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Abstrakt 
Detta kandidatarbete undersöker de egenskaper det fysiska ljudlandskapet kan bidra med för att 
forma en virtuell värld. Med begrepp och teorier från omfattande studier inom fenomenet 
soundscape, undersöker vi hur detta kan appliceras i ett digitalt spel. Genom audiell analys av vår 
vardagliga miljö i en liten svensk stad, kan vi fördjupa kunskapen om hur ljudlandskapet är 
uppbyggt och kan appliceras i ett digitalt medie. Med ljudläggningen av ett digitalt spel kan vi 
testa att applicera funktioner och begrepp hämtade från det fysiska ljudlandskapet. 
 
Nyckelord: Ljuddesign, soundscape, digitala spel, soundmark, analys 
 
Abstract 
This bachelor thesis examines what the physical properties of the soundscape can contribute to 
form a virtual world. With concepts and theories from studies of soundscape, we examine how 
this can be applied in a digital game. Through a sound analysis of our everyday environment in a 
small Swedish town, we can improve our knowledge of how the soundscape is constructed and 
can be applied in a digital media. In the process of designing sounds to a digital game, we can test 
and apply the functions and concepts extracted from the physical soundscape. 
 
Keywords: Sound design, soundscape, digital games, soundmark, analysis  
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1. Inledning 
Under de senaste 50 åren har digitala spel utvecklats. På samma sätt har användningsområden 

med ljud i spel utvecklats, från att endast använda digital ljudsyntes till användning av riktiga 

inspelade ljud där designer kan skapa stora virtuella världar. Men skillnaden på den verkliga 

ljudbilden och den man hör i spel är stor. Världen är i ständig förändring och vårt vardagliga 

ljudlandskap är till stor del förändrat av människan, vilket har gjort att vi lever i ett ständigt 

buller. I digitala spel är det en annan sak, där man skapar ljudlandskapet från komplett tystnad. 

 

Vårt intresse av vårt verkliga (fysiska) ljudlandskap och det virtuella (digitala) ljudlandskapet har 

väckts av att helt enkelt lyssna och analysera. Vi ser användning av att analysera fysiska 

ljudlandskap för att få ett mer nyanserat förhållningssätt till digitala spels ljud. Ordet dynamiskt 

kan tolkas på en rad olika sätt och i detta kandidatarbete har vi valt att tala om dynamiskt som det 

föränderliga, varierande och icke statiska i ljudbilden. Det kommer att diskuteras vidare i en 

senare del av detta kandidatarbete. Det vi vill undersöka är hur det fysiska ljudlandskapets evigt 

föränderliga och aktiva beteende kan appliceras på den virtuella världen i digitala spel. 

1.1 Bakgrund 

I denna del vill vi ge en omfattande bakgrund till denna undersökning och vilka delar den grundar 

sig i. Vi presenterar vad en ljuddesigner har för uppgift enligt oss, vad ljudet har för funktion i 

digitala spel och kopplingen vi har gjort mellan spelljud och det fysiska ljudlandskapet. 

 

Ljuddesigner och kompositörers fokus är att öka känslan och interaktiviteten i spelet. Film och 

spel är skilda medium som har många likheter och olikheter. Det är nödvändigt att känna till 

dessa differenser för att få en ökad förståelse av digitala spels ljud i allmänhet (Collins, 2008). 

Filmvärlden har ett etablerat vokabulär gällande ljud, mycket tack vare Michel Chion (1994), 

dessa begrepp har sedan översatts för att kunna definiera användningsområden inom spelljud. Till 

skillnad från linjära medier, som film, där man kan förhålla sig helt till kompositionen, behöver 

spelljud förhålla sig till dynamiken i spelmediet (Pires, Alves, Roque, 2014).  

Ett problem som kan uppstå när ett ljud spelas upp under ett specifikt tillfälle är att det tar över 

ljudupplevelsen avsedd av designern. Ett annat problem som kan uppstå är när händelserna i 

spelet leder till ett snabbt byte av kontext, då kan ljud som nyligen fungerade låta malplacerade i 

den nya kontexten. “Under that mindset, sounds are not disconnected units that can be arbitrary 
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combined. Sounds relate to each other and to the environment where they exist”(Pires, Alves, 

Roque, 2014). 

 

Begreppet soundscape, myntat av R. Murray Schafer (1994), inom fältstudien Soundscape 

Ecology, involverar en bred kunskap om hur ljud beter sig som en helhet. Till exempel hur ljudet 

kan vara en beskrivning av relationer mellan invånarna och omgivningen (Schafer, 1994). Med 

detta begrepp tror vi att vi kan utforska ett förhållningssätt där de problem som nämndes ovan, i 

stället för att “låta fel”, kan byta skepnad och ge en mer dynamiskt anpassad ljudbild. 

 

Under ett tidigare arbete har vi genomfört en undersökning där vi frågade oss hur ljudlandskapet 

intra-agerar i samband med individen, alltså hur spelaren och den audiella omgivningen påverkar 

varandra. Vi fann då att den virtuella världens miljö kan erbjuda förstärkande av intra-agerandet 

som skapas i sambandet med aktören. Detta var inte förvånande, men det gav oss tillräckligt med 

intresse för att göra ett större arbete om ljudlandskapet inom spelljuddesign. Vi vill därför 

fortsätta undersöka detta område för att föra en fortsatt och mer fördjupande diskussion. 

1.2 Frågeställning: 
Hur kan vi nyttja vår audiella omgivning för att forma ett virtuellt ljudlandskap? 

Underfrågor: 
Vad lär vi oss av att analysera det fysiska ljudlandskapet? 

Hur problematiserar vi skapandet av virtuella ljudvärldar? 

Eftersom att ljudlandskapet är något som existerar i den fysiska världen, kan vi då undersöka 

delar av det för att införa beteenden av det i den virtuella spelvärlden?  

1.3 Syfte 
Denna undersökning bygger på ett allmänintresse för ljud. Vi har tagit del av flera begrepp inom 

fenomenet soundscape och vi ser många fördelar i att använda dessa i design av ett virtuellt 

ljudlandskap. Det området vi vill utforska är hur vi kan forma en naturligt audiell känsla i en 

virtuell värld genom att hämta inspiration och information från vår audiella omgivning. Vårt syfte 

är även att uppmärksamma vårt vardagliga ljud som vi ofta utsätter oss för. Detta kan 

förhoppningsvis öka förståelsen för ljudmediet och fördjupa användandet av det i icke linjära 

medier. 
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1.4 Tidigare forskning och aktuell forskning 
I denna del presenterar vi den fakta som vi anser är relevant för vår undersökning, först en 

förklaring av ljudlandskapet och dess tillhörande delar, sedan en övergripande historia om spel 

och begrepp som användas för ljud i spel. Vi förklarar och diskuterar även vår egen syn på den 

teknovetenskap vi förhåller oss till. Vi för även en egen dialog om vad denna fakta kan tillföra i 

vår undersökning och vilka frågor vi ställer oss i kontext till vad som presenteras.  

1.4.1 Ljudlandskapet 
Ljudlandskapet är resultatet av allt ljud som finns runtomkring oss, dvs. allt levande eller icke 

levande som ger ifrån sig något slags ljud eller som påverkar ljudet. Hur omgivningen ser ut 

spelar en stor roll på hur ljudlandskapet kommer att låta, beroende på hur efterklangen ser ut, hur 

mycket eko som skapas eller hur mycket av ljudet som blir absorberat av miljön. Viktiga begrepp 

som ljudlandskapet består av och som utgör självaste grunden är keynote sounds, signals och 

soundmarks (Schafer, 1994). 

Keynote sound 
 

Keynote is a musical term; it is the note that identifies the key or tonality of a particular 

composition. It is the anchor or fundamental tone and although the material may modulate around 

it, often obscuring its importance, it is in reference to this point that everything else takes on its 

special meaning (Schafer, 1994).  

 

Grundtonen av ett ljudlandskap är det som utgör den grundliga beståndsdelen av ljudet man hör 

på en plats. Schafer jämför detta med det psykologin säger om visuell perception, där han 

presenterar konceptet “figur och grund”. Där figuren är det man ser på och grunden existerar 

endast för att ge figuren sin form och massa. Figuren kan inte existera utan sin grund. Detta kan 

beskriva hur hans synsätt på grundtonen fungerar, även om det inte är något tydligt utstående i 

det specifika ljudet, så finns det en chans att det påverkar vårt beteende och humör på djupet. 

Enligt Schafer är grundtonen i ett landskap de ljud som är skapade av klimatet och geografin av 

en plats, som vattnet, vinden, skogen, öppna fält, fåglar, insekter och andra djur. Grundton är av 

sådan arketypisk betydelse för en plats att den har etsat sig fast hos folket som lever i det, och 

skulle det förändras skulle det vara en ofattbar förändring som möjligtvis skulle förändra 

beteendet eller livsstilen i ett samhälle (Schafer, 1994).  
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Detta får oss att förstå vilken kraft grundtonen i ljudbilden har. Eftersom grundtonen är något 

som människans öra filtrerar ur vårt medvetande av sig själv (Hillyard et al., 1973) för att 

koncentrera på mer innehållsrika ljud, kan det vara en viktig byggkloss för att skapa en inbillning 

av det fysiska rummet. Applicerar vi detta i ett spel kanske det inte är något spelaren reflekterar 

över, eftersom att grundtonen först är märkbar när den förändras. Om ett ljud som inte ens kan 

höras är en så stor del av ljudbilden, vad har då de ljud som sticker ut för påverkan? 

 

Signals 
“Signalerande ljud” är de ljud som är en förgrund till ett ljudlandskap. Signalerande ljud är ofta 

ljud som innehåller meddelanden menade för de som kan tyda dem. Till exempel som varnande 

klockor, alarm, visslingar eller sirener. (Schafer, 1994). 

I samma exempel som ovan med det psykologiska konceptet “figur och grund” menar Schafer att 

de signalerande ljuden är sedda som figuren, men detta beror även på hur man lyssnar, då alla 

ljud kan bli en signal (kan meddela något) om man så vill det. 

 

Om då alla ljud kan bete sig som signals, kan då delar av grundtonen även vara signals? Så länge 

man lyssnar mer kritiskt kan man tolka ljudet för att förstå vad de betyder och vill säga. Därför är 

det viktigt att vara tydlig i sin ljudläggning. Ljud som vi vill ska uppmärksammas i den platsen 

man är på i spelet bör utmärkas på så sätt att de har en egen märkbar plats i ljudbilden. 

Soundmarks 
“Ljudmärken” refererar till den unika ljudbilden en plats kan inneha. Schafer presenterar även 

begreppet “Unique tones”, vilket enligt honom är vad som utgör ett soundmark. “The most 

striking geographical soundmark I have ever heard is in New Zealand. At Tikitere, Rotorua, 

great fields of boiling sulphur, spread over acres of ground, are accompanied by strange 

underground rumblings and gurglings” (Schafer, 1994). För att stryka under vad ett ljudmärke 

kan vara för en plats kan vi ta exemplet med kyrkklockor i en stad. Kyrkklockan har sin egna 

specifika ton som utmärker sig och ger den signifika atmosfären till platsen.  

 

Dessa tre begrepp är vad vi valt att fokusera på från Schafers studier, nu ska vi även titta närmare 

på en artikel från den miljöforskning som Schafers studier har suttit några av grundstenarna för. 
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1.4.2 Soundscape ecology 
 “This article presents a unifying theory of soundscape ecology, which brings the idea of the 

soundscape—the collection of sounds that emanate from landscapes—into a research and 

application focus” (Pijanowski et al. 2011). 

 

Soundscape Ecology är en studie som grenas ut från miljöforskning i studien Landscape Ecology. 

Soundscape Ecology har i syfte att forska kring landskap och hur de biologiska och icke 

biologiska fenomenens ljudmiljö förändras och påverkar varandra (Pijanowski et al. 2011). 

Krause (1987, citerad i Pijanowski et al. 2011) var den första att kategorisera de olika typerna av 

ljud man kan finna i ett landskap med biophony, geophony och antrophony. Biophony är de ljud 

skapade av organismer, geophony är landskapets icke biologiska ljud som t ex vind eller regn och 

anthrophony är de ljud som är skapade av människan. Alla dessa kategorier är inblandade i att 

skapa variation till det rumsliga och tidsmässiga akustiska ljudlandskapet. I artikeln Soundscape 

Ecology: The Science of Sound in the Landscape presenterar författarna en modell för hur 

ljudlandskapets olika delar förhåller sig till varandra (se fig. 1).  

 

 
Figur 1. Modell för beskrivning av ljudlandskapet från artikeln “Soundscape Ecology: The 

Science of Sound in the Landscape”(Pijanowski et al. 2011). 

 

Människor formar landskapet genom markanvändning (fig. 1, pil 1) och dessa förändringar av 

landskapet interagerar med terrängen vid större områden på grund av utökad användning av 

motorfordon. Landskapet i sin tur (fig. 1, pil 2) influerar olika arters spridning och deras 
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interaktion mellan varandra över flera olika skalor. Landets former som kullar och floder 

påverkar också flera typer av rörelsemönster av landskapet, speciellt de som skapar frekventa ljud 

som vatten och vind. Klimatet (fig. 1, pil 3) kontrollerar förökningen av arter i samband med 

olika tidsspecifika händelser som parningen av högljudda insekter. Klimatet (fig. 1, pil 3) 

påverkar även de geografiska ljuden. De naturliga komponenterna av varelser och det geografiska 

(fig. 1, pil 4) påverkar tillsammans ljudlandskapet. Människors aktivitet skapar också ljud (fig. 1, 

pil 5). Alla kategorier, varelser, geografi och människan utgör tillsammans bildar det fullständiga 

ljudlandskapet (fig.1, pil 4 och 5). Vad som inträffar i ljudlandskapet kan sedan påverka naturliga 

processer (fig. 1, pil 6), som t ex när människors skapade ljud överlappar djurs läten för 

kommunikation och det påverkar i sin tur populationen eller gemenskapens dynamik som i 

rovdjur och dess bytens relationer. 

 

Ljudföroreningar och oönskade ljud är ett vanligt problem i städer globalt sett och problemet har 

spridit sig till mer avlägsna platser också. Därför har en del riktlinjer satts in för att kontrollera 

buller och ljudföroreningar (SFS 2015:216). Till exempel är nationalparker gjorda dels för att 

behålla ljudlandskapet och det är något som blev viktigt i samband med att volymen ökade i takt 

med tillväxten av motorer. Ljudlandskapets mönster kan även påverka människors välmående 

(fig. 1, pil 7). Precis som med andra naturliga resurser har naturens unika ljudlandskap en 

inverkan på människors behov, så som kulturella, terapeutiska, utforskande, artistiska och 

estetiska samt medvetenhet om sin omgivning. För att behålla människans koppling till naturen är 

naturens ljudlandskap något vi inte bör blockera ut, utan något vi bör värdesätta (Pijanowski et. al 

2011). 

1.4.3 Ljud i spel 
I denna del samlar vi historia och begrepp som skrivits om ämnet spelljud av författare som 

Karen Collins och Kristine Jørgensen. Detta för att ge en inledning till vad ljudet i spel har varit 

och sedan blivit fram tills idag. Sedan tar vi upp begrepp som är essentiella för att ha förståelse 

för användningen och analysen av ljudet i spel. 

Historia 
Tennis for Two (1958) och SpaceWar (1962) var de första två digitala spelen som publicerades, 

dock saknades ljud. Det spel som räknas som det första med ljud är Ataris arkadspel Pong (1972) 

(Jørgensen, 2007). En tennissimulator där två spelare styr varsin platta och en boll studsar fram 

och tillbaka mellan två spelares plattor. Spelet avslutades när den ena spelaren missade bollen 
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och den träffade väggen bakom plattan. När bollen träffade en platta eller vägg spelades ett 

karaktäristiskt ljud som gav spelet sitt namn. Även om den estetiska aspekten av ljudet var liten, 

var den funktionella aspekten stor. Från detta tidiga stadie kan man se hur utvecklingen springer 

iväg när det gäller dynamik och inlevelse i spel, för nästa stora arkadspel var Space Invaders 

(1978). Där spelar man som ett rymdskepp som ska skjuta ned utomjordingar och i detta spel 

ökar hastigheten beroende på vunna nivåer. Därför var ljudet en större del i detta spel, då det 

påverkades av progression i spelet genom att öka i tempo då utomjordingarna kom närmare 

rymdskeppet. Det är det första spel som använt sig av icke-diegetiska ljud för att öka spelarens 

engagemang i spelet (Pidkameny, 2002). 

 

När Commodore 64 släpptes 1982, som hade ett mer avancerat ljudkort än de andra datorerna på 

marknaden, vidgades användandet av musik i spel och spelskaparna kunde börja komponera till 

spel. Här fanns då förutsättningar till ljuddesign som tidigare var omöjlig. Detta skapade 

ingången till en förhöjd föränderlig och dynamisk ljudbild som förändring i musik, volym, mängd 

av ljudeffekter. Man kan nu även fråga sig hur detta hopp i kvalitet speglar sig på dagens 

spelindustri där storleken och kvalitén fortfarande utvecklas i hög takt. Vilka möjligheter kan 

man se för ljuddesignens storlek och ljudets utrymme för de uppkommande spelen? 

 

1984 tar Nintendo över spelmarknaden och 1985 släpper de Nintendo Entertainment System. På 

grund av den limiterade platsen spelen kunde ha och eftersom att bra grafik och hållbar 

spelkänsla var prioriterad, var det inte mycket plats kvar för ljudet. Det resulterade i att skaparna 

fick lösa det med en mer avskalad och kreativ ljuddesign. Musiken blev komponerad på 

limiterade toner och funktionella ljud blev prioriterade. 

Super Mario Bros. visar användning av ljud för respons och händelser av brådskande karaktär. 

Även “utanför skärmen” ljud hörs som t ex en skottavlossning från en kanon som är på ingång. 

Spelet har även en musikfunktion för att signalera bristen på tid som återstår. Spel som The 

legend of Zelda och Final Fantasy använder situationsbaserad musik, musiken förändras 

beroende på vart man befinner sig. Det som är värt att tänka på här, är att dessa funktioner, som 

varnande ljud, är en normal funktion i det fysiska ljudlandskapet också. Däremot är det mer 

tydligt i spel vad man bör bejaka i ljuddesignen för att överleva. 

 

Med ny teknik utvecklad, som ljudkort med stereokanal, släpptes Wolfentein 3d 1992. Spelet var 

märkbart för sin nyskapande 3d-värld och med ljud som stereopanorerades beroende på spelarens 

rörelse. Det hade även ljudvolymer relaterade till distans från karaktären. 1994 kom Duke Nukem 
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3d, detta spel introducerade ljudeffekter som simulerade spelets omgivning. I mer modernare 

tider, då CD-rom skivan kom till konsoler som Sony Playstation, fanns det en hel del mer 

utrymme att bygga spelen i och detta gav skaparna tillgänglighet att utöka de funktioner som 

redan blivit etablerad till ljud i spel. Under denna tid gjorde även digitaliseringen av inspelade 

ljud att spelljudet öppnades upp för en mer förtroendeingivande ljuddesign (Jörgensen, 2007). 

Det var alltså först vid 90-talet som spel hade faktiska inspelade ljud inprogrammerat, annars var 

alla ljud syntes från grunden. 

 

1997 kom det första ljudkortet som kunde hantera positionering av 3d-ljud med källor 

utplacerade runt spelaren, nu kunde man även efterlikna akustiska egenskaper som rumslighet. 

En funktion som senare utvecklades var adaptiv musik. Musik i spelet förändras baserat på 

spelarens handlingar eller händelser i spelet. (Jörgensen, 2007). 

 

Nu har vi nått fram till den sista relevanta funktionen som spelbranschen utvecklat och med alla 

dessa funktioner presenterade kan vi börja förstå hur ljuddesignen till spel har utvecklats för att 

närma sig en mer dynamisk och förtroendeingivande upplevelse, eller helt enkelt en roligare 

upplevelse. 

1.4.4 Ljuddesign 
Digitala spel är ett senare tillkommit medie än film, där det redan fanns ett mer utforskat 

teoriområde när spelen blev mer populariserade. Den personen som först lyfte vikten av ljud i 

film var ljuddesigner Walter Murch, specifikt utmärkt för arbetet han gjorde på filmen 

Apocalypse Now (1979). Hans kollega Michel Chion publicerade sin bok Audio-vision, där han 

samlar en hel del begrepp och teorier om kopplingen bild och ljud i film. Denna bok inkluderade 

en del begrepp och teorier som senare kom att översättas till sambandet spel och ljud. Ett av 

dessa begrepp var diegesis, vilket kort sagt är de ljud som är direkt hörbara för karaktären i 

spelet/filmen. Det ska vi titta närmare på nu. 

Diegetisk, icke diegetisk och transdiegetisk 
Spel ifrågasätter ofta uppdelningen av vad som ska uppfattas som tillhörande den virtuella 

världen och vad som ska ses som ett meddelande från systemet eller gränssnittet (Jørgensen, 

2007). Användningen av diegesis kan vara svårt att översätta från film och anpassa till spel. Men 

det kan ändå förse oss med en användbar föreställning för att diskutera graden av interaktion 

mellan spelaren och det ljud som sker på skärmen (Collins, 2008). Det dynamiska i spelljud 
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komplicerar filmspråkets traditionella avgränsning mellan diegesis och icke diegesis på grund av 

att “publiken” är direkt engagerad i ljudet som spelas upp. Detta kräver en ny kategorisering 

menar Karen Collins.  

 

Först delar man upp ljudet i fråga efter diegesis eller icke diegesis, sedan gör man där en delning 

på dynamiskt eller icke dynamiskt ljud, sedan delar man därifrån in ljudet i typer av dynamisk 

aktivitet beroende på hur de relaterar till diegesis och till spelaren. 

Till skillnad från film där ljudet är linjärt, är graden av dynamisk aktivitet i spel stundtals 

flytande, vilket skapar ytterligare svårigheter i klassificeringen av ljudet. 

 

For instance, in adventure game The Legend of Zelda: Ocarina of Time´s Kokiri Forest, during the 

first portion of the game, we are continiously in daytime mode as we get trained in gameplay, and 

the Kokiri theme that plays throughout does not change, except at those points when a player 

enters a building or encounters an enemy. Though interactive, it is not adaptive at this point. After 

we complete our first major task and arrive at the next portion of the game (there are no distinct 

“levels” in this game), we then experience the passing of time, and can return to the forest. Now, if 

we return at night, the music has faded out to silence. At dawn it will return to the main theme: the 

theme has now become adaptive. In other words, a que that is interactive or adaptive at one point 

in the game does not necessarily remain so throughout the entire game. (Collins, 2008) 

 

Kristine Jørgensen presenterar ytterligare ett sätt att kategorisera ljud efter diegesis, något hon 

kallar för transdiegesis.  

 

This can be explained by the presence of a player, who is allowed to step into the virtual game 

world while still remaining on the outside. This positioning enables the game to transcend 

information from the outside and into the virtual world, thereby creating a communicate channel 

with the functional purpose of easing the player’s choices of actions in the game world (Jørgensen 

2005, 2006, 2007, citerad i Jørgensen 2007). 

 

Det transdiegetiska utrymmet uppkommer när kommunikationen i spelet ifrågasätter de gränser 

som den virtuella världen har satt upp. Spelaren kan använda sig av information från ljud som är 

icke diegetiska när den överväger karaktären i spelets möjliga handlingar, och detta kan därmed 

påverka händelserna i spelet. Eftersom att spelaren har två positioner här, spelaren är fysiskt 

placerad utanför spelet medan en har makten att påverka spelet genom karaktären och 

gränssnittet. Om karaktären eller miljön i spelet då ger ut information som påverkar spelarens val 
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blir då dessa diegetiska ljud samtidigt ett icke diegetiskt ljud, då det blir indirekt riktat mot 

spelaren. Detta skapar en situation där, även om karaktären inte kan höra icke diegetiskt ljud, 

kommer den att reagera på ljud som den inte har hört (Jørgensen, 2007).  

Akusmatik 

En av svårigheterna med att använda linjärt ljud, t.ex. i form av musik och i spel är att det ofta 

saknar egenskapen att anpassa sig till det som inträffar på skärmen. Därför kan sådant ljud missa 

att uppfylla en del viktiga funktioner som ljud kan erbjuda. En viktig del av ljud i spel är att 

förbereda spelaren för uppkommande händelser eller t.ex. monster som närmar sig (Collins, 

2008). Akusmatiskt ljud, ljud som inte nödvändigtvis har en visuell ljudkälla och som är menat 

för att leda åhöraren eller väcka uppmärksamhet för något utanför bild (Chion, 1994). Denna 

funktion är presenterad i film men är mycket mer representerad i spel, då det t.ex. används för att 

leda spelaren till en plats eller för att få en att röra sig åt ett annat håll. Därför påverkar dessa ljud 

en stor del av spelarens val och dynamiken i spelet (Collins, 2008). 

2. Metod 
Under denna del presenterar vi de metoder vi använder oss av, i undersökande syfte och hur vi 

använder dem i praktiken. Eftersom att vi vill forma ett virtuellt ljudlandskap med en naturlig 

känsla ska vi analysera och sedan diskutera vår analys och försöka applicera det vi finner i vår 

audiella omgivning i ett digitalt spel. 

 

Det digitala spel vi nu skapar gör vi tillsammans med två andra studenter som står för grafik och 

programmering, vi står för ljuddesign. Detta ger oss möjlighet att testa vår undersökning i 

praktiken. Spelet vi skapar är ett kommunikationsbaserat, första-person-pusselspel i labyrint-

tappning. Tre spelare ska samtidigt delta för att samarbeta och finna en väg ut ur stadens labyrint. 

Spelarna har varsin roll, en spelare ser skärmen, en styr karaktären och en läser ur en manual som 

är till hjälp för att klara spelets prövningar. Alla spelare kan höra spelet med hjälp av högtalare 

och därför får alla ta del av ljudläggningen. Eftersom att spelet utspelar sig i en stad som liknar 

den vi har tillgänglig, kommer vi att kunna hämta mycket referenser från ljudlandskapet i vår 

egen vardag.  

 

För att tydliggöra hur vi tänker genomföra denna undersökning där vi hämtar information från 

vårt vardagliga ljudlandskap kommer vi att koncentrera oss på tre delar: 
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● Vilket typ av ljudlandskap vi ska forma: Hi-Fi eller Lo-Fi. 

● De olika ljudens kategorier: Anthrophony, biophony och geophony. 

● Innebörden av de ljud som vi hör: Keynote sound, signals och soundmarks. 

 

Eftersom att vi använder oss av vår audiella omgivning är denna undersökning ytterst situerad, 

vilket innebär att, beroende på vart eller när den är genomförd kommer det att påverka resultatet. 

2.1 Analyser av ljudlandskap 

För att kunna analysera vårt vardagliga ljudlandskap har vi valt att göra inspelningar för att sedan 

analysera dessa i en grafisk bild. Vi har valt att göra dessa analysera för att få en tydlig bild av 

hur ljudlandskapet beter sig och vilka beståndsdelar det består av. 

 

Vi har spelat in ljud i den stad vi har närmast tillgänglig, Karlshamn. Vi spelade in ett tiotal filer 

under två minuter vardera, sedan valde vi de mest relevanta baserat på deras olikheter och 

skapade så kallade spektrogram med dessa ljudfiler. Ett spektrogram används för att göra 

ljudvågornas frekvens och amplitud synliga. Vi använde oss av det spektrogram som finns 

tillgängligt i mjukvaran Audacity, vilket är ett “open-source” ljudredigeringsprogram. Den första 

ljudfilen vi spelade in och skapade ett spektrogram av var från en central del av staden (se fig. 2). 

Den lodräta axeln beskriver frekvensen som ljudvågorna har och den vågräta står för tid. Ju 

varmare färg, desto starkare amplitud har ljudvågen. Det innebär att den blåa färgen är de svagare 

ljudet och den rosa är starkare ljud. 

 
Figur 2. (Ljudfil 1) 
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Analys 1: 

Denna inspelning är gjord på en gata ungefär mitt på dagen och gatan har mycket rörelse, detta 

kan man se eftersom att det är mycket aktivitet i frekvensbandet, mycket utslag i den större delen 

av detta spektrogram. De toppar som täcker nästan hela frekvensbandet är bilar som kör förbi 

mikrofonen, eftersom bilars motorer står för den större delen av de lägre frekvenserna, den rosa 

färgen, och bilens däck mot underlaget är den övre delen, den blå färgen, av topparna. Bilar 

skulle vi kategorisera som tydliga signals (se kapitel 1.4.1), pga. att bilar bildar ett tydligt 

meddelande av deras position, vi kan även höra vilket håll de åker mot. Detta ljudlandskap är 

dominerat av anthrophony ljud men vi kan även höra fiskmåsar som står för biophony kategorin 

och dessa är även ett ljudmärke som beskriver att vi är nära kusten. Geophony är sammansatt med 

anthrophony eftersom att landskapet består av endast hus och vägar och allt ljud är även filtrerat 

av vinden. Den blå pricken i mitten av spektrogrammet är en bil som bromsar och vi skulle 

kategorisera detta som en unik ton (se kapitel 1.4.1) i detta ljudlandskap och även bilarna utgör 

ett ljudmärke som beskriver denna stad. Grundtonen är skapad av de lågfrekventa, statiska ljud 

som blir det eviga stadsbruset (se kapitel 1.4.1). 

 

Figur 3 är inspelad ungefär 200 meter från den första, där det inte rör sig lika mycket folk eller 

bilar.  

 
Figur 3. (Ljudfil 2) 

Analys 2: 

Här fann vi fåglarna, i utkanten av innerstaden. I detta spektrogram (fig. 3) kan man enkelt se 

fåglarna, deras kvitter är de återkommande utslagen med frekvens från ca 3kHz-6kHz. Detta är 

enligt oss den unika tonen för detta ljudlandskap pga. att fågelkvittret skiljer sig så i mönster och 
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frekvens från resten av ljuden i spektrogrammet. Inga tydliga signals i detta spektogram men vi 

har kvar grundtonen som är stadens frekventa brus och vinden. Ljudmärket är även här 

fiskmåsarna även om de inte är lika tydliga. Anthrophony kategorin av ljud är inte alls lika 

dominanta på denna plats men utöver det tidigare spektrogrammet hör vi någon arbeta med en 

kratta och någon som går förbi. Biophony ljud är dominanta i form av fågelkvittret och de 

geophony ljud vi hör är vinden. 

Vi begav oss återigen ut, denna gång en liten bit ifrån staden, för att undersöka om resultatet blev 

detsamma vid inspelning ute i skogen.

 
Figur 4. (Ljudfil 3) 

Analys 3: 

Vi började med att spela in bredvid en sjö med en hel del fågelkvitter omkring oss och inte en 

människa i sikte. Mellan 0hz-1000hz ligger ett stadigt buller (se fig. 4) som är präglat av alla 

maskiner och fordon som alltid existerar runt omkring oss. Till vår nackdel har denna 

inspelningsplats en motorväg ca 1km bort. Detta bidrar självklart till den starka amplituden av 

låga frekvenser. Inspelningen plockade även upp en grävmaskin av något slag som förstärker de 

låga frekvenserna i spektrogrammet och dessa ljud skapar grundtonen tillsammans med vindens 

sus genom skogen. Fler fågelarter än i staden som är den unika tonen och ljudmärket eftersom att 

man tydligt hör att man befinner sig i en svensk skog. För oss blir det svårt att se något av de 

inspelade ljuden här som en signal då vi inte har någon förståelse för fåglarnas specifika läten. 

Anthrophony ljuden består av bilarna och grävskopan på distans, biophony kategorin utgörs av 

fåglarna och här blir geophony tydligare, med vinden som får träden att röra på sig. 
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Det sista spektrogrammet vi vill presentera är en inspelning vi gjorde en bra bit från staden, 

denna gång med närmaste stor led 8,5 km bort.  

 
Figur 5. (Ljudfil 4) 

Analys 4: 

Som vi ser i figur 5 är väggen av buller i de lägre frekvenserna inte med alls samma täthet som 

tidigare spektrogram. Det lågt liggande rosa ljudet i denna är inte heller lika starkt, men vi kan se 

att en del bilar rör sig i närheten ändå, varpå de låga frekvenserna. Dessa bilar, som är av 

anthrophony kategorin, kunde vi inte höra på plats. Men när vi förstärker LFE-kanalen i 

efterhand, kan vi höra vibrationer av bilar eller något annat motorfordon som har tagits upp av 

mikrofonen. Inspelningen är gjord kl. 07.30 på morgonen och därför är biophony ljud mycket 

levande i detta spektrogram. I detta fridfulla ljudlandskap kan vi inte heller finna en signal, men 

grundtonen i detta spektrogram är till mestadels geophony ljud i form av vinden och träden. 

Fågelkvittret i denna inspelning är de unika toner som utgör ljudmärket. 

 

Dessa inspelningar har gett oss mer förståelse för hur svårt det är att komma undan från bullret i 

södra Sverige idag. Vi förmodar att om vi däremot tog oss till skogarna i t ex Lappland, skulle vi 

kunna få renare värden. Vidare ska vi diskutera hur vi kan använda oss av dessa mönster och 

förändringar i ljudlandskapet för att ljudlägga vårt spel. 

2.1.1 Mönster 
Från de spektrogram vi har tagit fram kan vi avgöra en del förändringar som sker med tid. Det 

kan vara svårt genom ett spektrogram att veta vilket ljud det är man ser, men lyssnar man blir det 

oftast tydligt. Tydligt är det till exempel i fig. 2 där bilar kör förbi och nästan hela frekvensbandet 
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lyser upp under den perioden bilen passerar mikrofonen. Även den dynamiken och de mönster vi 

kan se i ljud som inte är naturens egna tycker vi blir intressanta att se på, eftersom att detta kan ge 

oss en bild av hur amplitud och toner förändras under tid i ljudlandskapet. Om vi tittar på 

fågelkvittret i figur 3 (mellan 3,5kHz-6kHz) ser vi ett mer dominant läte än det vi finner i de 

andra spektrogrammen där vi har spelat in fågelkvitter. Detta stärker det vi läst om i artikeln 

“Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape”, där Pijanowski et al. (2011) 

beskriver hur fåglarna i staden sjunger starkare i decibel än de fåglarna som befinner sig i skogen. 

Detta uppstår pga. att det konstanta bullret och den allmänna ljudnivån i staden är såpass mycket 

högre i staden, vilket innebär att fåglarna måste anpassa sig efter detta för att bli hörda.  

 

Något annat vi finner intressant med tanke på mönster, är också i figur 3, där en person står och 

utför ett arbete med en kratta som hen skrapar mot asfalten. Detta ljud är det vi ser i 

spektrogrammet (fig. 3) mellan ca 1kHz-3kHz (beroende på hur kraftigt hen krattar). Det vi 

uppmärksammade var hur detta ljud beter sig mer konsekvent än de ljud som är skapade av 

fåglarna. 

2.2 Ljuddesign av ljudlandskapet 
I denna del presenterar vi de val vi gjort i ljudläggningen av vår gestaltning och resonerar kring 

varför vi gjort dessa val i kontext till vår undersökning. Först tar vi upp modellen (fig. 1) och 

beskriver vart de ljud vi tagit upp passar in. 

 

För att beskriva det ljudlandskapet vi vill skapa, måste vi gå in på de begrepp vi kan se i fig. 1. 

Beroende på hur mycket av antrophony och biophony i sammanband med geophony vi använder, 

förändrar det karaktären av ljudlandskapet och bidrar till ifall det blir Hi-Fi eller Lo-Fi. Ju mer 

människan påverkar ljudlandskapet, desto mer Lo-Fi blir det. Vi ska ljudlägga en tätbebyggd 

stad, där en väldigt liten grad av biophony är närvarande. Om vi ska basera vår ljudläggning på 

våra analyser, bör vi alltså återskapa ett ljudlandskap i Lo-Fi. När man ljudlägger börjar man från 

början, från tystnad, vilket innebär att vi måste sätta ihop hela ljudbilden del för del. Vi började 

med att fundera över platsens geografi och klimat för att sätta den övergripande grundtonen och 

rummet för platsen. Men som det ser ut enligt dem spektrogram vi har skapat, är det människan 

som finns på platsen i form av maskiner och arkitektur. 
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2.2.1 Anthrophony 
Detta innebär att våra första prioriterade ljud kommer att vara de diegetiska (se kapitel 1.4.3) 

ambientljud som utgör atmosfären för platsen. Detta kommer då att vara det lågfrekventa bullret 

som påvisats ovan. Detta ljud kommer då att utgöra vårt ljudlandskaps grundton. 

Frågan är om dessa ljud kommer att erhålla en stor roll i spelet. Spekulationen väcks pga. att 

dessa ljud kommer att vara så lågfrekventa och dominanta, även fast de inte är så relevanta för 

spelupplevelsen. Men eftersom att spelet till stor del går ut på att tre personer ska kommunicera, 

kanske denna ljudläggning kan ta fokus från detta och bli ett transdiegetiskt (se kapitel 1.4.3) 

ljud.  

2.2.2 Biophony 
När de essentiella ljuden för karaktären är på plats är det meningen att dessa ska påverka det 

djurliv som finns i staden. Till exempel när spelaren närmar sig ett träd där de potentiella fåglarna 

sitter och kvittrar, kommer dessa att antingen tystas ned för att karaktären kommer nära eller så 

flyger de bara sin väg. Det är ett begränsat antal ljud under biophony kategorin i en stad, men djur 

som lever med människor, som hundar, kan dock vara passande. 

2.2.3 Geophony 
För att återskapa det rum som existerar i spelets level kommer vi att använda oss av en teknik för 

att digitalt återskapa rumsklang med impuls respons. För denna teknik kommer vi först att spela 

in impuls respons på fysiska platser i vår stad och sedan återskapa dessa platser med hjälp av ett 

konvolutionsreverb i Pro Tools (TL Space). Andra funktioner som bestäms av landskapet (och 

även bullret som maskerar) är hur ljudet avtar och påverkas av de objekt som finns omkring 

spelaren. Wwise har en funktion där vi kan styra hur ljudet ska ducka i amplitud och som lägger 

på ett lågpassfilter när ljudkällan och spelaren (spelets lyssnare) har ett objekt mellan dem. Denna 

funktion kan vara till stor användning för oss i uppgiften att påverka ljudet beroende på 

omgivningen, på ett naturligt sätt. Dessa ljud och funktioner ska sedan tillsammans utgöra det 

fullständiga ljudlandskapet och i den sista delen av detta kandidatarbete kommer vi att titta på hur 

allt låter summerat och jämföra det ljudlagda ljudlandskapet med våra inspelade. 

2.2.4 Vår ljuddesign 
Här presenterar vi den ljudläggning vi har gjort, där vi valt ut inspelade ljud endast för att 

efterlikna de ljudlandskap vi har studerat. Det virtuella ljudlandskapet (fig. 6) vi skapar, är en 

park, mitt i en levande stad. 
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Figur 6. (Ljudfil 5) 

Vi har konstaterat att alla de ljudlandskap vi spelat in har mer eller mindre haft en Lo-Fi karaktär, 

i den benämningen att de bestått av ett buller som är konstant i de lägre frekvenserna i 

frekvensbandet. Det är grundtonen. Vi har även upptäckt att fåglar har varit en central del av 

många av de platser vi har valt att dokumentera, därför fick även dessa säregna ljud medverka i 

vårt virtuella ljudlandskap. Detta är ofta den unika tonen för dessa platser. Bilar som kör förbi i 

närheten är ofta ett dominant ljud, signals eller akusmatiska ljud (beroende på hur de används i 

spelet).  

 
Där vi spelade in spektrogrammet stod vi i närheten av ett hörn i parken där vi hade en dunge 

med träd till vänster om oss, med en hel del fågelkvitter från träden och ett café med 

människosorl till höger om oss. En bit bort skällde en hund med ojämna mellanrum och ännu 

längre bort hör vi ljud som efterliknar en bilväg. Mellan husen, utanför parken körde en och 

annan bil förbi och vi var jämnt omringade av det ständiga bullret från stadens alla maskiner (t ex 

fläktar, bilar). Nackdelarna med vårt ljudlandskap som vi lätt kan se med spektrogrammet (fig. 6) 

är att ljudet inte har samma naturliga “omringande effekt” som de fysiska ljudlandskapen haft. 

Detta uppstår då spelets ljudkällor är panorerade för att man ska ha lättare att lokalisera de ljud 

som finns i spelet. Detta kan vi manipulera, men vi vill inte heller försumma den funktionen att 

faktiskt kunna lokalisera de ljud som existerar. En annan tydlig punkt för hur man kan utmärka 

att detta spektrogram inte är naturligt, är hur de mönster vi ser utspelar sig alldeles för 

kontinuerligt. Även bristen på flera ljudinspelningar blir tydligt då spektrogrammet reagerar 

likadant, detta blir tydligt i bilarna som kör förbi i den högra (undre) kanalen. Det vi kan göra åt 

detta är uppenbart att ladda in fler inspelade ljud i spelet, men detta problem kommer att fortsätta 

existera ändå, eftersom att ett ljud i den fysiska världen aldrig kommer att låta detsamma igen. 
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Det vi har gjort för att efterlikna ljudlandskapet är att ställa in udda mönster genom Wwise, som 

ska fungera som ett naturligt mönster för de olika ljuden. Vi har även placerat ljud så att de 

påverkas av miljön, t ex kan bilar duckas ifall ljudkällans ljud kolliderar med något innan den når 

lyssnaren (spelaren). Även det lågfrekventa bullret är utplacerat och panorerat så att man kan få 

känslan av att det tar över en stor del av “lyssnarkraften” hos spelaren samtidigt som man kan 

lokalisera vart den artificiella bilvägen är placerad. För att kort gå in på hur vi har förhållit oss till 

Soundscape Ecologys modell (fig. 1) kan vi förtydliga att vi har valt att hålla oss till större del 

inom anthrophony kategorin. Detta pga. att vi befinner oss i en stad och därför är dessa ljud mest 

dominanta. Vi har applicerat biophony ljud i form av fåglar och hundar. 

 

3. Resultat och diskussion 
I denna del vill vi att ni som läsare ska få en tydlig sammanfattning av det vi kan ta med oss av 

våra analyser och vår ljudläggning. För att detta ska bli möjligt vill vi först återkoppla till de tre 

delar som vi har fokuserat på och vad vi har lärt oss av det:  

Diskussionen om Lo-Fi och Hi-Fi har givit oss ett sätt att definiera karaktären på ljudlandskap 

och ger oss något att förhålla oss till när vi designar ett ljudlandskap. 

Att kategorisera alla ljud efter: Anthrophony, biophony och geophony gjorde det för oss lättare att 

föreställa sig vilka ljud som skulle ingå i ljudbilden. Det gav oss även förståelse för hur ljuden 

påverkar varandra i ett ljudlandskap.  

Genom att förstå sig på keynote sound, signals och soundmarks kan man få ett grepp på hur 

mycket plats olika ljud kommer att ta och vilken innebörd de har för ljudlandskapet. 

 

Vi vill även tydliggöra att denna undersökning inte har någon slutsats, utan att det är ett bidrag 

till en pågående forskning inom ljuddesign och ljudproduktion. Därför kan vi endast diskutera det 

vi utforskat och vad vi kan lära oss av det. 

3.1 Arbetsprocessen 

Vi började med att studera och läsa om ljudlandskapet och dess olika delar i den litteratur vi fann 

om detta område. Sedan gav vi oss ut för att spela in ljudlandskapen vi ville undersöka. När vi 

hade spelat in dessa skapade vi våra spektrogram för att studera ljudet i detalj. När vi kunde se 

och höra ljudet på samma gång gav det oss helt nya perspektiv på vad vi innan hade börjat ana, 

att vårt vardagliga ljudlandskap var smutsigt. Vi tog sedan hjälp av ljudanalyserna för att skapa 

en förståelse för hur vi skulle göra för att skapa vårt virtuella ljudlandskap. Ljudanalyserna lyste 
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upp hur vi skulle använda oss av de låga frekvenserna för att få fram känslan av det här ständiga 

bullret som alltid existerar oavsett vart man befinner sig. Vi ville skapa den känslan av den 

fysiska världens tystnad, där det är svårt att släppa rörelsen omkring sig, om det inte är fordon 

eller maskiner, är det klimatet eller vinden. Vi valde att göra på det sättet för att vi är nyfikna på 

att se om folk kommer att störa sig på det eller om man kan acceptera det. Sedan använde vi oss 

även av analyserna för att få koll på naturliga mönster i alla de tre soundscape ecology-

kategorierna. Vi använde oss av den informationen för att få en uppfattning om hur spelets ljud 

skulle bete sig, men upptäckte även att detta var lättare i teori än praktik. Detta krävde nämligen 

en hel del fler ljud inspelade för att genomföras, eftersom att det fysiska ljudlandskapet aldrig 

levererar ett ljud mer än en gång, endast liknande ljud. Men för att samla de aspekter vi funnit i 

ljudlandskapet måste vi diskutera dem djupare i kontext till vad vi lärt oss för att kunna applicera 

dessa i ett spel. 

3.1.1 Spelets funktioner (gestaltningsdiskussion) 

Våra tankar kring vår ljudläggning har varit att hålla den så nära det fysiska ljudlandskapet vi 

kan. Av den anledningen har vi fokuserat på att endast använda oss av diegetiska ljud. Då spelet 

går ut på att skapa en kommunikation mellan tre deltagare som gynnar dessa och för dem i mål. 

Vi vill även att atmosfären i spelet interagerar med spelarnas kommunikation och försätter dem i 

ett och samma “rum”. Därför har vi valt bort att använda oss av en vanlig komponent i spel som 

icke-diegetiska feedbackljud. Detta är till stor del för att vi inte vill använda oss av ljud som man 

inte kan höra i det fysiska ljudlandskapet. Däremot har vi valt att arbeta med transdiegetiska ljud i 

vår gestaltning till de pussel som spelarna tar del av. T ex om spelarna klarar ett pussel, kommer 

en grind att öppnas, när grindens ljud spelas upp är detta diegetiskt i spelet men blir icke 

diegetiskt för att spelarna reagerar på detta och vet nu att de kan passera vad som innan var 

avstängt. Denna funktion ser vi också som ett värde i den interaktion som pågår mellan spelarna 

och spelets ljud, en progression som skapar betydelse av ljuden i det virtuella ljudlandskapet. 

Vårt svar från det vardagliga ljudlandskapet skulle kunna vara ett övergångsställe där man väntar 

på de snabba och starkare klicken för att få gå vidare. 

 

Ännu ett element vi använt oss av för ljudläggningen av spelet är musik. För att ge 

musikelementet de bästa förutsättningarna, är även musiken diegetisk i vårt digitala spel. Därför 

kommer den att vara utplacerad på så sätt att den spelare som får visuell feedback av spelet har 

möjlighet att se källan av musiken. Vår förhoppning är även att musiken ska få en transdiegetisk 
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och akusmatisk roll i spelet. På så sätt att den leder spelaren till relevanta platser i spelet och 

påverkar känslan av ljudlandskapet med sin musikaliska karaktär. 

3.2 Diskussion om spelljudets utveckling 

Vår undersökning har cirkulerat kring två separata ämnen, ljudlandskapet och ljuddesign för spel. 

Vi har diskuterat mycket kring ljudlandskapet i vår fysiska värld och i den virtuella, men denna 

undersökning är navigerad genom spelhistorien och hur spel har utvecklats och hur de utvecklas 

just idag har en stor inverkan på vår frågeställning. När spelutvecklare började använda sig av 

riktiga samplade ljud öppnades en helt ny värld för vad som var möjligt digitalt och detta görs 

även idag. Nu mot slutet av vår undersökning kan vi konstatera, efter arbetet med gestaltningen, 

att vi som ljuddesigner kan skapa ett ljudlandskap som efterliknar ett fysiskt på många sätt och 

som kan få det svårt för en att skilja från vår fysiska verklighet. Detta ställer en del frågor för vad 

man kan åstadkomma. År 2016 anländer nya Virtual Reality (VR hädanefter) teknik till 

marknaden och med detta finns en hel del arbete gjort för det audiella. Det har länge funnits 

HRTF-teknik men även denna utvecklas för att passa den visuella VR tekniken (Schissler, 

Nicholls, Mehra, 2016) Det utrymmet ljud har i spel har i även ökat något enormt sedan de 

tidigare spelen. När spelen inte längre kräver den begränsning av ljud som tidigare funnits, kan vi 

förvänta oss en helt ny standard där varje liten del av det virtuella ljudlandskapet kan utvidgas till 

nya grader. Då kan man ställa sig frågan om vilket ansvar man som spelskapare har, då nya 

verkligheter efterliknar vår fysiska till den graden att vi inte längre kan skilja på det ena eller det 

andra. 

 

Ytterligare vetskap vi har erfarit är hur man kan se på ljudlandskap i digitala spel, hur spel ofta 

ger oss det vi tror att “man vill höra”. Eftersom att människan kan anpassa sig och undermedvetet 

väljer hörseln bort det ständiga bullret vi hör i vår vardag. Kan det vara så att vi strävar efter en 

renare ljudbild i medier för att slippa bullret? Det vi talar om är självklart det ljudlandskap som 

kallas för Hi-Fi, där anthrophony ljud till stor grad är icke existerande och detta kan ge en mer 

behaglig upplevelse än den du kanske erfar när du tar en promenad i en fysisk stad. 

3.3 Diskussion om vårt vardagliga ljudlandskap 

Vi lade stor vikt på att genomföra våra spektrogram-analyser pga. att, förutom den litteratur vi 

använt oss av, gav analyserna viktig information om vår omgivning och de ljud vi dagligen 
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upplever. Med den visuella feedback spektrogrammen gav kunde vi se frekvenser, mönster, 

amplitud och audiella beteenden på olika platser.  

 

Vi fann att det buller vi hade läst om var högst aktuellt även i vår vardag. Denna insikt ledde sig 

in på vår gestaltning och vi undrade hur vi kan acceptera så mycket bullerljud och vibrationer i så 

stark amplitud varje dag. Det fick oss att diskutera varför vi aldrig tar del av detta i den media vi 

konsumerar, som i spel eller film. Hi-Fi- och Lo-Fi-ljudlandskap har blivit två uppdelade 

fenomen. Vi (som människor) försöker att ta fram ljudmiljöer som liknar en värld där inte 

människan ännu hade industrialiserat planeten. Vi upptäckte även att det är så mycket ljud 

(vibrationer) i vår vardag som vi inte ens kan höra, som de låga röda frekvenserna i alla de 

spektrogram vi har tagit fram.  

 

För att genomföra denna undersökning har vi valt att förhålla oss till den kunskapen vi fann inom 

soundscape ecology-studier, där tre olika kategorier av ljud beskrivs: anthrophony, biophony och 

geophony. Det bullret som är centralt i vår ljudläggning är en blandning av ett antrophony- och 

geophony kategoriserat ljud, alltså maskiner, fordon, vind och akustik. Frågan är hur dessa ljud 

blir mottagna när de är så dominanta i ett spel, då detta är det oönskade ljudet som talas om i de 

studier vi läst från “soundscape ecology” och det tas även upp en hel del i boken Soundscape: 

The tuning of the world. Schafer (1994) talar om hur dessa ljud letade sig in i samhället under 

industrialiseringen och hur de idag är en del av vårt “normala” ljudlandskap. Dessa ljud har 

bundit sig vid oss och är nu en självklarhet för oss. “Ultimately the throb of the machine began to 

intoxicate man everywhere with its incessant vibrations.” (Schafer, 1994). Vi har bildat oss en 

uppfattning om att dessa ljud dels kommer att vara omärkbara och dels kan bli distraktioner. 

Omärkbara till den graden att vår hjärna kommer att behandla det som den gör i det fysiska 

ljudlandskapet och sålla bort all annan irrelevant information. Det kan även fungera som en 

distraktion då det kan vara svårt att hålla en konversation då t ex en bil kör förbi eller ett elskåp 

som låter “onödigt mycket”. 

3.4 Slutdiskussion 
När denna undersökning närmat sig sitt slut har vi diskuterat vad den gav oss och vart denna 

undersökning leder och innebär. Vi har talat om ljudlandskapet i olika perspektiv och försökt 

förstå hur det fungerar för att sedan använda oss av dessa aspekter i spel. Men vi känner även att 

vi inte kan låta dessa framtagna fördjupningar försumma vad vi tror är viktigt i ljuddesign. Vi är 

inte i den tron att ljuddesign handlar om att efterlikna verkligheten och försöka skapa virtuella 
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världar där kvaliteten är på en sådan nivå att det blir svårt att frånskilja från vår fysiska 

verklighet. Vi tror nämligen att ljuddesign handlar om att frammana känslor och välja ljud efter 

den känsla vi är ute efter, vad ljudet kan ta fram i lyssnaren. Men att använda sig av igenkännbara 

ljud kan vara en fördel och där kommer vår undersökning in. Detta experiment vi har utfört tror 

vi även kan påvisa att denna fysiska verklighet vi lever i är en enda stor röra och består utav en 

storm av känslor som vi blir attackerade av varje dag. Vare sig vi vet det eller inte och vare sig vi 

vill det eller inte så befinner vi oss i detta konstanta buller.  
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Ordlista & teknisk bilaga 

Ordlista 
 
Adaptiv: Anpassningsbar 
 
Akusmatik: Ljud som är ledande, men som man inte kan se dess visuella källa 
 
Ambient ljud: kringliggande/ omgivande ljud 
 
Amplitud: Ljudstyrka 
 
Arkadspel: Större spelautomat eller simpla retrospel 
 
Attenuation (eng): Ljudförminskning, ljudets amplitud kurva 
 
Diegesis: Ljud som spelas upp för karaktären i spelet 
 
Duckning: Ett ljud gör en temporär amplitudsänkning ofta styrd av andra ljud 
 
Dymanisk: Rörlig, motsats är statisk 
 
Efterklang/ rumsklang: Reflekteringen av ljud, hur lång tid det tar innan reflektionerna upphör 
 
Eko: Separata reflektioner av enskilda ljud, upplevelsen av att ljudet studsar 
 
Extradiegesis (icke diegesis): Ljud som spelas upp för spelaren 
 
Frekvensband: Den bredd i vibrationssvängningar per sekund som en ljudinspelare eller 
uppspelare kan behandla. 
 
Fysiskt ljudlandskap: Den audiella miljö som vi lever i 
 
Grundton: Musikalisk term som innebär den första tonen i den tonskalan som musiken spelas i 
 
HiFi: Klarare ljudlandskap, består inte av statiska ljud 
 
HRTF (headrelated transfer function): En teknik som efterliknar och spelar upp ljud efter 
logaritmer i människans hörsel 
 
Implementera: Tillämpa 
 
IR (impuls respons): definierar hur ett ljud förändras under en tid från det att ljudet börjar 
 
Konvulotionsreverb: Ett program som använder sig av IR teknik för att återskapa ett rums 
klang 
 
LFE (lowfrequency effects): En surroundkanal som spelar upp de lägsta frekvenserna i ett 
frekvensregister 
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Ljudmotor: Mjukvara för att driva mekaniker i spelljud 
 
LoFi: “Smutsigare” ljudlandskap, består till stor del av statiska ljud 
 
Mixning: Redigera ljud karaktär 
 
Mono: En kanal som utgångsljud 
 
Panorering: Placering av ljud mellan kanaler 
 
Reverb: Ljudeffekt som ska simulera efterklang 
 
Akustik: Läran om ljud, men även en benämning för ljudkaraktären hos ett rum (eller en plats) 
 
Sampling: En digital ljudinspelning 
 
Ljudlandskap (soundscape eng): Ljudet av ett landskap 
 
Spectrogram: Ett diagram för att visuellt visa frekvenser och amplitud av en ljudinspelning 
 
Spelmotor: Mjukvara som hanterar mekaniken i spel 
 
Stereo: två kanaler som utgångsljud 
 
Transdiegesis: Ljud som både är diegesis och extradiegesis, och som är riktat till både spelaren 
(utanför spelet) och karaktären (i spelet) 
 
Virtuellt ljudlandskap: Digitalt skapat ljudlandskap 
 
VR (Virtual reality): Virtuell verklighet, simulering av fysisk närvaro 
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Teknisk bilaga 
 
Programvaror 
 
Adobe Photoshop: Bildredigeringsprogram som vi har använt oss av för att redigera våra bilder 
 
Audacity: Ett open source ljudbehandlingsprogram (DAW * ) som vi har använt oss av för att 
skapa ljudspectrogram 
 
Audiokinetic Wwise: Ljudmotorn/ integreringsmjukvaran vi använder oss av för att 
implementera ljud i spelmotorn och justera ljudets specifikationer 
 
Pro Tools 11-12: Ljudbehandlingsprogram (DAW*) för mixning och bearbetning av ljud 
 
TL Space (avid Pro tools plugin): konvolutionsreverb till Pro tools 
 
Unreal Engine 4: Denspelmotor som vi använder oss av för att skapa det spel som gestaltar vår 
undersökning 
 
*DAW: Digital Audio Workspace 
 
Teknisk utrustning 
 
DPA 5100: En 5.1 surroundmikrofon som vi har använt oss av till våra inspelningar av 
ljudlandskapet 
 
Shure K6: En riktad shotgunmikrofon som vi har använt oss av för att spela in punkteffekter 
 
Tascam DR680: Portabel flerkanalinspelare som vi har använt oss av för att spela in surround 
(5.1) inspelningar av ljudlandskap till våra analyser samt inspelningar till vårt spel 


