan ha en inverkan på hur vi uppfattar ljudet i ett spel. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Information till informanter 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Bilaga 1:  

Information till informanter:  

1. Namn på projektanvarig och instutitionstillhörighet. 

2. Undersökningens syfte. 

3. Beskrivning av hur undersökningen genomförs. 

4. Vad kan forskningen bidra med. 

5. Deltagandet är frivilligt och uppgifterna kommer anonymiseras och enbart användas i 

forskningssyfte. 

6. Var kommer uppsatsen publiceras. 

 

Bilaga 2: 

Intervjuguide:  

Introduktionsfråga: 

1. Kan ni komma på något spel där ni tycker att ljudet fyller en viktig funktion? 

 

Följdfrågor/övergångsfrågor: 

2. Vilken funktion fyller ljudet? 

3. På vilket sätt är det viktigt? 

 

Nyckelfrågor: 

1. Hur nyttjar spelaren det ljud eller den musik som förekommer i ett TV- eller 

datorspel? 

2. Finns det ett samspel mellan ljud och bild och i så fall, vilken funktion fyller detta 

samspel för spelaren? 

 

Avlutande frågor: 

1. Vill någon tillägga något ytterligare till diskussionen? 


