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Abstrakt 

I detta arbete har vi försökt skapa en metod som skulle kunna hjälpa ljuddesigners inom 

indieföretag att med begränsade resurser komma fram till en kvalitativ ljuddesign genom att 

använda en form av återvinning.  Syftet med vår metod, som vi kallar för pantametoden, går ut 

på att återvinna ljudmaterial med hjälp av effekter för att skapa nya och kreativa ljud som går att 

använda i en produktion. Vi kommer att gå igenom de nödvändigaste delarna för att visa hur vi 

tillämpat vår metod, exempelvis vilka verktyg som finns och hur de kan användas för att uppnå 

det resultat som eftersträvas. Metoden har testats på två stycken spel som vi har varit med och 

utvecklat, och där vi har bidragit med ljuddesignen med hjälp av vår metod. Vi kommer att 

presentera vilket resultat vi har uppnått, och vilka problem som har uppstått. 

 

Nyckelord: Ljuddesign, Metodutveckling, Pantametoden, Återvinning, Indieutveckling 

 

Abstract 
In this thesis we have tried to create a method that could help sound designers within the indie 

community, often having limited resources, to achieve a sound design that holds a good quality 

by using a kind of recycling. The purpose of our method, which we call “pantametoden”, is 

about re-using sound material with the help of different effects that can help creating new and 

creative sounds possible to use in a production. We will demonstrate the necessary parts to 

illustrate how we have used our method, for example which tools there are and how they can be 

used in order to achieve desirable results. The method has been tested on two games which we 

have participated in developing and where we have contributed with the sound design by using 

our method. We will present the results achieved and what kind of problems we have 

encountered. 

 

Keywords: Sound design, Method Development, Pantametoden, Recycling, Indie development 
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1. Introduktion 

Vi är två studenter från Blekinge Tekniska Högskola som har tagit fram en idé till en metod som 

skulle kunna hjälpa ljuddesigners inom indiespelutveckling. Ett indieföretag är ett litet 

sjävständigt företag som inte har tillgång till de resurser som större företag förfogar över; ofta 

en- eller tvåmannaföretag som måste ta allting ur egen ficka, vilket gör att deras budget blir 

starkt begränsad. Frågeställningen vi har utgått ifrån är om det går att skapa en fullgod ljuddesign 

med ytterst begränsade resurser genom att använda en speciell metod. 

 

Vår idé går ut på att återvinna ljud på ett effektivt sätt, det vill säga återanvända redan 

existerande ljudmaterial till nya produktioner.  Metoden för att göra det kallar vi för 

pantametoden. Det är en idé som vi själva har kommit på och utvecklat. Genom att enbart 

använda oss av ett begränsat ljudbibliotek har vi försökt skapa en komplett ljuddesign som håller 

fullgod kvalité. Med god kvalité menar vi att upplevelsen av ljudet i ett spel går hand i hand med 

grafiken. Målet är att ett indieföretag inom spelsektorn ska kunna använda denna metod för att 

ljudsätta sina spel med begränsade resurser. 

 

För att illustrera detta har vi tillsammans med två andra grupper utvecklat två mindre spel där vi 

skapat en ljuddesign med pantametoden. Vi har testat metoden genom att simulera ett 

indieföretag där ljuddesignen är begränsad till enbart ett fåtal ljudbibliotek. 

 

Det som inspirerade oss till detta arbete var en artikel från 2007 skriven av Ulf Hagen som 

handlar om återvinning inom speldesign. Vi har också undersökt samplingmetoden inom 

musikvärlden, det vill säga den metod som går ut på att en musiker tar delar från ett redan 

existerande musikstycke och infogar i sitt eget verk. Detta för att vi ville se hur återvinning 

kunde se ut inom ett närliggande, men ändå annorlunda område. 
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2. Problemområde 

I detta kapitel kommer vi ta upp bakgrunden till det problemområde vi valt att fokusera på. Vi 

kommer att diskutera och ta upp tidigare forskning som har varit nödvändig för att utföra och 

förstå detta arbete. 

2.1 Bakgrund 

Att gå in i en spelutvecklingsprocess där teamet har deadlines och begränsat med resurser är en 

stor utmaning. När teamet ska skapa ett spel under kort tid sätter det naturligtvis mer press på 

deltagarna än om de hade haft längre tid på sig. Samma sak om de inte har tillgång till alla 

resurser som skulle behövas för projektet. Dessutom med kraven att materialet både måste 

fungera i spelets tematik och hålla god kvalitet.  

 

Det behövs alltid en spelidé och designidé att utgå ifrån för att skapa ett spel. Inspiration kan tas 

från andra medieproduktioner, men sen går det även att vara innovativ och göra helt nya saker. 

Det är möjligt att använda gammalt material och göra något nytt av det, att återvinna. Detta 

fungerar i flera sammanhang men hur är det inom ljuddesign till spel? Hur kan indieutvecklare 

gå tillväga, och vad finns det för hjälpmedel att använda?  

 

Återvinning är ett begrepp som kan användas på flera sätt. Vi ser att det finns möjlighet att 

använda det inom flera områden och inriktningar. Inom spelutveckling gäller det för roller som 

exempelvis programmerare och grafiker. Men vi har gått djupare in i ljuddesignerns koppling till 

återvinning, eftersom det är det vi är intresserade av. 

 

Att bli tilldelad ljud som sedan ska brytas ner och bli till en helt ny komplett ljuddesign kräver 

kreativitet. Detta är något som är särskilt kritiskt, speciellt när det bara finns begränsat antal 

ljudfiler att implementera till spelet. Ljuddesigners använder sig till exempel av en 

layer-on-layer-metod där de tar flera ljud och kombinerar dem för att skapa ett helt nytt ljud. 

Eller så tar de ljud, redigerar dem och ändrar på dem för att det ska bli någonting helt annat. 
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Artikeln “Where do Game Design Ideas Come From? Innovation and Recycling in Games 

Developed in Sweden“ (Hagen, 2007) handlar om återvinning i spel. Denna text väckte två 

frågor hos oss: Kanske skulle återvinning kunna underlätta en produktionsprocess med 

begränsade resurser? Skulle det specifikt kunna hjälpa ljuddesign inom indieutveckling? Om det 

bara finns begränsat med ljud att arbeta med, kan vi då hitta ett sätt att arbeta med dessa ljud, 

bryta ner dem, redigera och återvinna för att skapa nya ljud och bilda en komplett ljuddesign för 

spelet? Därför har vi valt att använda återvinning som metod, men har här valt att kalla den för 

pantametoden, som en parallell till glasåtervinningskonceptet som handlar om att panta flaskor 

och burkar, det vill säga återvinna dem.  

 

2.2 Frågeställning 

Hur kan återvinning hjälpa en produktion med begränsat antal resurser för ljuddesign? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att se om det skulle gå att skapa ett arbetssätt för ljuddesign 

under en produktionsprocess som har begränsat med resurser, att skapa en metod som underlättar 

arbetet men som ändå håller hög kvalitet. Metoden skulle kunna användas av till exempel ett 

indieföretag som arbetar med att utveckla spel men som har begränsade resurser för 

ljuddesignen. Vi har med hjälp av vår metod testat och analyserat hur vår metod, pantametoden, 

fungerade i praktiken. 

 

2.4 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning vi har grundat vårt arbete på är en artikel som tar upp återvinning på olika 

sätt. Det är en artikel av Ulf Hagen, “Where do Game Design Ideas Come From? Innovation and 

Recycling in Games Developed in Sweden“ (Hagen, 2007) som diskuterar återvinning inom 

spelbranschen. Vi har också använt oss av en artikel gällande vad som definerar ett indieföretag, 

eftersom indieföretag som företeelse spelar en stor roll för vårt arbete. Det har varit svårt att hitta 
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relevanta källor eftersom ämnet ljudåtervinning inte är särskilt väldokumenterat, därför  har 

Hagens artikel haft stor betydelse som grund till detta arbete.  

 

2.4.1 Återvinning inom spelbranschen 
I artikeln “Where do Game Design Ideas Come From? Innovation and Recycling in Games 

Developed in Sweden” (Hagen, 2007) för Ulf Hagen en diskussion där han och ett antal 

spelutvecklare anklagar spelbranschen för att inte vara tillräckligt innovativa och kreativa i 

nyskapande av spel. De tycker att spel idag saknar variation i spelmekanik och att uppföljare är 

alldeles för lika sina föregångare för att få kallas uppföljare. 

 

Hagen tar i sin artikel upp hur speldesign generellt ser ut och vilka komponenter som behövs för 

att skapa ett spel. Hagen utgår från två begrepp i en spelutvecklingsprocess; the recycling part och 

the innovative part (fig 1). 

 

  fig 1 

The recycling part  

I återvinningsdelen förklarar Hagen att spelutvecklarna återvinner idéer från filmer, böcker och 

andra spel för att sedan utveckla ett spel baserad på någon av dessa idéer. Han tar också upp hur 

spelmekaniker och genrer återvinns i spel. 

  

När Hagen skriver om the recycling part i sin text gör han detta genom att analysera ett spel, 

spelet “Wanted: Weapon Of Fate” som är baserad på en film. Här redogör han för att många 
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designval till spelet är baserad på filmen. Det kan vara allt från hur karaktären ser ut, miljön 

spelet utspelar sig i och hur berättelsen utvecklas. Spelet är ett så kallat 3D shooter (action spel) i 

ett tredje person perspektiv, där du ser din karaktär bakifrån i en 3D värld. Denna spelmekanik är 

vanlig och används av många spel i samma genre. Detta menar Hagen är ett exempel på att 

utvecklarna har ”återvunnit” designval ifrån andra spel och ifrån filmen. 

  

Detta kan sägas vara basen för vårt arbete, det som ledde fram till vår idé om att närmare studera 

återvinning inom ljuddesign. Denna del av artikeln väckte idéen hos oss hur man skulle kunna 

använda begreppet återvinning för att skapa en metod som kan hjälpa ljuddesigner att återvinna 

ljudmaterial.  
  

  

The Innovative part  

I den innovativa delen handlar det om hur idéer används på ett nytt sätt. Hagen menar att 

utvecklarna inte kommer på nya idéer, utan de tar ”gamla” idéer men använder dem på ett sätt 

som inte har gjorts förut. Han påpekar dock att det samtidigt är svårt att definiera vad en 

innovativ idé är eftersom nytänkande är ett relativt begrepp. 

  

När Hagen förklarar denna del använder han sig av spelanalysen som förekommer tidigare i 

texten och pekar på tre stycken olika företeelser som gör spelet unikt. Ett exempel som han tar 

upp är att spelaren kan påverka en kulas kurva i luften efter man har skjutit den för att träffa 

fiender som gömmer sig bakom skydd. Denna idé menar han inte är ett nytänk, utan istället tagen 

direkt ur filmen. Men eftersom den aldrig har används i ett spel tidigare skulle det därför kunna 

klassas som en innovativ idé.  

 

Utifrån dessa två parametrar började vi bygga vår idé. Vi ville skapa en metod för att återvinna 

ljud, men dessa skulle samtidigt vara innovativa, det vill säga även om ljudet hade använts 

tidigare skulle sammanhanget vara nytt och därmed kunna klassas som innovativt enligt Hagens 

definition. 
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Essensen i Hagens artikel är att han försöker ta reda på var idéerna till speldesign egentligen 

kommer ifrån, varför spel idag liknar varandra. Genom data Hagen fått från intervjuer med 

spelutvecklare och analyser av AAA-titlar (mångmiljonproduktioner) försöker han finna ett svar 

på detta. Han tar i sin artikel upp att spelföretagen återvinner idéer, inte bara från andra spel, utan 

även att de hämtar inspiration från mycket annat som finns i medialandskapet. 

 

I texten visar han på hur spelutveckling har ändrats de senaste 25 åren efter att den första boken 

om speldesign släpptes. Från början kunde ett spel utvecklas av endast en person, men på senare 

år har de så kallade AAA-titlarna blivit så stora produktioner att det behövs ett helt team för att 

utveckla ett spel. 

 

Ett resultat som Hagen kommer fram till är att designidéer har ett ursprung någonstans utanför 

skaparens sinne. Han säger att idéer inte kommer ur tomma intet utan alltid kan härledas till 

någonting. Det kan vara saker som kretsar i fantasin eller mänsklig erfarenhet. 

  

2.4.2 Definition av Indieföretag  

När vi studerat indieutveckling har vi fokuserat på att det är en produktion där spelutvecklarna 

inte backas upp av större företag utan i stället får förlita sig på resurser ur sina egna fickor. I 

artikeln ”Examining Indie’s Independence: The Meaning of “Indie” Games, the Politics of 

Production, and Mainstream Co-optation” (Lipkin, 2012) förklaras meningen med “indie” 

produktion och dess självständighet. Artikelförfattaren menar att det på senare tid blivit svårare 

att beskriva vad som är en indieproduktion och inte. Människor har olika syn på vad som 

definierar en indieproduktion; där utgivare tycker att det beror på hur mycket produkten säljer 

och där utvecklare tycker det handlar mer om kvalitén på produkten. (Lipkin, 2012). 

 

Indie är en förkortning på ordet independent som betyder självständighet på svenska och just 

självständigheten leder till att det ofta handlar om produktioner eller företag som är småskaliga 
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och har en liten budget (Lipkin, 2012).  Istället för pengar måste de använda sin kreativitet och 

artisteri när de utvecklar sina spel. 

 

Det är också svårt att definiera vilka produktioner som kan tituleras ”AAA” och därmed blir det 

inte heller lätt att förstå skillnaden mellan dem och ”indie”. Dennis Kogel (2012) tycker inte att 

självständiga företag som prioriterar pengar före den kreativa visionen ska ses som ett 

indieföretag även om de gör små spel till smarttelefoner. Han anser att populära produktioner 

som får titeln ”AAA” står i motsatsförhållande till den självständiga kulturen, där visionen är det 

viktigaste.  

 

Ett indieföretag kan alltså sägas vara ett företag som sätter visionen främst och hävdar sin 

självständighet före ekonomiska incitament. Det är den typen av företag som är målgruppen för 

vår metod. Av detta följer att det kan vara svårt för indieföretag att konkurrera med större spelare 

på grund av sin ekonomiska ställning. Det är den huvudsakliga anledningen till att vi valde att 

utveckla en metod som ska hjälpa ljuddesigners inom indieutveckling av spel. Och resultatet av 

vårt arbete blev den så kallade “pantametoden”. 

 

2.4.3 Sampling - ett exempel på återvinning inom ett annat område  
Vi har även studerat återvinning inom ett annat område än datorspel. Därför har vi valt att ta med 

ett kapitel om sampling. Vi har tagit med detta kapitel för att det har givit oss möjligheter att dra 

paralleller till vår metod.  

 
Sampling är något som används flitigt inom den digitala musikbranschen. Det innebär att ljud tas 

från en inspelning och läggs in i en annan med hjälp av digital teknologi. Detta är något som 

blivit mer och mer användbart för populära, nutida artister och har lett till diskussioner om vad 

som är lagligt.  

 

Sampling började utvecklas redan i början av 90-talet där en artist tog delar från en inspelning, 

som ett trum-komp eller en sångmelodi, och mixade in det i en annan ljudinspelning för att 
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uppnå ett visst resultat. Detta är något som fortsatt varit populärt och har blivit en metod för 

artister att vara innovativa i sitt skapande (McKenna, 2000).  

 

“Sampling itself can take many forms; sometimes a few bars of an original recording are 

sampled, other times the whole bass or drum line from the original recording is 

sampled...” (McKenna, 2000 s.3)  

 

Ett exempel är en amerikansk rappare vid namn Mac Miller. I låten “Knock knock” har han tagit 

en melodislinga från Linda Scotts “I’ve told every little star” och fogat in den i låten. Han har 

med andra ord samplat en del från Scotts låt. Det vi är intresserade av är ju själva 

återanvändandet av ljud, och det är precis vad artisten gör i detta fall.  

 

En skillnad mellan sampling och återvinning av ljud inom datorspelsområdet är dock att 

samplingen inte gör något för att dölja att det samplade ljudet är just inlånat och återges mer eller 

mindre i sin ursprungliga form. Återvinning av ljud för ett datorspel handlar däremot om att 

omforma ett ljud så att man inte hör var det ursprungligen kommer ifrån, utan upplever det som 

ett nytt ljud. 

 

2.4.4 Återvinning inom film och teknik 
Vad innebär det när någonting är nytt egentligen? “Everything is a remix” är en filmserie som 

består av fyra delar skapad av Kirby Ferguson, där han tar upp definitionen om vad som är nytt 

och vad som återanvänds. Han säger att allt är en remix, eftersom saker som skapas har tagits 

utifrån något annat. Men istället för att kalla det för remix har vi valt att kalla det för återvinning.  

 

Nästan alla människor som är intresserade av film känner igen filmen Star wars. Denna film har 

blivit uppmärksammad för att den var nytänkande och kreativ när den kom i slutet av 1970-talet. 

Men i själva verket hade George Lucas kopierat flera scener i filmen rakt av från andra filmer 

som fanns innan Star wars. Han har inspirerats från till exempel den gamla westernfilmen The 

good, the bad and the ugly från 1966. Detta är ett intressant ämne att ta upp eftersom många 
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filmer som skapas idag har antingen kopierat material, eller inspirerats från andra filmer. 

Producenterna har inspirerats av eller kopierat material från något annat och sen gjort ett eget 

verk av det. Vi ser i många fall filmer som gjorts om eller gamla filmer som förnyats på  något 

sätt. I till exempel Hollywood förnyas gamla filmer med modern teknik för att göra dem 

snyggare, bättre och moderna (Ferguson, K, 2011). 

 

Självklart tas inte bara inspiration från andra filmer utan inspiration kan komma från alla möjliga 

medier. Böcker har alltid varit ett bra exempel på hur en film kom till. Ett tydligt exempel här är 

Sagan om ringen-trilogin som är baserad på böckerna skriven utav J.R.R Tolkien, 1954-1955. 

 

Samma sak gäller också för tekniken som vi använder idag. Apples datorer Macintosh hämtade 

mycket inspiration till sin layout i användargränsnittet från den äldre datorn Xerox, men instället 

för att kopiera den rakt av tog de de delar som fungerade bäst och förbättrade dem (Ferguson, K 

2011). 

 

Vi har märkt att Hagen och Ferguson är eniga om att skapande av nya idéer har ett ursprung från 

någonting och att inspiration kommer från allt som kretsar runt omkring oss. Detta intresserade 

oss så att vi ville studera djupare vad återvinning är och vad det kan betyda, och vad det är som 

definierar återvinning eller kopiering. Varje idé kan sägas ha sitt ursprung från något som 

inspirerat skaparen, och dessutom kan någon annan någonstans i världen ha fått samma idé utan 

att de vet om varandra. Saker vi tittar på, lyssnar på eller upplever är skapade av någon annan 

som i sin tur skapat det från något annat i en evig kedja. 

 

När vi studerat återvinning  har vi lagt märke till att det inte finns något tydligt svar på vad 

nytänk och innovativa idéer egentligen är eller var de kommer ifrån. En idé kan vara uppbyggd 

på flera andra idéer eller bara vara en förbättrad version av en idé. Det känns som man kan gräva 

hur djupt som helst i var ursprunget kommer ifrån men det kommer förmodligen alltid att visa 

sig att något är baserat på något annat bakåt i tiden. Det är också det Hagen menar med The 

innovative part. Där säger han att nytänk är ett relativt begrepp.  
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vilka metoder vi valt att använda för att utföra detta 

arbete. Vi redogör hur vi har arbetat med metoderna och vilka verktyg som har behövts.  

 

3.1 Gestaltning 

Vi bildade en grupp om sex personer som gemensamt hade en idé om hur vi skulle gå tillväga för 

att skapa förutsättningar för flera olika examensarbeten, beroende på vilken utbildningsväg som 

medlemmarna gick. De olika inriktningarna var spel, ljud, grafik och webb där vi representerade 

ljuddelen. Konceptet gick ut på att vi tillsammans skulle skapa flera småskaliga datorspel under 

ett par veckors tid. Eftersom gruppen till formen liknade ett indieföretag kunde det det därför 

vara av värde att vi som ljuddesigners undersökte om pantametoden gick att tillämpa för att 

skapa ljuddesignen. Arbetet med spelutvecklingen utfördes i form av ett Game Jam och 

planerades att pågå under ett par veckors tid. 

 

Resultatet blev att vi tog fram två stycken spel: “Game of Balls” och “SheepGame”. Vi 

tillämpade pantametoden i båda fallen för att skapa ljuddesignen. 

 

3.2 Pantametoden 
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Vanligvis när folk pantar något så är det oftast burkar och flaskor. En coca-cola burk bryts till 

exempel ner och görs om till en ny burk. Däremot behöver det inte bli en likadan burk, det vill 

säga en coca-cola burk. Utan det kan lika gärna bli en fanta burk eller en sprite burk. Det är alltså 

fortfarande en burk, men en annan sådan. Finns det liknelser här med nedbrytning av ljud? Om vi 

tar ett ljud, lägger in det i ett mjukvaruprogram och bryter ner det och gör om det så har vi skapat 

ett nytt ljud som fortfarande är ett ljud, men ett annat sådant. 

 

Hittills har det handlat om en burk och ett ljud, men vad händer om det pantas flera? Pantas två 

33cl burkar så kan det bli en ny större 50cl burk. Vi ville undersöka om det fungerar likadant 

med ljud. Pantar vi två ljud, alltså kombinerar dem, får vi också ett nytt ljud, men behöver det 

nödvändigtvis uppfattas som ett “större” sådant? Med större menar vi i det här sammanhanget 

exempelvis högre eller kraftigare. Det var just detta som vi studerade under våra försök med att 

etablera pantametoden som ett verktyg för ljuddesign. 

 

Kombinationen av flera ljud kan kallas för layer-on-layer metoden och kan användas för att 

skapa unika ljud. Till exempel om det ska designas en icke-mänsklig varelse, ett monster, så går 

det att använda sig av layer-on-layer metoden för att få fram ett ovanligt läte. Denna metod är 

ganska vanlig inom ljuddesign i både spel och film eftersom det ofta finns många miljöer och 

varelser som är fiktiva där.  

 

Ett vanligt exempel på layer-on-layer är att ta inspelningar från djurriket och sedan kombinera 

dessa. Ta till exempel ett läte från en krokodil och kombinera detta med ett läte från en gorilla, 

mixa sedan ihop dessa genom använda olika effekter för att sedan få fram ett resultat som liknar 

någon varelse från en annan planet.  

 

För att arbeta med vår metod behöver man som utgångspunkt veta vad det är för ljud man vill 

försöka skapa. Sedan lyssna av de ljud som finns till förfogande för att försöka hitta ett lämpligt 

ljud att återvinna. När detta är framtaget importeras det till ett valfritt ljudbearbetningsprogram. 
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Därefter kommer den svåra biten då man med hjälp av effekter och kombinationer av ljud skall 

försöka forma om ljudet så det uppnår det resultat man som ljuddesigner är ute efter. 

 

3.3 Game Jam  

Ett Game Jam är en benämning på ett evenemang där ett gäng spelutvecklare träffas på en 

bestämd plats för att under en kort tid, oftast 24 eller 48 timmar, utveckla ett spel. Konceptet 

bygger på att deltagarna får ett gemensamt tema som är okänt för dem innan eventet startar. 

(Fowler, Khosmood & Ayra, 2013).  

 

Game Jams har visat sig vara en lyckad metod för att prototypa fram innovativa spel samt att det 

varit uppskattat och lärorikt för dem som deltar. Eftersom Game Jams är tidsbegränsade, har det 

blivit en unik metod för att vidga gränserna för speldesign och spelutveckling. (Deen et al., 

2014). Ett exempel på ett känt Game Jam är The Global Game Jam som lockar flera tusen 

utvecklare och växer mer och mer för varje år. 

 

Grundtanken för arbetsprocessen under ett Game Jam har hjälpt oss med pantametoden eftersom 

vi också har arbetat under kort tid och med begränsade resurser för ljuddesignen. En stor del av 

vår metod handlar om att med få resurser ta fram en ljuddesign, det vill säga att det inte finns så 

många ljudfiler att använda eller att ljudfilerna inte är så bra som man önskar de vore.  

3.4 Metod för idégenerering 

Under måndagen i varje ny produktionsvecka satt vi som hel grupp för att koncepta fram nya 

spelidéer. Vår process för idégenerering bestod oftast av att alla i gruppen bytte arbetsmiljö för 

att koppla bort alla tankar och gå in i den nya arbetsprocessen med så öppet sinne som möjigt. 

Mycket av inspirationen till spelen kom från saker runt omkring oss. Till exempel saker som har 

hänt i nyhetsvärlden eller gamla retrospel som vi spelade när vi var små. 

 

Detta var en bra metod för oss i gruppen eftersom det var lätt att föra en diskussion där allas 

åsikter kom fram och det hjälpte oss till att komma fram till en spelidé som alla var nöjda med. 

Det var också ett bra tillfälle för allas specifika inriktningar att synas i den kommande produkten. 
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3.5 Metod för planering 

När vi skulle börja planera för vår produktion så märkte vi tidigt att vi skulle behöva ett system 

där alla i gruppen skulle kunna se vad alla gjorde och vad som var kvar att göra. Vi bestämde oss 

för att använda webbapplikationen Trello (https://trello.com/). Här kunde vi då planera för våra 

produktioner, skriva upp allt som skulle göras innan den deadline vi hade satt upp tidigare. Vi 

kunde se allas områden: ljud, programmering och grafik. I vårt fall fokuserade vi mest på vårt 

område, ljudet, och när det var klart flyttade vi över det till kolumnen “review” (fig 2). Detta så 

att alla i gruppen skulle veta att vi var klara med ljuden. Därefter kunde någon i gruppen granska 

ljuden och se om de var godkända eller om det var något som behövdes ändras.

 

fig. 2 

3.6 Metod för produktion 

För att skapa en ljuddesign till ett spel behövs en del olika ljud för att ljudbilden ska bli komplett. 

En ljuddesign kan bestå av ett ambiensljud som sätter själva känslan för vilken miljö man 

befinner sig i. Därefter skall själva karaktären ha sina ljud som kan vara allt från fotsteg till 

kläderna karaktären har på sig. Sedan behövs allt ljud som kretsar runt karaktären som kallas för 

sfx; det kan vara vapenljud, explosioner och annat som kan tänkas finnas i miljön. Så här kan en 

ljuddesign se ut för ett spel i genren fps (First person shooter). 

  

Detta kan vi kalla för en traditionell ljuddesign. Där går ljudsättningen ut på att ta fram de 

specifika ljuden som behövs till de olika delarna för att skapa ljuddesignen. Där har också 

ljuddesignern de resurser som är nödvändiga för att skapa ljudmiljön till spelet. För oss, som 
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tidigare haft tillgång till stora resurser och optimala förhållanden var det en extra utmaning att 

försöka uppnå ett gott resultat med väldigt begränsade resurser. 

 

Vad händer då om man stryper de resurser som finns och bara kan använda sig utav ett fåtal ljud 

som man skall försöka skapa en komplett ljuddesign med, men ändå innehålla ambiensljud, sfx 

med mera? Om du till exempel jobbar på ett så kallat indieföretag som har en begränsad budget 

och personal, där man inte har tillgång till inspelningsutrustning eller ett stort utbud på 

ljudbibliotek? 

 

Om till exempel en produktion har begränsat med resurser för ljuddesignen så kan det innebära 

att de inte har tillgång till de ljud som behövs. Exempelvis kanske de ska göra ett äventyrsspel 

som utspelar sig i en skogsmiljö. Då hade det varit lättast och mest passande ifall ljuddesignern 

hade haft tillgång till ljudfiler som är från en skogsmiljö. Vad ska de då göra om dessa resurser 

inte finns? 

  

Vi har tagit reda på hur pantametoden kommer att fungera i en spelproduktion genom att ha 

prövat den på två spel som vi varit med och utvecklat. Det vi undersökt är: Går det att göra en 

komplett ljuddesign enbart genom att använda vår metod? Hur kommer Game Jams grundtänk 

hjälpa oss att ta fram en ljuddesign med få resurser och en tidspressad deadline? Vilka för- och 

nackdelar finns det med att använda vår metod? 

 

För varje nytt projekt har vi valt en kategori med ljud som vi bara fick använda för att skapa 

ljuddesignen till spelet. Vi valde att sätta hårda begränsningar på vilka ljud vi fick använda för 

att det skulle bli en så stor utmaning som möjligt. Till exempel kunde en av kategorierna vara 

ljud som kan finnas i en affär eller ljud som kommer från en fabrik. Vi använde de ljuden och 

manipulerade dem med hjälp av de verktyg vi hade till vårt förfogande för att sedan försöka 

forma en komplett ljuddesign med enbart de nya ljud som vi skapade. 

 

16 



Vi har även utfört en jämförelse mellan pantametoden och traditionell ljudläggning. Jämförelsen 

går ut på att vi har gjort en ljuddesign på ytterligare ett spel där vi kunnat använda den utrustning 

och ljud som behövs. Vi har gjort detta test för att ta reda på vilka fördelar och nackdelar 

pantametoden har i jämförelse med en traditionell ljuddesign. Exempelvis att kunna spela in ljud 

som behövs, både i studio och utomhus, samt redigera ljud och mixa dem i ett 

ljudbearbetningsprogram.  

  

Testet har utförts på vårt eget spel Air Force Un som är ett småskaligt smarttelefon-spel. 

Spelmekaniken går ut på att du med en flygplan skall försöka hålla dig i luften genom att ta fart 

och hoppa från kullar. Spelet är inspirerat från spelet Tiny wings som finns till Iphone. 

 

Vi har studerat hur ljudeffeker och ambiensljud skiljer sig i kvalitet och anpassning i jämförelse 

mellan vår metod och traditionell ljuddesign. Med testet har vi tagit reda på när det är bättre att 

använda en traditionell ljudläggning, och när det går att klara sig med att enbart använda vår 

metod. 

 

3.7 Val av mjukvara och förklaring av verktyg 

Att skapa och designa ljud är en kreativ process och till det behövs rätt verktyg. Det finns många 

olika verktyg att använda och ljuddesigners väljer själva vad de vill använda för att få fram det 

de vill ha. I och med att vi har haft begränsat antal ljud att använda så har dessa verktyg 

verkligen varit nödvändiga då vi annars inte skulle kunnat framställa så många olika varianter av 

ljud som behövts. Dessa verktyg går att använda i digitala ljudbearbetningsprogram där vi har 

valt att använda olika program som till exempel Pro tools, Cubase och Logic pro. 

 
Vi har valt att använda dessa verktyg eftersom vi visste sen tidigare vad som går att göra med 

dem. Med några av verktygen går det att ändra på ljudet och få det att låta annorlunda. Ett par 

andra verktyg förändrar också ljudet, men fungerar mer som finslipning av resultatet, exempelvis 

equalizern som kan ta bort låga frekvenser för att få bort det “basiga” lätet ifrån ljudet.  

 
Chorus 
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Choruseffekten innebär att flera identiska ljudsignaler har olika tidsförskjutningar upp och ner i 

tonhöjning. Med denna effekt kan man få ljudet att låta som om det är flera ljud som spelas 

samtidigt. Denna effekt fungerar bra om man vill att ljudet skall få mer liv. 

 

Exempel. Om vi har ett ljud som är odynamiskt och saknar liv, så kan vi använda oss av ett 

chorus så ljuden rör sig emellan höger- och vänsterkanalerna i ett stereospektrum. 

 

 
Flanger 
Flanger fungerar ungefär på samma sätt som chorus men i stället för att använda flera 

ljudsignaler använder flanger två stycken signaler med olika hastigheter. Effekten av detta blir att 

fasfördröjningarna mellan ljudsignalerna skapar en slags svepande ljudkaraktär.  

 

Kompressor 

Kompressor är ett av de mest använda verktygen inom ljudteknik ( http://forum.studio.se/ ). Det 

fungerar genom att trycka ihop en ljudsignal med hjälp av en tröskelgräns för att jämna ut ljudets 

dynamiknivå. Genom att använda en kompressor kan man få en jämnare ljudbild och en högre 

ljudvolym. Denna effekt används flitigt av radio och TV.  

 

Exempel. Du kanske har hört skillnaden på när en artist sjunger live och när rösten är inspelad 

och bearbetad. Det beror på att när rösten komprimeras så får den en jämnare ljudnivå, men när 

artisten sjunger live så är rösten okomprimerad och får därför mer dynamik och har mer liv i sig. 

  

Equalizer 

En equalizer är ett verktyg där man kan höja och sänka de olika frekvensområdena. Equalizer är 

ett väldigt bra verktyg att använda om det finns ett störande ljud i ljudbilden. Den används också 

för att forma om ljudet genom att höja och sänka vissa frekvenser. Liksom kompressor är 

equalizer ett av de mest använda verktygen inom ljudteknik.  
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Exempel. Ibland när man lyssnar på något kan det finnas småljud som stör en. Med hjälp av en 

equalizer går det att skära bort vissa frekvenser från ett ljud, i detta fall då skära bort 

frekvenserna där det störande ljudet ligger. 

 

Delay 

Ett delay simulerar ett naturligt eko. Med ett delay kan man bestämma hur lång tid och hur 

snabbt ett eko ska klinga ut.  

 

Exempel. Har du stått på ett berg och ropat med all kraft för att sedan höra hur din röst studsar 

mellan bergsväggarna? Detta är ett bra exempel på hur ett delay fungerar. Med ett delay kan man 

simulera olika ekon för att göra ljudet mer naturtroget. 

 

Reverb 

Ett ljud som är inspelat i en studio är oftast ganska torrt och saknar ett rums efterklang. Då kan 

man använda sig av ett reverb som simulerar olika rumsklanger för att få mer liv i sitt ljud. I ett 

reverb kan man bestämma hur lång tid ett ljud ska klinga ut för att skapa efftekten av ett rum. 

 

Exempel. Ett rums storlek bestämmer hur lång tid det tar för ett ljud att klinga ut efter det har 

spelats upp i en miljö. Desto längre tid det tar för ljudet att klinga ut, desto större är rummet. Om 

man spelar in en kör i en studio, och vill få det låta som om det är inspelat i en kyrka kan man 

använda sig av ett reverb som simulerar en kyrkas efterklang. 

 

 

Pitchshift 

Pitchshift är ett verktyg som gör det möjligt att höja eller sänka tonhöjden i en ljudsignal inom 

ett intervall på oftast tolv semitoner. En annan variant på en pitchshifter är en så kallad time 

shift, men i stället för att höja eller sänka så drar man ut ljudfilen så den spelas långsammare 

eller gör den kortare så att den spelas snabbare.  
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Exempel. Vi har en inspelad röst och med hjälp av en pitchshift kan vi sänka tonhöjden i den 

inspelade ljudfilen och få den låta som en demon eller någon annan fiktiv varelse, eller höja 

tonhöjden så att det låter som om en person har andats in helium.  

 

3.8 Processbeskrivning av pantametoden i spelen 

3.8.1 Game of balls 
Game of balls är gjort i ett 2D-perspektiv (tvådimensionell) där du som spelare är en boll som 

ska ta dig från A till B. Det unika med bollen är att den kan ändra form. Antingen kan du vara en 

studsboll som rör sig lätt i miljön och kan hoppa långa distanser. Eller så kan du vara ett stenklot 

som är tungt men kan ta sig igenom olika hinder som står i din väg.  

 

Till detta spelet valde vi en kategori som bestod av ljud som finns i kök- och kontorsmiljöer. Vi 

valde just denna kategori för det fanns en stor variation av ljud som vi kunde manipulera för att 

få fram de ljud vi var ute efter. Däremot hörde inte ljuden till spelets tema, vilket då blev en 

utmaning där pantametoden kunde användas på ett intressant sätt. 

 

För att skapa ljuddesignen till detta spel började vi först att planera vilka delar, objekt och annat 

som skulle ljudsättas. Den viktigaste komponenten i detta spel var karaktären, det vill säga 

bollen/klotet som spelaren styr. Detta klot skulle ha ljud av en studsboll och ett stenklot. Dessa 

klot skulle ge ifrån sig ett ljud när spelaren hoppade. Vi behövde också ta fram ett ljud när 

spelaren krossar ett av hinderna, i detta fall en stenvägg. Vi tänkte också ha någon typ av 

ambiens eller musik i bakgrunden. 

 

Vi tog fram en hel rad med olika ljud som vi skulle återvinna för att få fram de nya ljud vi 

önskade. Naturligtvis visste vi inte vad vi skulle ta för originella ljud i början, utan vi fick testa 

oss fram. Det slutade med att vi bland annat använde oss av allt från ploppet av en kork som 

öppnades till ljudet av bacon som stektes. 
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För att få fram ljudet när stenklotet hoppade använde vi oss av stekningsljudet, därefter använde 

vi effekten timeshift för att dra ut ljudet så att det spelades upp väldigt långsamt. Detta gjorde att 

det lät ungefär som en sten tappades i marken. Vi valde också att använda ett reverb och en 

kompressor för att försöka få ljudet att låta större och tyngre.  

 

För att göra ljudet till studsbollen använde vi oss utav en kork som öppnades från en flaska och 

med hjälp av pitchshift, flanger och delays fick vi fram ett ljud som påminde mycket om ett 

komiskt ljud när någon hoppar. 

 

Ett av hindren i spelet är en stenvägg. Det originella ljudet som användes var en glödlampa som 

krossas. Det lät lite ljust och tunt så vi valde att använda pitchshift för att få ljudet lite mörkare. 

Detta tyckte vi inte räckte, så här testade vi att använda layer-on-layer metoden. Vi la på ett 

stekningsljud också för att fylla ut det nya ljudet lite mer. Även här fick vi tona ner det med 

pitchshift. 

 

När vi skulle göra ambiensljud så testade vi att lägga ihop alla möjliga ljud, bryta ner dem och 

sedan vrida och vända, men vi blev ändå inte nöjda. Eftersom ambiensljud är ett ljud som ligger i 

bakgrunden och låter hela tiden blev det svårt. Med andra ord så hittade vi inte ett sätt att 

återvinna ljud från denna kategori för att skapa ett nytt ambiensljud. I alla fall inte med de 

effekter vi använde och hade tillgång till. 

 

3.8.2 SheepGame 

I SheepGame spelar du ett litet får som har fått superkrafter och kan flyga uppe bland molnen. 

Poängen med spelet är att du skall försöka flyga så länge och så långt du kan samtidigt som du 

måste undvika att bli träffad av raketer som flyger i motsatt riktning. Medan du försöker undvika 

att bli träffad skall du också försöka samla poäng genom att plocka upp guldmynt som du stöter 

på i din väg. 
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Kategorin vi valde för SheepGame är något mer svårdefinierat än kategorin vi hade till Game of 

balls. Vi kan kalla kategorin för det här projektet för sci-fi. Ljuden vi valde bestod av ljud som 

kan beskrivas som musiktoner och olika statiska läten. Det kunde vara ljud från ström till rena 

musiktoner från olika syntar. Vi valde även denna typ av kategori för att kunna analysera 

pantametoden så bra som möjligt. 

 

Ljudkomponenterna för detta spel bestod av guldmynten, raketerna och ambiens. Ett tema som vi 

bestämde oss för var också att vi vill ha en retrokänsla på ljuddesignen. Med detta menar vi som 

de gamla tv-spelkonsollerna lät på 80- och 90-talet. För att göra så att ljuden skulle låta retro fick 

vi downsampla ljudfilerna. Att downsampla betyder att man sänker kvalitén på ljuden så pass 

mycket att det karaktäristiska tv-spelslätet kommer fram mer.  

 

När vi tog fram ljudet när fåret blev träffat av en raket valde vi att ta fram ett explosionsljud. De 

ljud vi valde att återvinna för att skapa detta ljud var ett ljud från elektricitet där vi använde 

effekten pitchshift för att få ljudet att låta mörkare. Vi använde också ett chorus för att försöka få 

ljudet att låta större och mer levande. Sedan sänkte vi kvaliteten på ljudet för att få fram 

retrokänslan. Resultatet blev ett skarpt distat läte som påminner mycket om en explosion. 

 

För att ta fram ljudet för guldmynten använde vi oss av olika former av alarm, allt från en 

klockradio till ett flygalarm. Här använde vi oss av pitchshift för att höja tonhöjden så att det 

skulle få en klang av ett poängljud. Vi valde också att använda ett reverb och en kompressor för 

att få ljudet att låta mer behagligt. På så sätt fick vi fram ett positivt ljud som spelades upp när 

spelaren får poäng. 

 

4. Resultat & Diskussion 

Utgångspunkten för vår studie var att undersöka om pantametoden var ett bra sätt att skapa en 

ljuddesign för till exempel ett indieföretag med begränsade resurser i form av tid och pengar. Här 

ska vi nu redogöra för vilka slutsatser vi kommit fram till, samt vilka problem vi stötte på och 

hur vi löste dem. Samt hur pantametoden stått sig i jämförelse med en traditionell ljuddesign. 
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4.1 Resultat för pantametoden i Game of balls 

För att ta fram ljuden så försökte vi att hitta ett ljud som kunde vara snarlikt det ljud vi var ute 

efter. För att till exempel göra ett hoppljud valde vi använda ett ljud som hade någon form av 

impakt i sig. Så såg det ut för de flesta ljuden till detta spelet. För att få fram resultaten fick vi 

tänka till ordentligt och testa oss fram med hjälp av de effekter vi hade tillgång till. En tydlig sak 

vi märkte med att använda pantametoden i detta spel var att det var svårt att ta fram ett 

ambiensljud. Det blev komplicerat eftersom det ofta är ett långvarigt ljud som spelas upp hela 

tiden. Vi testade allt från att kombinera flera ljud och olika effekter, men kom inte fram till något 

resultat som fungerade i spelet och fick därmed utesluta detta. Det kan bero på att vi inte hade 

några långvariga originella ljud att arbeta med från början. 

 

När vi gick in i detta visste vi inte hur det skulle sluta, vi hade bara våra antaganden. Det visade 

sig att det fungerade att återvinna ljud för att få fram ljudeffekter till spelet. Däremot blev det 

inte så bra som det hade kunnat bli om vi hade haft tillgång till fler ljud och specifika ljud som 

mer liknar temat för spelet. Det vill säga om vi hade haft några originella stenljud att använda i 

stället för att använda en glödlampa som krossas till stenväggen som går sönder. 

 

Detta var det första spelet vi använde vår metod på. Det gav oss en första syn på hur 

pantametoden skulle fungera till denna typ av spel när det bara finns få resurser att jobba med. 

Nu fick vi också en grundlig förståelse inför nästa projekt. 

 

4.2 Resultat för pantametoden i SheepGame 

Det blev en något annorlunda ljuddesign till SheepGame eftersom sci-fi kategorin var något mer 

speciell än kategorin vi använde till Game of balls. Men här försökte vi också hitta ljud ur 

sci-fi-kategorin som skulle vara lätta att återvinna för att få fram de nya ljud vi var ute efter. Det 

var lika svårt att få fram ett ambiensljud som fungerade till detta spel som det var för Game of 

balls. Vi testade oss fram ännu en gång med en rad olika effekter och metoder, men det lät helt 
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enkelt inte som vi ville i slutändan.  Därför uteslöt vi ambiensljud även i detta spel. Detta på 

grund av att vi inte kunde få fram ett långvarigt ljud som fungerade till det som visades i bild. 

 

Vi hade lite mer kött på benen inför detta spelet, men kände oss samtidigt fortfarande ganska 

färska och nya på området. På samma sätt som i Game of balls gick det att återvinna ljud som 

sedan blev till nya ljudeffekter vi kunde använda. De ljuden vi fick fram passade och var 

realistiska till det grafiska i spelet. 

 

Detta blev det andra spelet vi testade vår metod på. Till detta spelet hade vi nu fått en förståelse 

för hur pantametoden kan fungera till denna typ av produktion. Vi såg mycket liknelser mellan 

spelen trots att vi använt olika ljudkategorier. 

 

 

4.3 Analys och resultat av pantametoden 

Pantametoden visade sig fungera ungefär som Ulf Hagen beskrev i sin artikel där han menar att 

det finns två olika delar inom återvinning, The recycled part och The innovative part.  Han 

fokuserar dock mycket på återvinningen av design och idéer och inte på material vilket skiljer sig 

från vår utgångspunkt som är just material. Vi tycker ändå att att hans tankegångar återspeglas i 

det sätt vi har tagit material för ljuddesign, gjort om dem och skapat nya ljud som resultat; det 

som vi har valt att kalla pantametoden. 

 

För att använda vår metod behövs det en del arbete med planering och lyssnande för att lättare 

veta hur du skall kunna manipulera ljud och även vilka effekter som finns att använda. Ett sätt 

som visade sig fungera var att ta fram så många potentiella ljud som möjligt för återvinning. I 

början kan det ta tid att komma igång, men ju mer metoden används, ju lättare blir det att förstå 

och använda den i praktiken. Vi har kommit fram till att det mest optimala sättet att återvinna 

ljud med hjälp av vår metod är att hitta något i ljudet som kan utgöra grund till det ljud vi 

försökte skapa. Med “något i ljudet” menar vi att det kan finnas en viss funktion som kan 

användas för att skapa ljudet vi är ute efter. Vi letade då exempelvis efter något som hoppar, 
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tappas eller går sönder för att sedan använda en del av det ljudet och kombinera med andra ljud 

eller effekter för att skapa ljud som passade vår design. 

 

Det krävs en del kreativitet för att använda vår metod, dels att välja rätt ljud och vilka effekter 

som är lämpligast att använda. Att jobba med mindre resurser är bara det en utmaning.  

Att ha kommit från en bakgrund i ljuddesign där vi har haft tillgång till professionella studios 

och ljudbibliotek till att bara ha få resurser att arbeta med har fått oss att tänka i ett större 

perspektiv. Deltagandet i ett såkallat Game Jam har hjälpt oss att snabbt komma igång med 

utformning och planering av vår ljuddesign. För att åstadkomma en optimal ljuddesign blev vi 

tvungna att vrida och vända på de ljud vi hade för att få fram det vi till slut blev nöjda med. I 

återvinningsprocessen har det visat sig att vi kunde göra mycket med lite, det krävdes bara att 

tänka till och testa sig fram så gick det att uppnå ett resultat som fungerar. Precis som med 

samplemusiken där artisterna gör musik av återvunnet material fungerar pantametoden likadant 

för ljuddesigners i spelbranschen. 

 

4.3.1 Specifika Problem 

Efter att ha prövat vår metod visade det sig vara svårt att få fram ett ambiensljud. Detta kan vara 

ett allvarligt problem när man ska göra en komplett ljuddesign med alla komponenter som skall 

finnas med i spelet. Det här problemet gjorde att vi fick utesluta ambiensljuden i båda spelen 

eftersom vi inte lyckades komma fram till något vi blev nöjda med. Ett sätt att lösa detta skulle 

kunna vara att lägga mer resurser på att ta fram ett ambiensljud som går att använda i flera olika 

produktioner. Antingen att ta fram ett ambiensljud som passar produktionen direkt, eller att ta 

fram ett ambiensljud som lätt går att ändra på till olika sorters produktioner med hjälp av 

pantametoden. Att använda sig av ljudfiler som är betydligt längre än vad ljudeffeker är gör att 

det finns mer att arbeta med, till exempel ljudfiler som är två minuter och uppåt. Sedan finns det 

också webbapplikationer där man kan ladda ner ljud gratis. Detta kan vara ett alternativ till att få 

fram ljud som saknas i en ljuddesign. Nackdelen med att ta hem gratismaterial är ett kvaliten på 

ljudfilen kan variera mycket på grund av att de är öppna för allmänheten och vem som helst kan 

ladda upp ljudfiler. 
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4.4 Slutsats 

Efter att ha gjort vår jämförelse mellan pantametoden och traditionell ljuddesign, kom vi fram till 

att vår metod inte är det optimalaste att använda ifall du är ute efter exakta ljud. Tar vi ett bilspel 

där exempelvis fordonen känns igen efter hur de låter är det svårt att använda vår metod 

(http://blog.us.playstation.com/). När vi använt metoden så har det varit betydligt lättare att skapa 

fiktiva ljud än realistiska ljud, därför tror vi framförallt att vår metod fungerar bäst för ljuddesign 

där genren är sci-fi. Ett ord som kan sammanfatta vår metod är ordet påminner. Detta eftersom 

många av de ljud vi har tagit fram inte har varit exakta utan de har liknat de originella ljuden vi 

använt.  

 

De verktyg vi använt har utgjort grunden för användandet av vår metod; dessa är en förutsättning 

för att återvinningen av ljuden ska gå att genomföra. På samma sätt som pantningsmaskinen är 

nödvändig för att bryta ner burkar så är verktygen vi använt nödvändiga för att bryta ner ljuden. 

Sen behöver burkarna återvinnas på fabrik för att de ska kunna bli nya burkar; fördelen med 

metoden för återvinning av ljud är att det går att bryta ner och bygga upp ljuden i samma 

program, de behöver inte skickas till något annat ställe för återvinning utan den processen sker 

direkt i ljudbearbetningsprogrammet. 

 

Vi har fördjupat oss i en konkret del av återvinning, men på samma sätt som Ferguson (2011) har 

kommit fram till att allting är en remix, så ser vi ett mönster i att allting är återvinning på något 

sätt. Detta eftersom en helt ny idé ändå grundas på något, kanske en persons tidigare erfarenheter 

i livet eller hens kunskaper. Om det sedan görs ett spel så kanske spelet är baserat på en tidigare 

film, som i sin tur är baserad på en bok, där boken är skriven utifrån en persons fantasi som 

kanske uppstått utifrån saker som hen upplevt i sitt liv, och så vidare. 

 

Det blir som en sluten cirkel eftersom något alltid grundar sig på något annat. Vi försökte dock 

hitta en väg hur vi kunde använda återvinning i ett mer konkret sammanhang och valde därför att 

gå in på just återvinningen av ljudmaterial. Där har vi fått använda våra tidigare kunskaper inom 
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ljuddesign och skapat personliga ljud som vi sedan kunnat använda i våra spel. Kanske kommer 

resultaten vi uppnått här att påverka oss när vi gör något i framtiden? Eller så får en av de 

personerna vi redovisat arbetet för egna idéer och återvinner något från vårt arbete för att sedan 

skapa något eget. 

 

Det är som en process som pågår hela tiden, men där vi försökt att hitta en konkret väg att 

använda återvinning på. Där vi har skapat en metod för ljuddesign, men som förmodligen 

kommer fungera för fler saker än enbart till spel. Vi tror den säkerligen kan fungera lika bra för 

de flesta medier, allt från webb till film. Detta eftersom det finns så mycket liknelser i ljuddesign 

för olika medier. Till exempel använder sig både spel, film och annan interaktiv media sig av 

ljudeffekter. De använder sig ofta av ambiensljud också, vilket vår metod inte visade något bra 

resultat för. Om en produktion vill ha en komplett fungerande ljuddesign blir det därför lättare 

om produktionen försöker lägga mer resurser på ambiensljud och enbart använder vår metod för 

att ta fram ljudeffekter.  

 

Vår arbetsprocess för framtagandet av spelen har många liknelser med hur ett Game Jam brukar 

se ut. Vi tror att personer som är aktiva inom Game Jam kommer har stor nytta av vår metod och 

att det till och med kan bli en del av temat som utvecklarna får. Det vill säga att de bara får 

använda sig av en viss ljudkategori får att skapa ljuddesignen till spelen de utvecklar. 

 

Efter våra tester tror vi att pantametoden kommer vara ett alternativ för indieföretag. 

Användandet av metoden kan också spara tid eftersom du slipper att spela in nya ljud, i stället tar 

du från dem ljud som redan finns tillgängliga. Det gör att metoden kan vara användbar för 

produktioner där teamet inte är så stort och där en person står för flera uppgifter i projektet.  

 

Den kan såklart användas av väletablerade företag också, men kommer förmodligen att ha 

mindre betydelse eftersom de större spelföretagen har resurser att lägga på ett separat team som 

har hand om ljuddesignen.  
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Med detta arbete har vi utforskat en metod som vi tror kan hjälpa spelutvecklare att komma fram 

till nya och kreativa lösningar för att skapa en ljuddesign till spel.  Med vår pantametod hoppas 

vi att fler människor vill testa och utveckla dess möjligheter, inte bara i ljuddesign för spel utan 

för alla sorters medium.  

 

 

5. Ordlista 
2D - En förkortning på tvådimensionell. 

3D - En förkortning för tredimensionell. 

AAA-titel - En titel på ett spel som håller väldigt hög kvalitét. 

Ambiensljud - Ett bakgrundsljud som är ett finare ord för miljöljud. 

Downsample - Reducera samplings frekvensen i en ljudsignal. 

Foley - Vardagliga ljudeffekter som exempelvis fotsteg. 

Indie - En förkortning på independent. 

Ljudtekniker - En person som har ansvar för all ljudteknik i en musik studio, radion och andra 

former av media. 

Ljuddesign - Arbetet för att forma ett ändamålsmässigt ljud för en viss produkt, miljö eller 

varumärke. 

Retro - Tidigare trender, moden och i detta fall: teknologi. 

Sci-fi - En förkortning av science fiction som är en genre som representerar områden som 

framtiden, som framtida vetenskap eller teknologi.  

Semitoner - Är halvtoner i en musikskala. 

Sfx - Artificiella ljud som läggs på i efterhand i medium som till exempel datorspel, används ofta 

för att förtydeliga en handling. 

Spelmekanik - Är en slags regel för vad man kan göra i ett spel. Att till exempel gå omkring i en 

miljö med hjälp av piltangenterna på datorn är en spelmekanik.  

Stereospektrum - Panoreringen av en ljudsignal mellan höger- och vänsterkanalerna i ett 

högtalarpar.  

Webbapplikation - En programvara som används genom en webbläsare. 
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