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Sammanfattning 

 

Denna rapport redovisar ljuddesign- och implementationsprocessen av en sekvens i ett digitalt spel. 

Syftet var att designa en cinematisk interaktiv sekvens utan cut-scenes. Arbetet skulle vara upp-

byggt runt ett system som ska förenkla små designingrepp utan att påverka eller förändra de övriga 

implementerade ljuden allt för mycket. Arbetet utfördes genom en kombination av linjär ljudlägg-

ning och implementering i spelmotorn Bitsquids level editor och det visuella skriptspråket Flow. 

Rapporten beskriver processen från koncept till implementation och slutresultatet som var aktuellt 

under den fas då arbetet sammanställdes. 

 

Nyckelord: Medieteknik, spel, game, ljuddesign, bitsquid, designprocess  

 

  



 

 

Abstract  

 

This report describes the sound design and implementation process of a sequence in a digital game. 

The aim was to design an interactive cinematic sequence without cut-scenes. The work would be 

built around a system that will simplify small design interventions without affecting or altering the 

other implemented sounds all too much. The work was performed by a combination of linear sound 

design and implementation of the game engine Bitsquids level editor and the visual scripting lan-

guage Flow. The report describes the process from concept to implementation and end result that 

was current during the phase when the work was completed. 
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1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och mål ................................................................................................................................... 2 

2.1. Problematik ............................................................................................................................... 2 

2.2. Riktlinjer ................................................................................................................................... 3 

2.3. Avgränsningar ........................................................................................................................... 3 

3. Begreppsdefinition ........................................................................................................................... 3 

4. Arbetsprocess / Metod ...................................................................................................................... 4 

5. Koncept, utformning och genomförande ......................................................................................... 5 

5.1. FAS 1: Analys av sekvens ......................................................................................................... 6 

5.2. FAS 2: Ljudläggning och ljudproduktion ................................................................................. 7 

5.3. FAS 3: Uppdelning av ljudkällor .............................................................................................. 9 

5.4. FAS 4: Implementation ........................................................................................................... 10 

5.4.1. Timpani, Flow och Level editor ................................................................................... 10 

5.4.2. Byggnaden i sin helhet ................................................................................................. 11 

5.4.3. Huvudbyggnad ............................................................................................................. 12 

5.4.4. Korridor ........................................................................................................................ 17 

5.4.5. Kontrollpanelen ............................................................................................................ 18 

6. Metodkritik..................................................................................................................................... 20 

7. Resultat........................................................................................................................................... 20 

8. Analys............................................................................................................................................. 21 

9. Källförteckning .............................................................................................................................. 23 



 

1 

 

 

1. Inledning 

Filmmediet influerar speldesigners mer och mer. När verktygen och datorernas prestanda blir 

kraftfullare för varje år, öppnas möjligheter till ett mer avancerat sätt att berätta och designa en 

historia i ett spel. Cinematisk är en term som ofta dyker upp när något ska beskrivas 

karaktäristiskt ”som på film”. Det kan vara allt från hur en historia berättas och är uppbyggd 

dramaturgiskt, till det konstnärliga och estetiska i form av foto, ljud, eller scenografi. Det kan även 

vara så enkelt som att referera till som i Hollywood. 

 

Det vanligaste sättet att försöka efterlikna filmens värld, är mellansekvenser eller cut-scenes, vilket 

blir som filmer i själva spelet. De används oftast för att styra historien framåt, markerar viktiga 

milstolpar eller förtydligar vad som kommer ske härnäst.  

 

Under min praktikperiod som ljuddesigner på spelstudion Fatshark AB arbetade jag på ett spel som 

under arbetets gång fortfarande inte var utannonserat. Det fanns en önskan att få en cinematisk 

känsla på ljudet, speciellt på ett par utvalda sekvenser där ljudet skulle hjälpa till att berätta och 

stärka situationen samt föra handlingen framåt. Detta skulle ske utan förinspelade cut-scenes 

eftersom spelaren skulle kunna röra sig fritt i 3D världen men ändå uppleva den filmiska känslan 

vilket beslut hen än tog. Axel Stockburger påpekar i The Game Enviroment From An Auditive 

Perspective (2003) att ljud kanske inte är det första som man tänker på när man talar om 

dimensioner och djup, men som är en viktig faktor för inlevelsen (immersion). Ljuden ska även 

informera och ge feedback på det som sker.  

 

Eftersom stora sekvenser ofta tar lång tid att designa och speldesign ofta går igenom flera 

förändringar under produktionen, behövdes ett pålitligt system och arbetssätt som skulle underlätta 

arbetet för oss ljuddesigners. Det behövdes ett arbetssystem och lösning som underlättade 

implementeringen vid stora förändringar i sekvenserna utan att en ljuddesigner skulle behövde göra 

om större delar av arbetet. 
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2. Syfte och mål 

Jag valde att som praktiskt examensarbete, omvandla speldesignernas grundidé, till en mer 

cinematisk upplevelse och samtidigt försöka lösa problemet med förändringar i designprocessen. 

Med en stor fokus på implementationen, ville jag utveckla och testa en process som skulle 

underlätta designarbete för liknande sekvenser i framtiden. 

 

Målet var att beskriva designprocessen och ge ett exempel på hur arbetsflödet ser ut  när en längre 

sekvens ljudläggs, samt hur ljuden sedan kunde implementeras i spelet. Syftet var att få en ”cinema-

tiskt” känsla över spelsekvensen utan cut-scenes eller låsta kameror. En sådan design kräver en se-

rie ljudevent då spelaren ska kunna agera och styra kameran utan att ljudbilden ska påverkas eller 

begränsas utifrån spelarens val. Detta skulle göras genom ett överskådligt och tydligt system som 

gjorde det möjligt att enkelt kunna göra ingrepp och ändringar utan att påverka de andra implemen-

tationer märkbart eller behöva göra stora förändringar. 

 

De mål jag hade kan förtydligas i en lista: 

- Designen ska tydligt visa när sekvensen startar och avslutas.’ 

- Designen ska uppnå beställarnas vision. 

- Designprocessen och implementation ska underlätta vid behov av förändring, ersättning 

eller implementation av nya element. 

- Kombinera implementation av 2D och 3D ljud för en helhetsupplevelse som fungerar hur 

spelaren än väljer att interagera med spelet. 

 

2.1. Problematik 

Film räknas som linjär media och ljudläggs på ett statiskt sätt där man har större kontroll på ljud, 

nivåer och timing. Den enkla anledningen är att det alltid ser ut på samma vis varje gång som 

filmen spelas upp. Utmaningen med spelljud är att bygga upp kraftfulla känslomässiga påverkan 

hos spelare, samtidigt som den ska vara flexibel nog att agera dynamisk till spelarens agerande 

(Ekman & Kajstila, 2009). Ljudet används som ett objekt i spelets arkitektiska struktur och det är en 

av de största skillnaderna mellan film- och spelljud (Axel Stockburger, 2003). 

 

Problematiken när det gäller en överskådlig analys, är att rama in sannorlikheten hur de flesta kan 

tänkas spela. Specifik timing kan vara svårt att försöka implementera eftersom spelare spelar på 
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olika sätt. Vissa spelare spelar långsammare och tar sin tid för att utforska medan andra rusar in. 

 

2.2. Riktlinjer 

Enligt önskemålen skulle ljudbilden kännas speciell. Det vill säga, utöver de naturliga ljuden skulle 

det överdrivas för att förhöja en känsla eller upplevelse samt markera att något sker.  

 

Som utgångspunkt när det kommer till lyssning, utgår jag från industrins standard när det kommer 

till hur spel och film mixas, vilket är konfiguration i 5.1 surround ljud. Enligt en undersökning 

(Goodwin, Simon N, 2009) lyssnar 36,3 % genom ett surround system (49,3 % genom tv eller 

stereo system samt 8,1 % hörlurar). Ett 5.1 system är ingen nödvändighet för att uppleva ljud i 3D 

eftersom ljudet anpassa sig i förhållande till den mikrofon som befinner sig i spelet och simulerar 

avstånd till spelaren. Värt att notera är att det inte krävs ett 5.1 system för att uppleva ljuddesignen 

och avstånd, vilket även kan göras i vanlig stereokonfiguration eller hörlurar. 

 

2.3. Avgränsningar 

Målet var att kunna använda sig utav de funktioner och tillgångar som programmet Timpani har 

som grundfunktioner. Timpani ingår som ljudverktyg i spelmotorn Bitsquid som är utvecklat av 

Bitsquid AB. Inga externa så kallade middleware (mellanprogramvara) användes under arbetet. 

 

3. Begreppsdefinition 

Här nedan följer olika begrepp som kan behöva förklaras eller förtydligas: 

 

5.1 (Surround) 

Ett ljudsystem som baseras på 5 högtalare samt en subwoofer/baslåda (0.1). 

5.1 surround är ett system som är byggd för att återge ljud runt lyssnaren. Framför tittare/lyssnare 

finns tre högtalare: Vänster och Höger, samt en Centerhögtalare som oftast är ämnad för dialog. 

Bakom tittare/lyssnare finns två: Vänster Surround och Höger Surround vars uppgift inom film är 

att placera ljudeffekter på lämplig plats samt segment av musik, eko och rumsakustik för att ge 

upplevelsen mer djup. Inom spel är det mer frikostigt att ljuden placerar sig ”lika mycket” i alla 

högtalare beroende på typ av spel och ifall världen är av 3D och spelaren är fri att röra sig utifrån 

eget bevåg. 
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Akusmatisk (Acousmatic) ljud: Ljud vars källa inte är synlig eller identifierbart (ej att förväxla 

med icke-diegetiskt). 

 

Cinematisk: 

Från engelskans Cinematic, vilket refererar till element som är filmiskt eller typiskt i film. Oftast 

mer överdrivet i framställande eller berättande som skiljer sig från verkligheten. 

(thefreedictionary.com) 

 

Diegetisk / Icke diegetisk 

Diegetisk ljud figuerar som källa i själva spelet. Till exempel om någon spelar piano i spelet så att 

karaktären kan höra det så räknas det som diegetiskt ljud. Icke diegetiskt är musik, atmosfärer och 

ljud som enbart spelaren/tittaren kan höra. (Huiberts, 2010) 

 

NPC 

NPC står för Non Playable Character och refererar till de karaktärer som inte styrs av en spelare. 

 

Processat ljud 

Ett ljud som har genomgått en förändring i form av effekter eller filter. Reverb, delay, high/low pass 

filter och distortion är exempel på sådana. 

 

Punktljud 

Ljud som placeras ut i spelvärlden som en källa och agerar som ett ljud i riktiga världen. När du 

närmar dig ljudet så ökar volymen, när du avlägsnar från källan sänks volymen. 

 

4. Arbetsprocess / Metod 

Jag började med att dela upp mitt arbetsflöde i fyra faser. Detta för att sätta egna delmål och tydligt 

kunna avgränsa så att jag inte spenderade allt för mycket tid på det teoretiska och riskerade att det 

praktiska blev lidande. 

 

Fas 1: Analys av sekvens 

I första fasen spelade jag igenom sekvensen ett flertal gånger på olika sätt och antecknade ner idéer. 

Jag utgick från leveldesigners visioner och idéer som en grund. Spelandet fångades som filmklipp 

genom programvaran Fraps (www.fraps.com) för att kunna användas i Fas 2. 
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Fas 2: Ljudläggning och ljudproduktion (Linjär) 

I andra fasen ljudlades filmen som spelades in. Den behandlades som linjär media och arbetades på 

ett sådant arbetssätt som en film skulle ha ljudlagts, med effekter, lager och på ett dynamiskt sätt. 

 

Fast 3 Uppdelning av ljudkällor (icke linjär) 

I fas 3 separerade och isolerade jag ljudsegment från helheten, bearbetade och tilldelade dem olika 

sekvenser, objekt och handlingar i spelet. 

 

Fast 4: Implementation 

I den sista fasen, arbetade jag med att implementera ljuden i spelet. Detta gjordes både visuellt i 

spelvärlden, men även i script och programmering. Implementationen fokuserade inte enbart på 

ljudplacering, utan även hur den skulle aktiveras, beteende och hur stor radie som den påverkade. 

 

Under alla faser pågick kommunikation och feedback med den huvudansvariga ljuddesigner samt 

leveldesigners, vilket var viktigt ur flera synpunkter. Det var viktigt att man höll sig inom ramarna 

av visionen och konceptet för att inte kollidera eller försvåra idéer och koncept som var planerade 

senare i spelet. Samtidigt fungerade de (men även andra som arbetade med spelet) som testpersoner, 

vars reflektioner och åsikter spelade stor roll i designen.  

 

Vår QA:s (Quality Assurance) åsikter och synpunkter var också viktiga., En QA testar spelet 

dagligen ur olika aspekter för att försäkra spelutvecklarna att spelet håller en hög nivå samt 

rapporterar buggar,  

 

Eftersom spelet fortfarande var under produktion när rapporten slutfördes, kan det skilja mellan 

versionen som beskrivs i arbetet och slutversionen. Tyvärr var denna rapport för det praktiska 

examensarbetet tvunget att vara avklarat innan spelade hade fokus- och användartester vilket hade 

varit en viktigt utifrån spelarperspektiv. 

 

5. Koncept, utformning och genomförande 

Sekvensen som jag arbetade på är en sekvens som jag kallar Inbrottet. Anledningen är att den 

tidsmässigt är längre än de flesta andra sekvenser i spelet och genomgår flera områden. Sekvensen 

kan även aktiveras från olika startpunkter, vilket gör den till en utmärkt kandidat när det kommer till 
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att testa implementationstekniker som ska starta och fungera korrekt ur flera olika situationer. 

 

Konceptet går ut på att spelaren söker sig in i byggnaden som är ett segment i ett större äventyr. Ifall 

karaktären inte har rätt föremål med sig, kan spelaren välja ifall hen vill bryta/smyga sig in i huset. 

Detta ska utlösa ett säkerhetssystem som stänger ner alla utgångar med säkerhetsdörrar samt startar 

en alarmsignal. Spelaren måste avaktivera säkerhetssystemet för att kunna ta sig vidare. 

 

5.1. FAS 1: Analys av sekvens 

Byggnaden som spelaren måste infiltrera består av flertal våningar men arbetet fokuserades på 

bottenplan som är det enda området som spelaren kan ta sig in i. Byggnaden (Fig.1) består av tre 

områden. Huvudområdet där spelaren kan bryta sig in, korridoren som måste passeras och 

kontrollrummet där alarmet avaktiveras. Kontrollrummet är i sin tur uppdelat i två sektioner där 

NPC:s befinner sig i den större sektionen av kontrollrummet (höger) och själva kontrollpanelen som 

spelaren kan interagera med finns i det mindre rummet 

 

 

 

Fig.1 Illustration av huvuddelen av byggnaden där (A) representerar  

Huvudområdet, (B) Korridoren och (C) Kontrolpanelen. De röda pilarna 

visar exempel på vart spelaren kan ta sig in. Den gröna cirkeln är målet där 

sekvensen ska avslutas.  

 

Huvudområdet 

Huvudområdet har störst yta och tre ingångar som spelaren kan välja att bryta sig in genom (varav 

en räknas som huvudingången). Tanken är att spelaren ska ta sig vidare till korridoren härifrån. Det 
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finns dock en stor risk att spelaren stannar för länge i huvudområdet och utforskar den större delen 

av tiden. 

 

Korridor 

Korridor fungerar som en sluss mellan sekvensens start- och slutpunkt. Det finns flera dörrar 

förutom den som leder in till kontrollpanelen De är i sin tur kopplade till varandra och leder 

spelaren ut till korridoren igen så småningom. Spelaren förmodas inte tillbringa allt för lång tid i det 

här området eftersom dörren till kontrollpanelen finns i början av korridoren.  

 

Kontrollpanelen 

Kontrollpanelen består av två rum. Rum 1 är större och har NPC medan rum 2 är själva 

kontrollpanelsrummet där spelaren kan interagera och är det som räknas som sekvensens slutpunkt. 

Spelaren kan här välja att stänga av alarmet genom att lösa ett pussel eller genom sabotera själva 

konstrollpanelen.. 

 

5.2. FAS 2: Ljudläggning och ljudproduktion 

Ljuddesigners i projektet har strävat efter en dynamisk ljudbild och att arbeta med kontraster för att 

styra spelarens känslor och upplevelse. Det föll sig självklart att tänka i samma bana och designa på 

inom de ramarna. 

 

Jag började med en skiss (Fig. 2) för att skapa en överblick som illustrerade hur jag skulle 

kontrollera intensiteten och händelserna. Intensiteten i det här fallet syftar på vilken energi eller 

tempo som partiet skulle uppnå. Skillnaden mellan ljuden utomhus och inomhus är viktig för att 

skapa just den kontrast som krävs för att överraska spelaren med ett plötsligt ljud. Världen utanför 

byggnaden består av naturliga ambienter för just den utomhusmiljön. Det är en tystare och mjukare 

ljuddesign som hade designats och implementerats i ett tidigare skede. 

 

För att markera vart eventet började, ville jag ha en hög intensitet på ljudet. Just det partiet behövde 

fånga spelarens uppmärksamhet och göra hen vaksam. Ljudbilden skulle försiktigt sänkas men ändå 

hålla en relativ hög stressnivå Detta för att objekt som inte är unika för eventet (till exempel NPC) 

och som har implementerats där tidigare ska ha en chans att kunna höras och påverka utan att 

alarmet tar över. Mot slutet ville jag på ett par olika ställen göra små höjningar i ljudet för att 

påminna om att eventet inte är över. Värt att notera, det här var enbart en skiss i förproduktionerna 

och inte en representation av slutresultatet. 
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Fig.2 Graf som illustrerar ljudets roll i de olika sekvenserna. Grafen visar intensitet 

och påverkan och inte de faktiska ljudsegmenten. 

 

Jag spelade igenom sekvensen och fångade själva spelsessionen visuellt genom programmet Fraps 

som spelar in ett gameplay och spara det i ett önskat videoformat. Filmen importerades in i 

musik/ljudproduktionsprogramet Cubase 5 (www.steinberg.net) för att ljudläggas. I den här fasen 

ljudlade jag linjärt som det görs vid ljudläggning av film (fig.6). 

 

 

 

Fig. 3: Resultat efter ljudläggning enligt linjär 2D modell. De olika färgerna 

representerar dynamiska lägen (låg/hög) för att skapa en variation. 

 

Även om jag här arbetar i lager, skapar jag ljuden och låter dem interagera med varandra och med 

http://www.steinberg.net/
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extra ljud för att öka effektens och för att skapa en sammanhållande enhet. Här går det snabbt att 

höra vilka ljud som inte fungerar ihop. 

 

Ljudet i ljudläggningsprocessen kan delas in i fyra stycken kategorier:  

 

Ljud imp sen tidigare är ljud som är implementerade i spelet i ett tidigare skede och som fångades 

i samband med att spelsessionen spelades in med Fraps. Spelarljud, fiendeljud och återkommande 

objekt är exempel på sådana ljud. Dessa kommer inte att bearbetas eftersom de är återkommande 

under hela spelet och bör agera på sådant sätt för att inte förvirra spelaren. Det är en bra 

utgångspunkt att ha med dem för tidigt upptäcka ifall de nya ljuden fungerar ihop med dem eller 

inte. 

 

Musik är icke diegetisk musik som är pålagd. Musiken är komponerad av en utomstående 

kompositör. Till musik räknas både instrumentala melodiösa stycken men även så kallade drones 

som är monoton stämningshöjande musik som agerar atmosfärhöjande. Här ingår även stingers, det 

vill säga skarpa musikaliska markeringar som används för att markera eller uppmärksamma en 

specifik händelse. De är ofta enbart några sekunder långa. I den här fasen använde jag mig både 

utav musik som redan var komponerad samt temporära segment för att fånga känsla för att sedan 

kunna visa kompositören vad för typ av musik som önskas för sekvensen. 

 

Ambience är ambienta och atmosfäriska ljud som räknas bakgrundsljud, rumstoner, vind, skogsljud 

och liknande. 

 

Ljudeffekter är allt ljud utöver. Det kan vara vanliga diegetiska ljud så som dörrar som öppnas och 

stängs, väggklocka som tickar, eld som brinner eller andra objekt som ger ifrån sig ljud. Det kan 

även vara förstärkta ljud som låter mer filmiska än realistiska för att poängtera en händelse och 

förtydliga. 

 

5.3. FAS 3: Uppdelning av ljudkällor 

När jag kände mig nöjd med helheten av ljudbilden gick jag igenom projektet igen och började 

separera ljuden för att kunna tilldela dem sina platser antingen som objekt i spelet eller som 

segment som utlöses vid olika tillfällen. Här fick jag även ta ställning till ifall något inte skulle 

fungera utplacerat på ett objekt och ifall det då skulle ingå som icke diegetisk ljud eller inte 

användas överhuvudtaget. 
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Fig.4 Den sammanhållna ljudläggning klipps upp och justeras som enheter för att delas upp i 

fragment som sedan tilldelas olika objekt, områden eller triggers i 3D världen. 

 

5.4. FAS 4: Implementation  

Det krävs en kombination av verktyg för att implementera ljuden. Verktygen som jag använde var 

Timpani, Flow och Level editor som alla tre ingår som Bitsquids verktyg. 

 

5.4.1. Timpani, Flow och Level editor 

Timpani fungerar som en databas som hanterar projektets ljud. I Timpani kan användaren hantera 

ljuden i olika containers och ge dem olika beteenden, effekter, styra ljudvolym och annat som krävs 

för att få ljuden att fungera i spelvärlden. Dessa ljudcontainers skapas sedan som särskilda event. 

Detta är event som koden i spelet sedan anropar för att få fram rätt ljud. 

 

Flow och Level editor arbetar tillsammans och kan liknas vid maskineriet och vad vi ser visuellt. 

Flow fungerar som baksidan och är ett visuellt script språk som kan kombineras ihop med 

programmeringsspråken LUA och C++. Här styrs de flesta funktionerna och tekniken i spelet. Level 

editor är verktyget där själva spelvärlden byggs upp med hjälp av grafiska enheter och ljudenheter. 

Objekt i spel eller så kallade enheter, har egna individuella Flow. I enhetens egna Flow kan 
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användaren implementera till exempel ljud som per automatik kommer höras när objektet placeras i 

spelvälden. Detta är till stor användning ifall ett objekt ska användas upprepande gånger och 

ljuddesignern vill att objekt av samma sort ska låta och bete sig likadant. 

 

Dokumentation kommer att fokusera på arbetet med Flow eftersom det är där kopplingar och 

funktioner skapas för att få det att fungera. Det finns olika benämningar för de scriptbaserade boxar 

som finns i ett visuellt script program och jag kommer i arbetet att hänvisa dem som nod. Fig.5 

visar färgkoder för de olika Flownod som jag använde mig av och som illustreras på- 

 

  

 

 

Fig.5 Exempel på färgkoder som jag använder mig av när jag illustrerar hur noder används i Flow. 

 

Trigger 

Triggern är ett fält eller område som kan placeras ut i spelet och formas. Triggern kan få olika 

villkor och konsekvenser som styr vad som sker när spelaren går in i fältet och/eller går ut ur den. I 

det här fallet kommer sekvensen att starta när spelaren rör vid fältet. 

 

 

Ljud 

Ljudnoden styr vilket ljud som ska spelas och hur/när det ska stängas av. Om ljudet kopplas till en 

enhet, så kommer ljudet att höras ifrån den. Ifall att ljudet inte kopplas till någon annan nod, så 

kommer ljudet att spelas i 2D och har inte en specifik källa i spelet. 

 

Enhet 

En enhet representerar ett objekt i spelvärlden.  

 

Delay 

Denna nod styr tidsförskjutning som bestämmer hur lång tid det tar från att noden aktiveras, tills att 

den skickar vidare kommandot till den nod som den är kopplad till. 

 

5.4.2. Byggnaden i sin helhet 

Utmaningen i implementeringen är i sekvensens påbörjan. Eftersom det finns ett antal ingångar som 
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spelaren kan välja, måste ljudet fördelas så att en liknande effekt kan uppnås vilken ingång som än 

väljs. Starten får inte heller pågå för länge ifall spelaren väljer att rusa mot slutet och hinna dit innan 

startljuden slutat spela. Jag försökte att dela upp placeringarna och längden på ljudet som på Fig.6. 

 

 

 

Fig.6 Koncept över hur ljuden ska tilldelas, implementeras, höras och deras räckvidd.  

Den beskriver även en tilltänkt ordning på ljudens uppspelning. (1) dörr + extra effekt, (2) stinger, 

(3) röst, (4) alarm, (5) musik, (6) panel saboteras eller pussel blir löst, (7) stinger och (8) röst som 

avslutar alarmet. De minsta onumrerade cirklarna representerar NPC. 

 

5.4.3. Huvudbyggnad  

I originalkonceptet beskrev leveldesignerna att alarmet skulle aktiveras i samma ögonblick som 

dörren påbörjar sin stängning, det vill säga, allting sker på en och samma gång.  

 

 

 

Fig.7 Illustration på kopplingsschema av första konceptet där alarmet och dörren aktiveras 

samtidigt. 

 

Jag ville separera ljuden och skapa en kedjereaktion. Det skulle inte bara göra ljuden tydligare, utan 

även aktivera olika känslor hos spelaren så som skrämsel och panik (mer om det nedan). Fördelen 

med att separera ljuden och styra dem individuellt, är att de olika ljudens ljudvolym och andra 

inställningar kan skötas direkt i Timpani och inte behöver gå bakåt så långt som till 

produktionsstadiet. Det underlättar också att alla ljuden i ett större segment, inte behöver sparas om 
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ifall enbart en bit av segmentet skulle vara felaktigt och behövas produceras om eller förändras. 

 

Speldesignern placerade även ut temporära punktljud där de ville placera alarmen. Alarmljuden 

placerades nära dörrarna utan en visuell källa (som till exempel högtalare). Detta skapade tekniska 

problem på två olika sätt. Punktljuden aktiveras när spelaren kommer inom ljudets räckvidd och 

stängs av när spelaren går ut ur den. Detta för att alla ljud inte ska vara aktiveras hela tiden och 

belasta minnet. Det andra problemet var att om ljudkällorna började spela med några millisekunders 

förskjutning, störde ljuden varandra och det blev kaotiskt. 

 

Jag började med att bestämma en yta där sekvensen skulle aktivera genom att skapa en Trigger ca 

1m in i byggnaden. Det skulle strategiskt hindra spelaren från att hinna ut genom porten innan den 

stängde vilket var ett problem i början då spelaren försiktigt kunde aktivera alarmet och genast 

backa ut från byggnaden. Denna trigger kopieras upp och placerades på liknande sätt framför alla 

tre ingångar. 

 

Den andra anledningen var att jag ville se till att ljudet hamnar bakom spelaren och skapar en 

skrämseleffekt. Ekman & Kajastila (2009) undersökta hur lokalisering av ljud påverkade lyssnare 

och kom fram till att testpersonerna upplevde att ljud som kom bakom dem skrämde dem mer. 

  

Dörrljudet (Punktljud): 

Dörrstängningsljudet applicerades som ett ljud på dörrenheten. Ljudet återfinns på dörrar av samma 

enhetsmodell genom hela spelet så att spelaren känner igen ljudet. Den ska standardisera ljudet och 

enbart agera ljud som förklarar att dörren öppnas eller stängs. Detta gör att samma ljud spelas upp 

vilken ingång spelaren än väljer. 

 

Extra effekt (Punktljud): 

Eftersom spelare som upplever en ljudeffekt repetitivt kommer att vänja sig och per automatik 

identifiera ljudet (Jørgensen, 2004), behövdes något utöver. Jag skapade därför en mer processad 

ljudeffekt som agerar för att förstärka det vanliga dörrljudet men även för att markera och bryta av.  

Ljudet är ett hårt slag mot metall där en höjning av de lägre frekvenserna (bas) och en överdriven 

rumsklang fick förstärka karaktären av ljudet. Basen användes dels för att ge en tyngd i ljudet men 

även för att spelare som har högtalarsystem som kan hantera subbas, ska känna av dunsen. 

Rumsklangen bidrog till att ljudet kändes större, bredare och även gav en mer tyngd i ljudbilden.  

 

I Flow kopplas ljudeventet till alla tre dörrenheter för att nå samma effekt vilken ingång spelaren än 



 

14 

 

väljer (Fig.16) 

 

Alarmet (Akusmatisk ljudkälla) 

Iteration 1 

Alarmet placerades centralt i alla högtalare för att eliminera spår av källa. Dels för att skapa en 

atmosfär till händelsen och minimera risken att spelaren kan springa bort från en eventuell källa och 

komma ifrån känslan av att vara i fara. Men även dels för att vara säker på att ljudet har samma 

effekt och styrka (mätt i decibel) vilken dörr spelaren än väljer. Jag ville inte heller att spelaren 

skulle försöka att söka sig till källan i hopp om att det kan leda till lösningen eller en väg ut. 

 

Till skillnad från hur ljudet till dörren kopplas, spelas ljudet i 2D genom att skapa ett Timpani event 

i Flow, som inte kopplas till en enhet. Level editorn spelar då ljudet utan källa i konstant volym 

(utifrån originalfilens information) vart spelaren än befinner sig eller är positionerad. 

 

Samtidigt är det till en fördel att spelaren inte ser källan. Enligt Jørgensen (2004) är ljud och tydlig 

källa något som inger spelare en större känsla av kontroll av situationen. Att inte ha en tydlig visuell 

källa eller direktion kan på så vis öka chansen att spelaren känner ”ett allvar” i situationen. 

 

Däremot ville jag sätta igång instinkten att spelaren ska söka efter något som är kopplad till källan. 

Här förlitade jag mig tidigare gameplay i spelet samt den mänskliga instinkten. Eftersom människor 

vanligtvis drivs av att vilja finna lokalisera källan till ljudet (Axel Stockburger, 2003), hoppades jag 

på att denna implementation skulle agera på så vis. Till min fördel, kan spelaren även reagera på att 

alarmet blir till irriterande moment och nästintill fysisk jobbig vilket ger en effekt av att spelaren 

vill gå vidare för att komma bort från alarmet. Tidigare i spelet har många sekvenser varit knutna till 

att spelaren måste förlita sig på hörsel kombinerat med en klar visuell feedback. Genom att lägga in 

ett störande ljud hoppas jag att spelaren ska se ljudet som en belastning på hörseln som försvårar 

spelandet. Den kan helt enkelt utlösa en nervös och stressande känsla (Jørgensen, 2004). Vilket val 

som spelaren än väljer, så kommer hen att drivas till att utforska området och driva spelaren vidare 

mot kontrollpanelen. 

 

Nästa uppgift var att få in rätt längd tystnad och pauser för att förhöja känslan av att ett ljud är 

kraftfullare än det egentligen är genom att den skapar en dynamisk situation. 

Här använde jag mig utav delay-noder och resultatet blev bättre och mer dynamisk. Dörren stängs 

bakom spelaren, vilket ger en skrämselkänsla och lagom mycket tid för att sätta igång alarmet som 

fungerar som en stressfaktor. 
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Fig.8 Extra effekten skjuts fram 1.5 sek för att matcha ögonblicket då dörren 

 stängs. Alarmet får en delay-nod som triggas igång samtidigt, men som förskjuts 3.0 sek och 

spelas upp efter att dörren stängs. 

 

Iteration 2. 

Efter ett möte hade leveldesignerna kritik angående alarmet. De som testspelade var kritiska att 

alarmet blev ”irriterande och störigt”. De ville ha kvar larmet men ville att jag skulle finna en annan 

lösning som inte gjorde spelsekvensen irriterande. 

 

Jag valde att introducera larmet i samma ljudvolym som förut, och långsamt sänka volymen till en 

lägre nivå. Detta krävde en timing för att det inte skulle märkas tydligt eller eventuellt störa 

spelaren som upplever en tydlig ljudsänkning. 

 

Förberedelsen i Timpani innebar att jag gjorde iordning ett intro, som bestod av tre alarmtjut som 

blev en ljudfil och figurera som intro till loopen. Det första tjutet spelades hade 100 % i volym. Det 

andra på 80 % och slutligen det tredje som stannade vid 60 %. Efter det går ljudet över till ett tjut på 

50 % av originalljudet som loopas tills spelaren hittar kontrollpanelen som stänger av. 

 

 

 

Fig.9 Illustration hur alarmet behandlades i Timpani. 

 

Röst (Akusmatisk ljudkälla) 
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Vi spelade in en röst med en av de anställda på företaget som skulle vara temporär tills vi påbörjade 

inspelning med röstskådespelare. Rösten processerar med filter för att få en högtalareffekt och rätt 

akustik i förhållanden till byggnadens utseende. Denna röst påbörjade först samtidigt som alarmet 

men ersatte sedan alarmets plats, som i sin tur påbörjas 1.5 sekunder efter rösten. Detta för att 

undvika kaotiskt ljudbild men samtidigt för att arbeta med dynamik och låta spelaren få en kort paus 

efter händelsen med dörren som stängs. 

 

 

 

Fig.10 Rösten ersätter Alarmets plats, men figurerar direkt efter rösten med en förskjutning på 

1.5 sekunder för att ge spelaren ett ögonblick att smälta meddelandet. 

 

Rösten berättar med en lugn och auktoritär röst vad som sker och varnar för eventuella 

konsekvenser. Den agerar även som en temposänkande brygga efter att dörren har stängt igen och 

innan alarmet sätter igång. 

 

Vi spelade även in en avslutande mening som skulle meddela att faran var över. Timpani-eventet för 

rösten lades precis som larmet, akusmatiskt i 2D vilket även gör att rösten blir klar och tydlig även 

om spelaren väljer att rusa in samtidigt som rösten pratar. 

 

Stinger (Icke diegetisk ljudkälla) 

Itteration 1. 

Innan spelaren går in i byggnaden och aktiverar sekvensen, spelas ett musikstycke på låg ljudnivå. 

Det är ett nyfiket och utforskade tema som inte drar allt för mycket uppmärksamhet. Jag ville 

förstärka inbrottet genom att markera ett tydligt skifte genom musik. Efter att jag diskuterat med 

musikkompositören, producerades en musikstinger som skulle implementeras. Den placerades att 

aktiveras i samma ögonblick som spelaren gick in i triggerboxen och utan källa. 

 



 

17 

 

 

 

Fig.11 En musikalisk stinger kopplas till alarmens trigger för att bryta av den föregående tystnaden 

och markera att något särskilt sker. 

 

Itteration 2 

Efter att ha vant mig vid ljudet insåg jag att stingern tog för mycket plats och dominerade ljudbilden. 

Jag omplacerade den istället och implementerades (med delay-nod) för att aktiveras samtidigt som 

den extra insatta dörreffekten. Den är tillräckligt lång och hinner tona ut medan rösten på börjar, 

vilket ger en mjuk övergång och samtidigt blandar ett akusmatisk ljud och ett icke diegetisk 

musikalisk ljud med de planterade 3D ljud i spelvärlden. 

 

 

 

Fig.12 Eftersom den musikaliskan Stingern ”dränkte” de andra ljuden och dominerade ljudbilden, 

kopplade jag en delay-nod för att skjuta på ljudet och sätta igång den samtidigt som Extra effekt 

 

5.4.4. Korridor 

Eftersom korridoren är en kort sekvens och agerar som en övergång till kontrollpanelen, behövdes 

ingenting implementeras, Istället övergår alarmet samt bakgrundsmusiken även in i det här området. 

Det som dock sker här, är att alarmet har fått volymsänkning, vilket gör detta område lugnare och 

inte lika intensiv som i början av sekvensen. 
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5.4.5. Kontrollpanelen 

Den första delen av panelrummet består av ett rum med NPC. NPC´erna har sedan tidigare 

standardljud implementerade och är inget som kommer att förändras. Väl framme vid 

kontrollpanelen har spelaren två val. Antingen kan spelaren lösa ett pussel som stänger av alarmet, 

eller sabotera kontrollpanelen. Här ville jag tydligt markera skillnaden mellan valen. När pusslet 

blir löst finns det inget som visuellt och grafiskt visar vad som sker. Däremot går kontrollpanelen 

sönder och partikeleffekter i form av rök och gnistor illustrerar händelsen. Jag förklarar ljuden och 

implementationen härefter genom att dela upp dem med (Pussel) och (Sabotage) för att särskilja de 

olika valen av sekvensen. 

 

(Pussel) Röst avslut (Akusmatisk ljudkälla) 

När spelaren löst pusslet, ville jag tydligt markera med ljud att spelaren hade uppnått resultat 

eftersom ingenting visuellt indikerade detta. Röst avslut implementeras som 2D-ljud precis som 

den första rösten. I Flow kopplas den till kontrollpanelens enhet (Fig 12) och aktiveras när den får 

status Pussel löst. Samtidigt som rösten aktiveras, avaktiveras alarmsignalen. 

 

(Sabotage) Röst avslut trasig (Akusmatisk ljudkälla) 

Röst avslut trasig består av samma ljudinspelning som Röst avslut. Här hade jag dock processat 

och editerat ljudet för att få det att låta mer trasigt, hackigt och med elektroniska störningar som 

stärker intrycket om att alarmet har saboterats. Denna kopplades till valet att sabotera 

kontrollpanelen och precis som när pusslet blir löst, stängs alarmet av. 

 

 

 

Fig.13 De olika versionerna av rösten kopplas i Flow beroende på vilket alternativ som väljs. 

Samtidigt avaktiveras alarmet vid båda alternativen. 

 

(Pussel) Stinger pussel löst 

Precis som i sekvensens början då alarmet aktiveras, ville jag markera det tydligt. I samma stund 

som pusslet blir löst, aktiveras stingern icke diegetiskt. Samma typ av stinger används på andra 
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delar i spelet där det finns pussel att lösa. Detta för att spelaren ska känna igen melodin sedan 

tidigare och förstå att ett pussel har blivit löst. 

 

(Sabotage) Stinger alt val 

Stingern som aktiveras vid sabotage av panelen markerar att ett dåligt val har gjorts.. Den kopplas 

till kontrollpanelen och aktiveras när status Sabotera panel uppnås. 

 

 

 

Fig.14 Två olika stingers kopplas till de olika utgångarna. De aktiveras samtidigt som alarmet 

avslutas 

 

(Sabotage) Panel trasig 

När panelen saboteras, sker sekvensens första riktiga visuella reaktion. Om spelaren väljer att inte 

lösa pusslet och sabotera kontrollpanelen, kommer det att uppstå partikeleffekter av elektroniska 

gnistor och rök. Själva kontrollpanelen påverkas först med en mindre explosion, vilket strax efter 

skapar en kedjereaktion av gnistor på instrumentbrädet där pusslet utförs. Gnistorna uppstår inte alla 

samtidigt utan exekverar med några millisekunders skillnad.  

 

Det första ljudet av panelen som kortsluts och går sönder (Panel trasig) placeras på kontrollpanelen 

i spelvärlden och kopplas i Flow för att utföras i samma stund som spelaren väljer att sabotera 

panelen. Partikeleffekterna skapas på samma ställe vid varje tillfälle som spelaren får göra valet 

(vid omspelning). Jag placerade källor där de uppstår och kopplade dem till Gnista(ljud) som är 

randomiserade att spela olika variationer av ljudet. Att ljudkällorna placeras på det här sättet, skapar 

en 3D känsla och distans. Hur spelaren än väljer att positionera sig i förhållande till ytan som 

påverkas, kommer ljudet att agera i förhållanden mellan spelare och källa (till skillnad från till 

exempel alarmljudet som konstant hörs med balans i alla aktiva högtalare). 
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Fig.15 Övre delen representerar kopplingen i Flow, den undre är en representation av 

hur kontrollpanelen ser ut grafiskt. Siffrorna (1-4) visar i vilken ordning som 

Partikeleffekterna och ljuden (Gnista) utförs. 

 

6. Metodkritik 

Eftersom jag arbetat bakom kulisserna på projektet och har spelat igenom sekvensen ett flertal 

gånger, kan jag omöjligt agera och spela som en spelare gör första gången.  Inte heller kan jag utgå 

från att alla spelare berörs, utforskar eller känner på samma vis. Metoden blir en grov generalisering 

och som vilket annat medie som helst (konstnärligt eller tekniskt) kan jag endast förmedla en vision 

och önskemål om hur det ska upplevas. 

 

Eftersom feedback och åsikter enbart baseras på personer som varit involverade i projektet, kan de 

inte het fult ut representera de spelare som kommer konsumera spelet.  

7. Resultat 

Slutresultatet kan delas upp i en start och stop avdelning som styr och påverkar samma noder men 

som även har individuella aktiviteter som aktiveras beroende på spelarens val. Genom att dela upp 

ljuden i de minsta möjliga beståndsdelarna, blir det en bättre översikt och kontroll. Detta är till stor 

hjälp vid mixning, justeringar och utbyte av ljudsegment eller andra noder som styr ljudet. 

Detta hjälpte mig tidsmässigt och implementationsmässigt när jag var tvungen att återgå till 

produktionsstadie för att göra mindre ändringar. 
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Fig.16 Slutresultat av flödesschemat med justeringar och hur start och slutsekvenserna påverkar de 

olika noder som styr ljudimplementationerna samt de visuella enheterna. 

 

8. Analys 

Genom att jag delade upp ljuden i mindre i segment och placerat dem i egna noder, fick jag större 

kontroll på händelseförloppet, timing och placeringar. Detta gav mig även större kontroll ifall jag 

ville byta ut ett ljud mot ett annat ljud och kunde på så sätt smidigt undvika att påverka de andra 

ljuden märkbart. Exempel på det är alarmet, som delades upp i Dörr – Extra effekt - Stinger - 

Röst – Alarm. Genom att dela upp ljuden så kunde jag även, under samma händelse, placera ut dem 

på olika platser och seriekoppla dem. Ett tydligt exempel på det är sabotage av alarmet, då de 

elektriska felen och gnistorna som uppstår, sprids längst med kontrollpanelen runt om i rummet. På 

så vis skapade jag ett djup som spelade upp ljuden på olika vis och sätt i förhållanden till hur 

spelaren stod till kontrollpanelen men även beroende på hur kameran var vänd. 
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Detta var även till stor hjälp ifall en ny idé eller önskemål från leveldesigners skulle läggas till. 

Istället för att behöva göra om de ljud som redan fanns och gå tillbaka till FAS 2 och 3, kunde jag 

enkelt koppla om noder och applicera de nya. 

 

Tekniken underlättar även för andra ljuddesigner som eventuellt skulle arbeta vidare på sekvensen 

om jag inte fanns på plats. Ljuddesignern skulle då kunna applicera sina ljud utan att behöva ha 

tillgång till mina original filer eller projekt för att förändra. 

 

Genom att designa sekvensen som en film, gick det snabbt att kontrollera vilka ljud (eller 

ljudgrupper) som inte fungerade ihop, som blev ett störande moment eller blev dominerande. Hade 

jag skapat varje ljud för sig, implementerat en och en och testat sekvensen hade det funnits en risk 

att det hade tagit längre tid. Med den här tekniken får man ett helhetsintryck och sparar tid. 

 

Det dynamiska arbetet fick även hjälp på vägen genom duckning av ljudet. Genom att utesluta vissa 

ljudgrupper, går det att styra och berätta tydligare med ljud. Det går att framhäva detaljer på ett 

annorlunda sätt än det skulle gå ifall man enbart höjde volymen på en ljudenhet och på så vis 

riskerade att ljudet blev för högt och förstör den totala mixupplevelsen. 

 

Detta arbetssätt är inte unikt för just den här sekvensen. Det går att applicera arbetssättet på andra 

sekvens, vilket också gjordes på andra platser i spelet. 

 

Med detta arbete vill jag även visa att det ligger en stor del planering och tankar bakom designen. 

Ljuddesign består av estetiska konstnärliga val men det går inte att undgå att det är en stor del 

tekniska val och tekniker som kan vara avgörande av hur ljuden representeras. Den har liksom 

andra designdiscipliner liknande teorier och tekniker för att påverka, styra och berätta. Valen av ljud, 

hur de används och när de används kan ha ett stort avgörande och kan förstärka spelupplevelsen 

eller stjälpa den.  
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