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Abstract 

This study examines how removing all sound in digital games affects the 

player’s experience of the game, the impact it has on the player’s performance as 

well as general differences between playing a game with or without sound. The 

study was conducted with two gaming sessions where the first session featured 

no game sound, followed by semi-structured interviews. Eight respondents 

experienced the game Mario Kart 8 and shared their thoughts on the absence of 

sound and how playing with sound affected their game experience. The study 

concluded that the absence of sound in Mario Kart 8 affected the player in 

several different ways, such as the game being experienced as less entertaining 

and harder to interact with. 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur avsaknaden av ljud i digitala spel påverkar 

spelarens upplevelser av spelet, påverkan på spelförmåga och allmänna 

skillnader mellan att spela ett spel med och utan ljud. Undersökningen utfördes i 

form av två spelsessioner med och utan spelets ljud, följt av semistrukturerade 

intervjuer. Åtta respondenter fick uppleva spelet Mario Kart 8 och dela med sig 

av sina tankar kring avsaknaden av ljud samt hur ljudet påverkat deras 

spelupplevelse. Studien kom fram till att avsaknaden av ljud i Mario Kart 8 

påverkade spelaren på ett flertal sätt, såsom att spelet upplevdes som mindre 

underhållande och svårare att interagera med. 

 

Nyckelord: tv-spel, ljud, återkoppling, immersion, musik 
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1 Introduktion 

Interaktiva digitala medier som spel har sedan branschens begynnelse förlitat 

sig på flera olika former av kommunikation med spelaren för att ge en så bred 

upplevelse som möjligt, så kallad återkoppling. Människans sinnen kan på många 

kreativa sätt nyttjas till att skapa ett interaktivt informationsflöde i form av 

framför allt bild och ljud. På senare år har spel börjat nyttja fler former av 

återkoppling såsom vibration i kontrollen, rörelsekänslig kontroll, 3D-glasögon, 

virtuell verklighet (virtual reality), med mera. 

Med denna återkopplingsexperimentella era i åtanke har vårt intresse för det 

motsatta väckts. Hur påverkas spelupplevelsen när ljudet, en av de viktigaste 

komponenterna för återkoppling, stämning och funktionalitet, tas bort helt och 

hållet? Kan vi lära oss något om hur spel som interaktiva medier fungerar genom 

att ta bort en så väsentlig del av ett spels design? 

Att ta bort en väsentlig del av ett spels sätt att kommunicera med spelaren har 

självklart en del förutsägbara effekter. Beroende på vilket sorts spel detta testas 

med kan effekten på spelarens spelförmåga och upplevelse vara allt från mild till 

massiv. I spel som Starcraft 2 (Blizzard Entertainment, 2010) där utmaningen 

ligger i att testa spelarens multi-körningsförmåga, där många saker händer på 

samma gång, finns en stor risk att spelaren missar viktiga notiser eller 

ljudsignaler som vanligtvis kan vara till stor hjälp. Förutom de spelmekaniska 

funktionerna som ljud kan nyttjas till sätter de även ton och stämning med 

musik, ljudeffekter och eventuellt röstskådespeleri. 

      I studien har vi använt oss av ett spel som är lätt att ta sig in i och behärska 

även för nya spelare, men som även har korta spelsessioner. Mario Kart 8 

(Nintendo EAD Group No. 1, 2014) använder sig av enkla kontroller med få 

spelmekaniker som alla responderar med ljud. Med dessa korta spelsessioner 

och spelets intensiva ljudbild kunde vi testa respondenter snabbt och samtidigt 

få ut nog med information att analysera. 
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1.1 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur avsaknaden av ljud påverkar 

spelarens spelupplevelse och återkoppling från spel. Fokus ligger på spelarnas 

upplevelser och åsikter kring Mario Kart 8 när det spelas med och utan ljud i 

separata spelsessioner, för att undersöka vilka generella tankar och känslor som 

uppstår med ett flertal respondenter. Studien använder sig av semistrukturerade 

intervjuer för att få möjligheten att prata med respondenterna och ställa 

eventuella relevanta följdfrågor. 

Studien är en vidareutveckling av en tidigare pilotstudie där samma metoder 

användes och testades med spelet Rocket League (Psyonix, 2015). I sökandet 

efter tidigare studier i ämnet fann vi inga som gjorts på samma sätt, men 

relevanta studier som inspirerat vår metod och frågeställning presenteras under 

rubriken Tidigare forskning. 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar avsaknaden av ljud i form av feedback spelarens spelförmåga 

och upplevelse av spelet? 

1.3 Uppsatsens upplägg 

I studiens introduktion tas välkända begrepp inom spel- och ljuddesign upp 

för att ge en bredare förståelse om ämnet, dessutom hur musik och ljud används 

i spel, och tidigare forskning i ämnet för ytterligare läsning. Därefter presenteras 

den använda metoden i undersökningen och hur den insamlade datan har 

behandlats, samt metodkritik på vad som har fungerat väl och mindre bra under 

studien. Efter detta presenteras resultatet av studien i form av transkriberade 

citat från de deltagande respondenterna tillsammans med korta kommentarer 

och sammanfattningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsats där 

tankar och resultatet diskuteras. 

1.4 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes under en fyra-veckors period som behandlade samma 

ämne och frågeställning, samt intervjumetoden och analyserandet av den 

insamlade datan. Pilotstudiens syfte var att undersöka hur en liten grupps 



 8 

spelförmåga och upplevelse påverkades i spelsessioner utan ljud i spelet Rocket 

League, samt för att testa den använda metoden och dess användbarhet inför 

kommande studie. Pilotstudiens resultat påvisade att det är väldigt individuellt 

hur avsaknaden av ljud påverkar respondenternas upplevelse och spelförmåga, 

även fast de flesta höll med om att avsaknaden av ljud påverkade deras 

upplevelse av spelet mestadels negativt.  

      Utifrån resultatet av pilotstudien behövs mer forskning och förståelse av 

ämnet, vilket denna uppsats går vidare med. Med fler respondenter med olika 

erfarenheter av spel och längre spelsessioner, samt bättre spel- och 

intervjuförhållanden kan studien uppnå ett bredare och mer trovärdigt resultat. 

1.5 Bakgrund 

Ljud är utan tvekan en stor anledning till att datorspel har förmågan att 

kommunicera och inspirera känslor och stämning hos spelare. Ljud kan ge 

information och förmedla återkoppling till spelaren, sätta stämning, takt och 

rytm samt hjälper till att stärka spelets narrativ (Stockburger, 2003, s.1). Det 

finns alltså många likheter mellan hur ljud och musik används i filmbranschen 

och digitala spel. 

      Ljud har en stor betydelse för spel, inte endast för att skapa stämning eller 

förmedla information till spelaren, utan även för att väcka känslor. Sweet (2004) 

tar upp ett exempel i Game Design Workshop när spelare kämpar för att klara en 

level eller besegra ett monster, så kan musik och ljud höja effekten av spelarens 

puls och adrenalin samt öka stress (Sweet, 2004, s.338). 

1.5.1 Användning av ljud i spel 

Spelskapare kan idag skapa en mer intensiv ljudbild och framkalla fler känslor 

hos spelare jämfört med branschens begynnelse. Atari 2600 som lanserades 

1977 använder sig av en ljudprocessor som endast stödjer tre olika ljudkanaler, 

men med teknikens utveckling kom funktioner som mer programmerbar musik i 

form av MIDI och stöd för inspelade ljudspår (Huibert, 2010, s.9). Med dagens 

kvalitetsstandard, och framför allt det minskande problemet av platsbrist, finns 

nästintill oändliga möjligheter för att använda sig av fullfjädrade orkestrar såväl 

som röstskådespeleri och annat inspelat material, likt filmindustrin. Denna 
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utveckling har gjort spelljud till ett medium som inte bara är mer kapabelt på ett 

informativt plan, utan är även en konstnärlig dimension av spel där detaljer och 

uttryck spelar större roll i relevans till spelets grafiska stil, stämning, med mera. 

1.5.2 Information 

Enligt Collins (2008) kan ljud på många sätt ge information till spelaren, både 

genom ljud inom spelvärlden och ljud som har implementerats för att förstärka 

vissa händelser eller objekt etc. 3D-ljud kan hjälpa spelaren att lokalisera fara 

eller föremål som finns runtom eller bakom spelaren. Ett exempel på hur det 

används i Mario Kart 8 där 3D-ljud antingen kan ge information om var andra 

spelare är runtom spelaren, eller när ett inkommande föremål är på väg att träffa 

ens egen karaktär. Det gör spelaren uppmärksam och medveten om vad som 

händer runt omkring dess karaktär utan att behöva ändra till exempel 

kameravinkel eller titta på kartan som finns placerad i hörnet. Även fast denna 

information kommunicerar visuellt till spelaren så slipper denne fokusera på den 

delen och kan istället höra det genom audiell återkoppling, vilket låter spelaren 

fokusera mer på det som komma skall utan att bli distraherad av visuell 

återkoppling. (Collins, 2008, s.64) 

1.5.3 Stämning 

Med hjälp av musik och ljudeffekter som passar situationen spelaren befinner 

sig i kan spelupplevelsen förhöjas markant. Med implementation av informativa 

ljudeffekter kan spelaren lättare ta del av viktig information, men effekterna kan 

också användas för att förstärka händelser i spelet som utan ljud förblir endast 

visuella. 

I spelbranschen talas det ofta om immersion, något som enklast översätts till 

svenskans inlevelse. Patrick et al. (2000) beskriver immersion som en upplevelse 

där en person är insluten i en isolerande känsla från omvärlden. Denna 

beskrivning lämpar sig både för film där hörsel och syn stimuleras samt 

datorspel där samma förhållanden gäller, fastän datorspel erbjuder mer 

interaktivitet och aktivt deltagande från spelaren. Patrick et al. nämner även ett 

tillstånd där en persons kognitiva och perceptionella medvetenhet blir “lurade” 

till att tro att de är någon annanstans. (Patrick et al., 2000, s.2) 
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Kombinationen av det visuella och audiella gör alltså inte bara att en person 

som tar del av en audiovisuell upplevelse får mer information, utan gör det även 

möjligt för denne att känna mer inlevelse, då fler sinnen tilltalas. 

1.5.4 Diegetiskt ljud 

Med diegetiskt ljud menas all form av ljud existerande i spelvärlden som är 

beroende av någon typ av händelse i världen. Ekman tar upp exemplet (2005, 

s.3) att Thief-serien (Eidos Interactive, 1998-2004) använder diegetiska ljud som 

spelar stor roll för spelets gameplay. Spelaren tvingas upprepade gånger smyga 

förbi fiender som kan höra var spelaren är beroende på ljudet av karaktärens 

fotsteg och spelarens avstånd till fienden. Med hjälp av ljud blir denna 

spelmekanik mer verklighetstrogen och levande, trots att den hade kunnat 

utföras med andra hjälpmedel som exempelvis mätare på spelskärmen. 

Huibert (2010, s.22) tar upp ytterligare exempel på detta, som exempelvis 

motorljud från en bil, åska och regn i ett skräckspel eller andetag från ett spel i 

förstapersonsvy. All ljud och även musik som existerar i spelvärlden klassas som 

diegetiskt ljud, det är ljud som karaktärerna hör och upplever i världen.  

1.5.5 Icke-diegetiskt ljud 

Till skillnad från diegetiskt ljud där allt ljud redan existerar i spelvärlden 

fungerar icke-diegetiskt ljud precis tvärtom, enligt Ekman (2005). Allt ljud som 

inte finns i den existerande spelvärlden klassas som icke-diegetiska, men är 

fortfarande en stor del av de ljud spel använder sig av. Bakgrundsmusik som 

även används i många andra medier än i spel, till exempel i film, accepteras 

väldigt fort av tittare även fast musik inte förekommer i filmvärlden (Ekman, 

2005, s.4). 

Andra exempel på icke-diegetiska ljud är funktioner i spelets gränssnitt eller 

menyer som ger ifrån sig ljud när spelaren interagerar med dem. Detta är ljud 

som vanligtvis inte existerar i spelvärlden, men som finns där för att förmedla 

information till spelaren. Dessa ljud kan även fungera som en stämningssättare 

till spelets kontext, som exempelvis menyerna i Mass Effect (Bioware, 2007) där 

ljudeffekterna är skräddarsydda för att passa en science fiction-miljö.  Ekman 

(2005, s.4) spinner vidare på detta och tar upp ytterligare exempel. Berättarröst 
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kan i vissa fall förekomma, främst i spel med fokus på narrativ där antingen 

karaktärernas tankar hörs i ett icke-diegetiskt sammanhang för spelaren, eller en 

annan karaktär utanför spelet berättar om tidigare eller kommande händelser i 

spelet. I båda fallen klassas dessa ljud som icke-diegetiska eftersom de inte 

existerar i själva spelvärlden.  

Symboliskt ljud är en term för icke-diegetiskt ljud som används för att 

förtydliga de handlingar spelaren utför. Det kan vara svårt att urskilja om 

symboliska ljud är diegetiska eller icke-diegetiska även för personer som är 

insatta i ämnet, och det kan nästan vara omöjligt för en inte lika insatt person att 

avgöra skillnaden eftersom de är så svåra att urskilja. Ekman (2005) tar som 

exempel på ett symboliskt ljud upp två tecknade karaktärer som skakar hand 

med varandra, där handlingen vanligtvis inte ger ifrån sig något tydligt ljud, men 

där ett passande ljud är tillagt för att göra scenen mer effektfull (Ekman, 2005, 

s.4). 

1.5.6 Immersion 

De flesta vana spelare upplever ofta en känsla av att vara uppslukad av 

spelvärlden. Detta är en välkänd term i spelbranschen som kallas immersion, 

vilken används och diskuteras i alla ämnen inom spelforskning och 

spelskapande. Huibert (2010) skriver  att immersion anses vara en av de 

viktigaste aspekterna som gör spel värda att spela. Det är inte något nytt att ljud 

och musik påverkar spelares upplevelse, men det finns inget påvisat samband 

mellan ljud och immersion. Det kan bero på att immersion kan vara väldigt 

individuellt och pågå på ett undermedvetet plan, vilket gör det svårt att bedöma 

ifall immersion och ljud har något konkret samband (Huibert, 2010, s.36). 

      Ljud och musik i spel används ofta på kreativa sätt för att skapa inlevelse. När 

spelaren närmar sig fiender i The Witcher 3: Wild Hunt (CD Project Red, 2015) 

förändras den ambienta musiken till ett stycke med en mer hotfull och aggressiv 

stämning. I Mario Kart 8 förändras musikens ljudspår i vissa banor beroende på 

vilket parti av den spelaren befinner sig i, och i snowboardspelet SSX (EA Canada, 

2012) läggs en tystnande effekt på musiken när spelaren hoppar av en stor 

avsats. 
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1.6 Tidigare forskning 

Den mest nödvändiga komponenten för att traditionella datorspel ska kunna 

tas del av är grafiken, det visuella, och ljud nyttjas oftast i kombination med detta 

som stämningssättare, eller som ett komplement för den visuella 

kommunikationen med spelaren. Men det råder ingen tvekan om att ljud och 

musik besitter en förmåga att på egen hand förmedla information eller känslor, 

helt fristående från vad spelaren kan se. 

I en undersökning av Usher (2012) där människans fysiologiska respons till 

ljud i spel testades med mätningar av puls, hudtemperatur, och 

andningshastighet visade sig respondenternas puls vara högre då de spelade 

med ljud än utan. Respondenterna spelade tre olika spel: Osmos (Hemisphere 

Games, 2009), ett mobilspel med lugnt tempo, FlatOut Total Carnage (Bugbear 

Entertainment, 2007), ett racingspel med högt tempo och hög intensitet, och 

Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010), ett skräckspel. Med tre så 

olika genrer representerade är även deras ljudbilder väldigt annorlunda, och 

designade med olika syften. Osmos uppmanar exempelvis spelaren att spela med 

hörlurar för att få en bättre upplevelse av det stämningsskapande ljudet medan 

FlatOut och Amnesias ljudbilder ackompanjerar spelupplevelsen på mer 

traditionella sätt.  

Trots deras olika genrer, typ av gameplay, och hastighet var resultatet alltid 

detsamma. Amnesia stod dock för den allra största skillnaden mellan 

spelsessionerna med och utan ljud, där andningshastighet och puls visade störst 

ökning hos de som spelade med ljud. Detta beror troligtvis på att spelets 

ljuddesign strävar efter att framkalla rädsla och adrenalin hos spelaren, och från 

detta drogs slutsatsen att ljud absolut kan öka inlevelsen i spel (Usher, 2012).  

I en annan undersökning av Tafalla (2007) testades skillnaden mellan kvinnor 

och män när de spelade Doom (id Software, 1993) med och utan dess 

soundtrack. Både män och kvinnor tyckte att spelet kändes mer våldsamt med 

ljudet på, även blodtryck och puls höjdes över normalvärden utan ljud. Däremot 

förbättrades endast männens spelförmåga under spelsessionen med ljud på, 
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kvinnors prestation förblev oförändrad. Soundtracket från Doom påverkade 

både män och kvinnor på ett psykologiskt plan, men på olika sätt. Under 

spelsessionen med ljud ökade männens puls i takt med deras förbättrade 

spelförmåga, medan kvinnors puls förblev oförändrad.  

Det våldsamma soundtracket verkade motivera de manliga deltagarna till att 

prestera bättre, vilket stämmer överens med Ushers (2012) tidigare forskning 

om att puls och adrenalin förbättrar och hjälper kroppen att prestera 

bättre.  Den teorin överensstämmer även med att kvinnors prestation inte 

förbättrades under spelsessionen med ljud, eftersom deras puls förblev 

densamma som innan. Däremot blev kvinnor mer stressade än män i sessionen 

med ljud (Tafalla, 2007, s.2018-2019). 

     I en annan studie av Lipscomb och Zehnder (2004) spelade de deltagande 

respondenterna två spelsessioner av The Lord of the Rings: The Two Towers 

(Electronic Arts, 2002), varav en med det tillhörande soundtracket och en utan 

musik. Respondenterna fick även lyssna på det tillhörande soundtracket, utan att 

spela alls. Resultatet påvisade att kvinnors rädsla förblev nästan helt oförändrad 

i de två spelsessionerna, medan männen påverkades betydligt mer i 

spelsessionen med musik på. Studien använde ett flertal mätbara variabler, 

därav två mäts som “annoying” och “strange”. Respondenterna upplevde två av 

de tre scenariorna som mindre jobbiga eller störande med musiken avstängd, 

men med musiken påslagen mättes variabeln strange lägre i alla tre scenarion. 

Den största påvisade skillnaden var att de yngre respondenterna uppfattade 

musiken betydligt mindre ansträngande än vad de äldre deltagande gjorde 

(Lipscomb och Zehnder, 2004, s.338-342). 

1.7 Mario Kart 8 

Mario Kart 8 är ett racingspel utvecklat och publicerat av Nintendo till Wii U. 

Det släpptes i maj 2014 och är det åttonde spelet i serien, som namnet indikerar. 

I det huvudsakliga spelläget kör spelaren mot dator- eller människostyrda 

karaktärer och använder föremål som plockas upp på banan för att anfalla eller 

sakta ner sina motståndare. Spelets kontroller är relativt simpla för att tilltala en 

bred publik, men innehåller också avancerade mekaniker för skickliga spelare. 
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Innan loppen startar visas en nedräkning på skärmen för att signalera 

ögonblicket då spelaren kan börja köra. Nedräkningen signaleras med 

ljudeffekter när siffran byts ut mot nästa i tur, och om spelaren lyckas trycka ned 

accelerationsknappen med korrekt timing får hen en snabbare start och kan 

således få övertaget kort efter loppets början. 

Föremålen som spelaren kan använda plockas upp genom att köra igenom 

halvtransparenta lådor som då försvinner en kort stund innan de rekonstrueras 

igen. Detta ger spelaren ett slumpmässigt föremål med varierande styrka och 

effekt beroende på spelarens placering i loppet jämfört med sina motståndare. 

Vissa föremål är omöjliga att få på första plats, till exempel stjärnan som gör 

spelaren osårbar och snabbare under en kort period. Detta ger spelare som 

befinner sig längre bak möjlighet komma ikapp med hjälp av den större chansen 

att få ovanliga och starkare föremål. 

     För att ta sig fram fortare på banorna i spelet kan spelaren använda sig av 

mekaniken för att sladda. När sladdknappen hålls nedtryckt kan spelaren enbart 

svänga åt ett håll, men förlorar då ingen fart under svängen och bygger samtidigt 

upp en temporär hastighetsökning som aktiveras när knappen släpps. Styrkan på 

hastighetsökningen kan öka i två steg där det första representeras av blå gnistor 

vid fordonets hjul och det andra av en orange. En symbolisk ljudeffekt när både 

de blå och orangea gnistorna uppenbarar sig tydliggör även att spelaren har 

uppnått det första eller andra stadiet av hastighetsökningens styrka, vilket kan 

vara hjälpsamt i partier med många svängar och gör det samtidigt lättare för 

spelaren att hålla blicken på banan. 
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Figur 1: Hastighetsökningens styrka representeras i sitt första steg av blå gnistor. 
(Nintendo, 2014) 
 

 

 
 
Figur 2: När hastighetsökningen laddats upp till sitt andra steg blir gnistorna orangea. 
(Nintendo, 2014) 
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2 Metod 

Studien har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en 

tematisk analys av datan. Valet av semistrukturerade intervjuer stärktes av hur 

väl den fungerade i vår tidigare pilotstudie som täckte samma ämne och 

frågeställning. Denna intervjumetod omfattar oftast ett få antal personer och ger 

en bred samt detaljerad syn på ämnet eftersom intervjuaren kan låta 

respondenten utveckla sitt svar med ytterligare frågor och exempel som ställs på 

plats. Respondenterna i studien har alla olika mycket spelvana för att täcka en så 

bred bild av ämnet som möjligt och se om olika spelares spelvana påverkar deras 

upplevelse av ljud. I studiens undersökning strävade vi även efter en jämn 

könsfördelning av respondenterna, men då vi hade problem med att hitta 

kvinnliga respondenter resulterade det i en starkare representation av manliga 

respondenter. 

Datainsamlingen genomfördes med individuella spelsessioner och 

semistrukturerade intervjuer för att eliminera risken av att respondenter blir 

påverkade av de andras åsikter och uttryck. Att samla en grupp människor och 

se till att alla får en chans att uttrycka sig fritt utan press från omgivningen är 

också en större utmaning och kan göra det svårt att få en jämn datainsamling 

från samtliga respondenter, vilket ledde till genomförandet av individuella 

intervjuer. Alla spelsessioner och intervjuer genomfördes i samma ordning för 

att alla respondenter skulle ha samma förutsättningar. En 

uppvärmningsintervju, en första spelsession utan ljud, intervju, en andra 

spelsession med ljud och en sista intervju. 

2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Datan har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1 

för intervjufrågor) med tre nedskrivna frågor efter spelsessionen utan ljud och 

fyra frågor efter spelsessionen med ljud. Med semistrukturerade intervjuer 

tilläts vi ställa ytterligare frågor vid intervjutillfällena för att få ut mer 

information av respondenterna. 
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Intervjuerna spelades in och transkriberades. Enligt Cote och Raz (2015) är 

det viktigt att bestämma vilken nivå av noggrannhet som transkriberingen ska 

följa, om läten, skratt, pauser, eller andra ljud som kan förekomma under 

intervjun ska inkluderas i transkriberingen. Det är även viktigt att vara 

konsekvent och inte porträttera respondenterna på ett sätt som kan misstolkas 

eller uppfattas som stereotyper (Cote och Raz, 2015, s.109). Transkriberingen 

noterade därför alla ord respondenterna yttrade och innehöll även läten, skratt, 

med mera, för att korrekt representera respondenternas intervjusvar. Genom att 

inkludera allt som sades kunde vi sedan objektivt analysera resultatet utan att 

kompromissa den insamlade datans trovärdighet. 

     För frågeformuläret togs inspiration från En liten lathund om kvalitativ metod 

med tonvikt på intervju (Hedin, 1996) där författaren ger tips på hur man ska gå 

tillväga under en intervju samt hur intervjufrågorna kan formuleras. De tar upp 

hur man själv ska presentera och bete sig under intervjuerna för att 

respondenterna ska få en så behaglig och säker intervjumiljö som möjligt. 

Författaren tar även upp hur man som intervjuare ska uttrycka sig för att på ett 

så smidigt sätt som möjligt övergå till uppföljningsfrågor, samt hur den 

insamlade datan ska bearbetas. Särskilt en av många viktiga punkter som Hedin 

tog upp följdes noggrant: Att formulera intervjufrågorna på ett sätt som inte 

påverkar respondenterna, att alltså inte leda respondenterna till särskilda svar 

genom att låta frågorna vara vinklade. Den första intervjufrågan formulerades 

för att få ett öppet svar från respondenten, eftersom vi ansåg att en alltför 

detaljerad fråga kan stjälpa respondenten och hålla tillbaka eventuella första 

intryck som denne fått från spelsessionen. 

2.1.1 Urval av respondenter 

I studien deltog åtta respondenter därav alla var studenter på Södertörns 

högskola och sju av de åtta respondenterna studerade på Spelprogrammet i olika 

årskurser. Två av respondenterna identifierade sig som kvinnor och resten som 

män. De deltagande i studien har alla olika mycket spelvana och olika relationer 

både till Mario Kart som spelserie såväl som Mario Kart 8 för att få en så bred 

undersökning som möjligt. Enskilda intervjuer och speltest utfördes för att 

respondenten inte skulle påverkas eller bli tillbakadragen av de andra 
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respondenterna. Vi hänvisar till respondenterna i texten som Respondent 1-8 för 

att hålla samtliga deltagande anonyma. 

 

2.1.2 Tematisk analys 

I vår dataanalys använde vi oss av tematisk analys (Braun och Clarke, 2006. s.6-

7), på grund av att även denna metod fungerade bra i pilotstudien. Denna 

analysmetod kan användas på många olika sätt i kvalitativa studier, men den 

gemensamma nämnaren är att kategorisera och dela in data under olika teman. 

Detta kan underlätta för både läsaren och författarna samtidigt som det 

sammanfattar och strukturerar upp liknande åsikter och känslor från 

respondenterna. Under den första fasen av analysen kom vi fram till fyra 

kategorier som övergripligt beskriver vilka ämnen respondenterna tog upp 

under intervjuerna. 

2.2 Genomförande 

Respondenter som anmält sitt intresse till studien fick endast information om 

att studien skulle utföras som del av en C-uppsats samt att undersökningen 

skulle röra spelsessioner i Mario Kart 8. När de deltagande kom för att 

genomföra sina individuella spelsessioner fick de vidare information om 

undersökningens upplägg, att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas 

samt att all data behandlas anonymt. Efter detta hade vi ett kort samtal om 

respondentens spelvanor för att bryta isen och försöka skapa en stämning där 

respondenterna kunde släppa eventuell nervositet. 

Efter att respondenterna fått all information de behövde veta fick de spela den 

första av två spelsessioner, med tre förutvalda banor. Samtliga respondenter fick 

spela samma banor i samma ordningsföljd, där de tre första spelades med ljudet 

helt avstängt. Därefter hölls den första intervjun med frågor som undersökte 

respondentens upplevelse och spelförmåga efter att ha spelat utan ljud, med 

eventuella följdfrågor från intervjuaren för att hålla igång ett naturligt 

samtalsflöde och låta respondenten utveckla sina påståenden vid behov. Efter 

den första intervjun påbörjade respondenten den andra spelsessionen, men 

denna gång med ljudet påslaget. Därefter avslutades undersökningen med den 
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andra intervjun vars frågor fokuserade på hur spelupplevelsen med ljud hade 

varit, samt vilka skillnader respondenten upplevde mellan de två 

spelsessionerna. Intervjuerna pågick totalt mellan 5-10 minuter per respondent 

och den totala tiden vi spenderade med varje enskild respondent var ungefär 30 

minuter. 

     Anledningen till att spelsessionerna hölls i ordningsföljden utan ljud först och 

med efteråt var för att låta respondenterna upptäcka nya aspekter av spelet först 

när ljudet slagits på. Detta medför att ljud som exempelvis varningssignalen då 

en projektil närmar sig spelaren bakifrån förblir gömda till den andra sessionen. 

Samtliga respondenter spelade med i samma lokal och samma tekniska 

utrustning. En 52” väggmonterad TV, ett ljudsystem med två stereohögtalare och 

en subwoofer (2.1-system) inställda på samma volymnivå under alla 

spelsessioner med ljud, samt en Wii U Gamepad som handkontroll. 
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3 Resultat 

Resultatet presenteras i form av citat från den transkriberade datan som 

samlades in under de enskilda intervjuerna med samtliga respondenter. Baserat 

på datan placerades citaten i våra etablerade kategorier som återspeglar ämnen 

respondenterna höll sig till under sina enskilda intervjuer. De mest framstående 

ämnena exemplifieras med citat från olika respondenter för att påvisa samband 

mellan olika personers upplevelser och åsikter. 

3.1 Information 

Ett återkommande exempel på tillfällen då avsaknaden av ljud skapade brister 

i informationsflödet mellan spelet och spelaren var då loppet startar och 

nedräkningen påbörjas. Några respondenter uttryckte att det var svårare att få 

den snabbare starten utan ljud, då ljudsignaler saknades vid den nedräknade 

starten. 

“[...] När man börjar spelet så skulle man ju trycka på knappen och då så brukar 

jag köra efter känslan på ljudet och inte efter siffrorna 2, 1, 0. Det kanske är därför 

jag aldrig lyckas, men… *skratt*”. (Respondent 5) 

“Jag tror att det kan påverka till exempel när man ska starta racet. Att… Det är 

ju säkert ljud när det räknar ner, att man känner igen det ljudet och man vet att 

“nu är det på gång, nu är det på gång!” och man kanske skärper sig och är redo, det 

kanske spelar in.“ (Respondent 7) 

[...] Det var ju tydligt att det var någonting som saknades. [...] Ovanligt att spela 

någonting helt utan ljud liksom, och just det här med starten så här, man fick inte 

den här timingkänslan.” (Respondent 6) 

Sladdmekaniken kommenterades som svåranvänd när ljudet var avstängt, 

eftersom indikationen av ljud hjälper spelaren att märka ögonblicket då sladden 

uppnår sina olika stadier av styrka. Denna bristande information var något som 

respondenterna märkte av och påpekade under sina intervjuer. 

 “Eftersom jag inte riktigt vet vilka ljud som saknas så kanske det är svårt, men 

jag kan tänka mig att det här med när man sladdar så är det säkert något ljud som 
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kommer till när man lyckas, liksom, få en bra slide. [...] Ja, men det är nog den 

största skillnaden. Att man får feedback som kan hjälpa en att vara bättre liksom.” 

(Respondent 6) 

“Lite i början, där man ska time:a nedräkningen, för sig är jag inte alls bra på 

det normalt heller men, det skulle väl vara det och sen kanske när man driftar. Man 

ser ju vad som händer men man hör ju mycket lättare när det kommer dom där 

små [härmar ljudeffekt] som gör att man kan släppa för att få boost. Äh, så det är 

väl mycket timing och sånt där spelar väl in.” (Respondent 2) 

Ett ämne som ofta kom på tal under intervjuerna var hur avsaknaden av ljud 

hade gjort det svårare att uppfatta spelets omgivning, var de datorstyrda 

spelarna befann sig i förhållande till spelaren och föremål de använde. Följande 

respondenter tog upp exempel på hur det påverkade dem. 

“Jag tror nog att jag saknade lite feedback i form av typ vad som händer runtom 

en på banan, alltså om det kommer någon bakifrån. För nu eftersom jag inte är så 

van vid spelet så är jag inte så van vid interfacet, så jag så här satt inte och hade 

koll på kartan, var de andra var någonstans. Så jag vet inte, det kanske skulle så 

här hjälpa mig att lokalisera var de andra är någonstans, eller om någon kommer 

bakifrån eller något sådant.” (Respondent 7) 

“Ja, det var kanske just det här med starten då med timingen. Eh… Och 

möjligtvis om du hade något skal eller någonting bakom dig så kanske du får en 

ljudvarning och inte bara den här lilla markören att det är ett rött skal som jagar 

dig eller sådär.” (Respondent 6) 

"Jag tror jag fick bättre koll på saker som hände runt omkring. För annars när 

jag körde utan ljud så kollade jag bara på min egna gubbe och vad som var framför 

mig. Nu fick jag typ, så här, intryck av vad som hände bakom, typ så här “åh nej, 

någon krashade typ bakom” eller så. Så man fick nog mer koll på vad som hände 

runt omkring en, det man inte ser, med ljudet.” (Respondent 8) 

Respondent 1 uttryckte även att spelet var mer underhållande på grund av 

ljudets förmåga att kommunicera omgivningen och specifika händelser. 

“Ja det var mer, jag kan säga att det var mer underhållande med ljud. För man 

hörde såhär effekter och mycket mer feedback man fick av allting. Och självklart, 



 22 

vad vi upptäckte var vilken och vem som håller på vad du gör, på dig, med Iggy som 

jag inte upptäckte förut.” (Respondent 1) 

Respondent 5 upplevde att ljudets frånvaro påverkade både hens uppfattning 

av omgivningen och hur länge hen spelat, att det var svårare att avgöra hur 

mycket tid som gått. 

“Det första jag tänkte på var det var svårt att veta… Alltså, vart jag var, eller så 

här, ens egna uppfattning om hur långt man hade åkt eller hur många varv eller 

någonting. För annars brukar man höra, som jag upplever det, på musiken att den 

går snabbare ju längre man kör. Eller ju färre varv det är kvar. Och den 

indikationen fanns ju inte, så det kändes det bara när man kom in i mål att “jaha, 

shit, nu är det slut”!” (Respondent 5) 

3.2 Inlevelse 

Vid frågor rörande de största skillnader respondenterna upplevde mellan 

spelsessionerna utan och med ljud kom inlevelse ofta på tal. Utan ljud upplevde 

respondenter att spelet saknade en dimension, livfullhet, med mera. 

“[...]Det känns ju som att det är en stor bit som saknas, liksom. Det är ju nästan 

som att jag kan känna ungefär hur det låter även fast jag inte har hört det förut.” 

(Respondent 7) 

“Ja, mycket mer levande och eeh, ja men det är väl liksom, det är som skillnaden 

mellan att kolla på en bild och en film, lite grann. [...]Det känns lite som du är 

avskärmad annars, liksom att där är spelet, här är jag. Där är Mario, där är 

spelaren, nu är det mer liksom, man engagerar sig, man liksom blir ett med spelet, 

eller vad man, vad man fan ska säga.” (Respondent 4) 

“[...] Man får ingen känsla, eller typ såhär tyngd. När man spelar, jag vill höra 

liksom hjulen, vad heter det, drifta, man får ingen substans. Det är fortfarande... 

Visst, det är kul men väldigt mycket gör musik för spel. Eeh, så det, jag tycker det 

tar bort halva, halva upplevelsen med hela spelet, att det är tyst. Stelt. *Skratt*” 

(Respondent 2) 
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Till frågan om respondenten ansåg spelet vara mer eller mindre 

underhållande att spela med ljud kom blandade svar om inlevelse och ljudets 

bidrag till spelets förmåga att omsluta spelaren. 

“Ja, det var absolut mer. Det var framför allt på första banan så kändes det, när 

skillnaden var störst, att det gick snabbare allting. Kändes det som, men det gjorde 

det antagligen inte. Soundtracket gör ju jättemycket också för känslan och alla ljud 

som man är van vid från de gamla spelen också.“ (Respondent 6) 

“Ja, det var ju, jag skulle säga att det var mer underhållande därför att jag blev 

lite mer inne i vad som hände tyckte jag, även om det kändes lite, så här, mer rörigt 

ibland eftersom jag hade fått testa det utan ljud. Då kändes det som att jag jag typ, 

så här, tittade mer på saker och vad mer liksom… Fokuserade på vad jag såg. Och 

nu så var det ganska mycket intryck, för det är ju ganska mycket som händer med 

ljudet.  Det var roligare för jag kände mig som att jag levde mig in mer, men det var 

också lite rörigare, alltså helhetsintrycket.” (Respondent 7) 

Respondent 7 saknade ljudeffekterna till punkten där hen kände sig manad att 

lägga till egna för ökad spelkänsla. 

“Ja, som jag sa så får jag ju lust att typ göra egna ljudeffekter, för jag känner ju 

att det ska vara ljud på vissa ställen liksom, man märker det. *skratt* Och jag fick 

lust att lägga till så här *ptchoo ptchoo* eller *ptchoo* för att jag vill… Det känns 

roligt.” (Respondent 7) 

Respondent 2 och 5 kopplar även den informativa delen av ljud till en mer 

underhållande upplevelse. Med tydligare indikation av vad som faktiskt händer i 

spelet blir det svårare att missa de snabbare ögonblicken. Även effekten som 

positiva eller negativa ljudeffekter utstrålar i kombination med spelets händelser 

tas lättare upp. 

“Visst, man ser när man träffar någon så hoppar de upp och ser liksom maniska 

ut, men när man hör henne skratta till eller vad fan hon nu gör, eeh, så blir det lite 

mer påtagligt. Och då vet man typ att, ja men nu sänkte jag någon, fan vad nice.” 

(Respondent 2) 
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“[...] Det kändes inte riktigt som att man vann heller. Eller någonting. Det kändes 

inte som att man kom någon vart, för du fick... För mig är det ofta ljudet som 

indikerar på när du vinner eller när någonting är bra och när någonting är dåligt. 

Eeh, och det kändes inte som det över huvud taget.” (Respondent 5) 

 

3.3 Påverkan 

Efter att ha spelat utan ljud spekulerade Respondent 3 att hen skulle spela 

bättre med ljudet på eftersom ljudet skulle pusha hen mer till att prestera bättre. 

“[...] Att det kanske ändå pushar lite mer att ha ljud på, ja, det är det jag tänker 

men nu blir jag nervös att det ska vara tvärtom liksom. ” (Respondent 3) 

Men efter att ha spelat med ljudet på ansåg hen att hens spelförmåga istället 

hade försämrats av ljudet, på grund av stress. 

"Ja, alltså helhetsbilden blir ju ändå bättre med tanke på ljudet, så. Men min 

spelförmåga tyckte jag försämrades ganska mycket. Även, alltså, ja alltså jag kände 

mycket mer stress och mycket mer press när ljudet var på, kände jag verkligen.” 

(Respondent 3) 

Även Respondent 8 uttryckte sig om stress, men i stället avsaknaden av denna 

efter sin spelsession utan ljud. 

“Ja… När jag spelar såna här spel är jag nog vad vid att man får någon slags 

feedback när någonting händer. Det kändes väldigt, så här, monotont. När man 

spelar racingspel så brukar typ så här sista banan bli, så här, ännu mer stressigt. 

Det saknades här. Det blev bara så här “ok, det spelar ingen roll."” (Respondent 8) 

Däremot kände hen av denna stress efter sin spelsession med ljudet på 

eftersom tempot på musiken ökade mot loppets slut. 

“Den största skillnaden var väl att man fick… Själva inlevelsen också att ju 

närmare man kom mål, eller slutet av banan, så liksom… Tempot på musiken blev 

snabbare och snabbare. Speciellt på det sista varvet, man märker att den går så 

här ännu snabbare. [...] Ja, men jag skulle- kanske så hära…Det får en att ba’ “shit! 

shit!”. Man blir nästan stressad, typ, vilket jag inte alls kände när jag spelade utan 

ljud.” (Respondent 8) 
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Respondent 1 berättar om skillnaden mellan en “tyst panik” när ljudet var 

avstängt och hur den känslan ökade markant med ljudet på. 

“Ja, det var lite mer panik. Iallafall, det var såhärtyst panikförut, för då var man 

osäker, man måste hela tiden vara öppen men nu med den sista banan med så 

många ljud, och alla var så himla nära (skratt), helt fullt med panik.”   

(Respondent 1) 

Även respondent 5 nämner stress, men att den var motiverande till att spela 

bättre. Hen ansåg dock trots detta att ljudet var distraherande. 

“Nu när jag fick känna av så kändes det som att jag spelade mycket bättre utan 

ljud eftersom då blev man inte distraherad av skit. Och jag tittade på vissa saker, 

på… Eller, jag märkte av mycket mer saker eeh när det inte fanns något ljud, än 

när det fanns ljud. Så det blir som att det stressar en. Dock så var det ju mycket 

roligare! Eller jag upplevde i alla fall att det var en typ av… Man fick den här 

stressen. Eller man kände så här, det här måste jag verkligen vinna, den här 

competitive-liknande.” (Respondent 5) 

Respondenterna nämnde även att ljud gjorde spelet mer underhållande, och 

således motiverade till bättre prestation. 

“Ja, det går bättre om det är roligare liksom. Då har man liksom drivet att bli 

bättre och engagera sig i det. Vilket gör det roligare också.” (Respondent 4) 

“Ja, alltså, det jag sa tidigare var att man är ju mer immersed i upplevelsen, jag 

känner mig mer närvarande och liksom mer motiverad till att prestera tror jag. Nu 

körde jag i och för sig sämre [med ljud], men det skyller jag på banorna.” 

(Respondent 2) 

3.4 Nya upptäckter och upplevelser 

Efter spelsessionen med ljud upptäcktes eller förtydligades vissa element som 

respondenterna kanske inte skulle ha märkt utan hjälp av ljudet, så som nya 

mekaniker, varningsindikationer eller ett mer vaket tillstånd där spelets ljud gör 

sig mer framträdande. 
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“Ja, jag, Cloud of Cruise-låten faktiskt, banmusiken, jag hade inte tänkt på det 

men, när det är helt tyst och så kommer allt ljud på en gång, man lägger märkte 

till, ja här är intro, ett intro truddelutt till när dom panorerar över banan och 

också dom här små start-ljuden, och musiken. När man har varit helt avskärmad 

innan då, jag la i alla fall mer märke till det då efteråt.” (Respondent 7) 

"Det här med mynten blev tydligare åtminstone. Varje gång man tog ett mynt så 

lät det som att man fick en speed boost, kanske inte så jättestor, men du märkte 

inte innan att man liksom… Det var på Yoshis bana där, någonting, när man körde 

i full fart och fick ett mynt så åkte man lite snabbare.” (Respondent 6) 

“Det var ju ändå en del så här bakgrundsljud som kom från själva banan, typ 

från flygplansbanan och sådär. Det gjorde mig nog mer uppmärksam på vad som 

hände runt omkring mig även om de inte var sådär jätteframträdande, de ljuden, 

men de bidrog till att jag kanske tittade på det.” (Respondent 7) 

“[...] Det enda jag tänker på är att man brukar få, ja att man hör liksom 

varningar när det kommer någon sådan här liten, vad säger man, när de kastar 

grejerna.” (Respondent 3) 

Med ljudet påslaget bidrog det även till nya upplevelser för respondenterna. 

Vissa element stärktes ytterligare och lämnade större intryck, samtidigt som 

andra istället blev distraherade och riktade sin uppmärksamhet till något annat. 

 “Ähm, ja nej det skulle vara mest slut-loppet, jag vet ju att det blir annan musik i 

slut-loppet sen innan men men nu såhär kom det lite mer in your face, när man 

kört tre lopp utan.” (Respondent 2) 

 “Den största skillnaden var väl att man fick… Själva inlevelsen också att ju 

närmare man kom mål, eller slutet av banan, så liksom…  Tempot på musiken blev 

snabbare och snabbare. Speciellt på det sista varvet, man märker att den går så 

här ännu snabbare.” (Respondent 8) 

“Ja, kämparglöden blev helt annorlunda. Men inte spelmässigt… Kanske att man 

tittade runt lite mer på världen. Men… För då blev man intresserad av allting 

runtomkring när man hör ljud.” (Respondent 5) 
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4 Diskussion 

4.1 Stress och adrenalin 

Den tidigare undersökningen om människans fysiologiska respons till ljud i 

spel av Usher (2012) visar sig efter vår studie ha ett samband med vårt resultat. 

Känslan av stress som var ett återkommande ämne i intervjuerna kan vara både 

positivt eller negativt laddad från person till person, oavsett mängden av tidigare 

erfarenhet av spelet. De som nämnde att deras spelförmåga kändes bättre när de 

spelade utan ljud verkade reagera på spelets ljud som något mestadels onödigt, 

trots en ökning av värdefull spelmekanisk information om motståndare eller 

övriga föremål i omgivningen. I vissa fall kan detta ha berott på spelets musik 

som har ett genomgående högt tempo, vilket också var en återkommande 

observation av respondenterna. Baserat på detta kan en ställa sig frågan om 

huruvida musiken och ljudbilden tillsammans är menad att motivera spelaren till 

att köra snabbare än sina motståndare genom att framkalla adrenalin hos 

spelaren, men att det i detta fallet har uppfattats som en negativ känsla i form av 

stress. Aranzaes skriver vidare om stress och hur musik kan framkalla negativa 

känslor hos spelaren i blogginlägget The Power of Video Game Music (Aranzaes, 

2014). Aranzaes tar upp ett exempel från Super Mario Bros (Nintendo, 1985) där 

musikens hastighet ökar ju mindre tid spelaren har kvar för att skapa en känsla 

av att tiden springer förbi, men även för att öka stress och adrenalin hos 

spelaren. Detta stämmer överens med hur en del av respondenterna reagerade 

när Mario Kart 8:s intensiva ljudbild slogs på, att deras stressnivå förhöjdes 

vilket resulterade i försämrad spelförmåga. 

Stressen kan också ha haft med genomförandet i sig att göra då både spelet 

och miljön var helt tysta under respondenternas första spelsession, vilket 

skapade ett stort kontrast till deras andra spelsession med spelets ljud på. Att 

först befinna sig i en lugn miljö där väldigt få ljud hörs från omgivningen och kort 

därefter bli utsatt för en så intensiv ljudbild som de flesta digitala spel avger 

skulle definitivt kunna vara en anledning till den framkallade stressen, då 

spelaren går från att knappt lyssna överhuvudtaget till att bli aktivt utsatt för 
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spelets ljud. I stället för genomförandets användande av samma volymnivå för 

samtliga respondenter kanske de själva skulle ha fått ställa in ljudvolymen för att 

känna sig så bekväma med den som möjligt och undvika eventuell påfrestan från 

ljudnivån. 

4.2 Underhållning 

Att ett färgglatt och fartfyllt spel som Mario Kart 8 upplevs som mindre 

underhållande utan ljud är inte särskilt förvånande, men hur detta i sin tur 

påverkar spelaren är av fortsatt intresse. I denna studie uttryckte 

respondenterna exempelvis att kämparglöden påverkades, att de kände sig 

avskärmade från spelet samt att skillnaden mellan att spela med och utan ljud 

upplevdes som skillnaden mellan att titta på en bild och en film. Trots att spelet 

förblir spelbart ur rent tekniska aspekter kan det dock upplevas som onjutbart 

endast på grund av ljudets avsaknad, vilket för många verkar betyda väldigt 

mycket för spel som medium och deras förmåga att underhålla och omsluta 

spelaren. 

Eftersom musik och ljud har en så stor påverkan på hur vi upplever digitala 

upplevelser som spel och film är det en självklar komponent i de flesta verk av 

denna sort. Alla människor kan dock inte ta del av alla delar av spel, exempelvis 

döva spelare, vilket väcker vårt intresse kring hur pass mycket tanke 

spelutvecklare lägger på att göra spel både mer tillgängliga och mer 

underhållande för dessa individer. Allt som händer i spelvärlden är inte alltid 

synligt, som föremål eller motståndare, men detta kompletteras ofta med visuell 

återkoppling som mätare på skärmen. 

4.3 Mario Kart 8 jämfört med andra spel 

Mario Kart 8 framkallade med sin intensiva ljudbild olika starka reaktioner av 

olika aspekter hos respondenterna. Men på vilka sätt kunde resultatet ha blivit 

annorlunda om undersökningen utfördes med ett annat sorts spel? Olika genrer 

av spel skulle kunna ge väldigt olika resultat. Strategiska spel som exempelvis 

Age of Empires (Ensemble studios, 1997) är lugnare och fokuserar inte lika 

mycket på spelarens direkta kontroll över spelet, utan snarare på vilka beslut 

denne fattar genom att interagera med spelet. Att stänga av ljudet i ett sådant 
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spelklimat skulle troligtvis inte ge upphov till lika mycket förvirring som i spel 

där snabba reflexer och mer miljöanpassade bedömningsförmågor är av större 

vikt, men även i lugnare spel finns alla möjliga ljud som kan vara till spelarens 

hjälp eller skapar stämning trots att många är nästan lika spelbara utan ljudet på. 

Berättelsedrivna spel som exempelvis Tales from the Borderlands (Telltale 

Games, 2014-2015) och The Walking Dead (Telltale Games, 2012) där musik och 

ljud främst fokuserar på att skapa stämning hade varit mindre lämpliga att 

använda sig av i studien som inriktar sig mer på ljud i form av information och 

funktionalitet. Det hade även varit svårt att mäta om respondenternas 

spelförmåga hade påverkats med ljudet på eller avstängt då båda spelen inte är 

utmanande nog, utan mer som en interaktiv film. Av denna anledning valdes spel 

som innehöll mer actionfyllda spelsekvenser, eftersom de innehåller mer för 

spelaren att kontrollera. Om undersökningen hade gjorts med fokus på 

berättelsedrivna spel skulle respondenterna kanske ha blivit mer uttråkade, 

vilket skulle kunna vara en intressant vidare studie. Hur påverkar avsaknaden av 

ljud narrativa spel där röstskådespel och musik ofta tar extra uppmärksamhet? 

4.4 Övriga faktorer 

Andra möjliga faktorer att ta i åtanke när det gäller mänskliga reaktioner är 

den tekniska utrustningen och hur den använts. Vi var noga med att ge samtliga 

respondenter en likvärdig upplevelse av både intervjuer som spelsessioner, och 

därför spelade de under identiska förhållanden. Tidigare vana av detaljerade 

faktorer såsom skärmstorlek, ljud eller handkontroller skulle trots denna 

likvärdiga upplevelse däremot kunna påverka respondenternas reaktioner till 

som dessa och därmed ge upphov till ojämn datainsamling. 

4.5 Metodkritik 

Grunden till användandet av denna metod stärktes av användbarheten i 

tidigare pilotstudie. Det fungerade väldigt bra med två spelsessioner med varsin 

uppföljande intervju för att hålla respondenternas tankar och åsikter färska. 

Enskilda semistrukturerade intervjuer fungerade väldigt bra eftersom 

respondenterna inte blev påverkade eller avbrutna av andra deltagande samt att 

intervjuaren kunde ställa följdfrågor och låta respondenter ge exempel på olika 
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händelser i spelet. Efter tidigare kritik från pilotstudien identifierades ordval 

som eventuellt kunde anses leda respondenter till att tänka i en särskild bana, 

vilket korrigerades för att bevara neutralitet.  

Efter tidigare pilotstudie var vi mer bekväma vid intervjutillfällena under 

denna studie och ett mer naturligt samtal för både respondent och intervjuare 

kunde hållas. Även fler följdfrågor ställdes för att få ut ytterligare information 

eller när något av respondenternas svar kändes oklara och behövde förtydligas. 

Dock hade intervjutillfällena kunnat hållas under bättre villkor, då andra elever 

arbetade i samma rum samtidigt som intervjuerna ägde rum och kunde avbryta 

eller överrösta de intervjuade respondenterna, vilket vid ett tillfälle ledde till att 

en av respondenterna avbröts och glömde bort vad hen skulle säga.  

Under pilotstudien ägde varken intervjuerna eller speltesterna rum på ett 

korrekt sätt då många störningsmoment såsom andra klasskamrater och ljud 

störde respondenterna. Därför var vi noga med denna gång att boka en 

ljudisolerad sal där alla respondenter behandlades och fick uppleva allt på 

samma villkor, även fast utomstående personer störde en respondent under 

dennes intervjuer. Alla respondenter spelade med en stor tv-skärm och med 

samma ljudvolym. Respondenternas spelsessioner av de olika banorna skedde 

alla i samma ordning. Det är dock osäkert om studien hade gett samma resultat 

ifall banorna hade spelats i en slumpad ordning, eftersom banorna kan uppfattas 

olika uttrycksfulla av respondenterna. Det har däremot med största sannolikhet 

varit positivt för studien att alla respondenter fick spela banorna i samma 

ordning, så att vi enklare kunde förhålla oss till likheter och skillnader mellan 

respondenternas intervjuer.  

Den analysmetod som användes i studien passade bra då identifierandet och 

kategoriserandet av deras ordval hjälpte oss att dela in deras påståenden efter 

teman, och för att kunna presentera dem i en bra struktur i resultatdelen av 

uppsatsen. På grund av ett tekniskt misstag vid inspelningen av Respondent 1:s 

första intervju blev denna tyvärr oanvändbar, vilket är anledningen till att få av 

respondentens svar är redovisade.  
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5 Slutsats 

Efter studiens spelsessioner och intervjuer blev det tydligt att avsaknaden av 

ljud kan ha stor inverkan på spelaren. Eftersom ett av människans viktigaste 

sinnen för kommunikation inte utnyttjas till sin förmåga att förmedla viktig 

information, eller stämningssättande musik, kan både spelarens spelförmåga 

såväl som inlevelseförmåga påverkas både positivt och negativt. Detta påvisar 

hur viktigt ljud kan vara dels för att förmedla information till och mellan spelare 

samt för att förhöja spelkänslan och stämningen.  

Resultatet av denna studie visar att både spelarens spelförmåga och 

upplevelse har påverkats negativt i spelsessioner utan ljud.  Vissa av 

respondenterna som deltog i studiens undersökning blev mindre fokuserade och 

tyckte att deras spelförmåga försämrades när de spelade en session med ljud. 

Detta visar att det är väldigt individuellt hur avsaknaden av ljud i spel påverkar 

spelarens spelförmåga och upplevelse, samt hur hög deras stressbarriär är. 

Vidare forskning skulle exempelvis kunna undersöka mer om stress och hur 

människan påverkas av att uppleva tysta miljöer, bullriga miljöer samt 

övergången mellan dessa. Den tekniska utrustningen är också av intresse om 

studien skulle replikeras, med tanke på att faktorer som skärmstorlek, 

ljudutrustning med mera skulle kunna ha en påverkan på den mänskliga faktorn. 



 32 

6 Referenser 

Aranzaes, H., 2014. The Power of Video Game Music. The Hero Archetype, [blog] 

15 Maj. Tillgänglig: <http://theheroarchetype.blogspot.se/2014/05/the-

power-of-video-game-music.html> [Hämtad: 2015-12-14] 

Bioware, 2007, Mass Effect [spel], Electronic Arts 

Blizzard Entertainment, 2010, Starcraft 2 [spel], Blizzard Entertainment 

Bugbear Entertainment, 2007. FlatOut: Ultimate Carnage [spel], Empire 

Interactive Strategy First 

Braun V., Clarke V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), s.6-7. Tillgänglig: 

<http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised…> [Hämtad: 

2015-12-01] 

CD Project Red, 2015. Witcher 3: Wild Hunt [spel], CD Project 

Collins, K., 2008. Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice 

of Video Game Music and Sound Design.MIT Press. Tillgänglig: 

<https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/978026203378

7_sch_0001.pdf> [Hämtad_ 2016-01-11] 

Cote, A., Raz, J.G., 2015. In-depth interviews for games research. I: P. Lankoski 

och S. Björk. Game research methods. Pittsburgh: ETC Press, s.93–

116.Tillgänglig: <http://press.etc.cmu.edu/files/Game-Research-

Methods_Lankoski-Bjork-etal-web.pdf>  [Hämtad: 2016-01-11] 

EA Canada, 2012. SSX [spel], EA Sports 

Ekman, I., 2005. Meaningful Noise: Understanding Sound Effects in Computer 

Games. I: Proceedings of the 2005 conference on Digital Arts & Culture, 2005 

[Online] Tillgänglig: 

<http://www.researchgate.net/profile/Inger_Ekman/publication/22492755

1_Meaningful_Noise_Understanding_Sound_Effects_in_Computer_Games/links

/546208640cf27487b4557a95.pdf> [Hämtad: 2015-12-01] 

Ensemble studios, 1997. Age of Empires [spel], Microsoft Game Studios 

 

Frictional Games, 2010. Amnesia: The Dark Descent [spel], Frictional Games 

http://theheroarchetype.blogspot.se/2014/05/the-power-of-video-game-music.html
http://theheroarchetype.blogspot.se/2014/05/the-power-of-video-game-music.html
http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised�
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262033787_sch_0001.pdf
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262033787_sch_0001.pdf
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262033787_sch_0001.pdf
http://press.etc.cmu.edu/files/Game-Research-Methods_Lankoski-Bjork-etal-web.pdf
http://press.etc.cmu.edu/files/Game-Research-Methods_Lankoski-Bjork-etal-web.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Inger_Ekman/publication/224927551_Meaningful_Noise_Understanding_Sound_Effects_in_Computer_Games/links/546208640cf27487b4557a95.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Inger_Ekman/publication/224927551_Meaningful_Noise_Understanding_Sound_Effects_in_Computer_Games/links/546208640cf27487b4557a95.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Inger_Ekman/publication/224927551_Meaningful_Noise_Understanding_Sound_Effects_in_Computer_Games/links/546208640cf27487b4557a95.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Inger_Ekman/publication/224927551_Meaningful_Noise_Understanding_Sound_Effects_in_Computer_Games/links/546208640cf27487b4557a95.pdf


 33 

Hedin, A., 1996. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. 

[kursmaterial] Plats: Uppsala University. Tillgänglig: 

<https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.po

rtalpage=true&entityId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=stude

ntUse&mode=filearea108197> [Hämtad: 2015-12-09] 

Hemisphere Games, 2009. Osmos [spel], Hemisphere Games 

Huiberts, S., 2010. Captivating sound; The role of audio for immersion in computer 

games. Ph. D.Utrecht School of the Arts. Tillgänglig: 

<http://download.captivatingsound.com/Sander_Huiberts_CaptivatingSound.

pdf> [Hämtad: 2015-12-02] 

id Software, 1993. Doom [spel], GT Interactive 

Lipscomb, SD., Zehnder SM., 2004. Immersion in the virtual environment: the 

effect of a musical score on the video gaming experience. Journal of 

Psychological Anthropology and Applied Human Science, (6) s.338-

342.Tillgänglig: 

<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpa/23/6/23_6_337/_pdf> 

[Hämtad: 2015-12-14] 

Nintendo (2014), Mario Kart 8 Electronic Manual, Nintendo Co., Ltd. Tillgänglig: 

<https://cdn02.nintendo-

europe.com/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/El

ectronicManual_WiiU_MarioKart8_EN.pdf> [Hämtad 2015-12-14] 

Nintendo , 1985. Super Mario Bros [spel], Nintendo 

Nintendo EAD Group No. 1, 2014. Mario Kart 8 [spel], Nintendo 

Patrick, E.,  Cosgrove, D.,  Slavkovic, A.,  Rode, J.A.  Verratti  T.,  Chiselko, 

G.  (2000). Using  a  Large Projection  Screen  as  an  Alternative  to  Head 

Mounted  Displays  for  Virtual  Environments. I: Proceedings of the SIGCHI 

conference on Human factors in computing systems (s.478-485). ACM press, 

New York. Tillgänglig: <http://www.ics.uci.edu/~jen/Papers/CHI00-

voyage.pdf> [Hämtad 2016-01-10] 

Psyonix, Rocket League [spel], 2015. Psyonix 

 

Stockburger, A., 2003. The Game Environment from an Auditive Perspective: I: 

Level Up, Digital Games Research Conference, Utrecht, NL. Tillgänglig: 

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.portalpage=true&entityId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=studentUse&mode=filearea108197
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.portalpage=true&entityId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=studentUse&mode=filearea108197
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.portalpage=true&entityId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=studentUse&mode=filearea108197
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.portalpage=true&entityId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=studentUse&mode=filearea108197
http://download.captivatingsound.com/Sander_Huiberts_CaptivatingSound.pdf
http://download.captivatingsound.com/Sander_Huiberts_CaptivatingSound.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipscomb%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15599086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zehnder%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15599086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599086
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpa/23/6/23_6_337/_pdf
https://cdn02.nintendo-europe.com/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/ElectronicManual_WiiU_MarioKart8_EN.pdf
https://cdn02.nintendo-europe.com/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/ElectronicManual_WiiU_MarioKart8_EN.pdf
https://cdn02.nintendo-europe.com/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/ElectronicManual_WiiU_MarioKart8_EN.pdf
http://www.ics.uci.edu/~jen/Papers/CHI00-voyage.pdf
http://www.ics.uci.edu/~jen/Papers/CHI00-voyage.pdf


 34 

<http://www.stockburger.at/files/2010/04/gameinvironment_stockburger1.

pdf> [Hämtad: 2015-12-08] 

Stormfront Studios, 2002. The Lord of the Rings: The Two Towers [spel], 

Electronic Arts 

Sweet, M., 2004. Using Audio as a Game Feedback Device. I: T. Fullerton (ed.) 

Game Design Workshop: A Playcentric Approach To Creating Innovative 

Games.Burlington, CMP Books. Tillgänglig: 

<http://host.conseiljedi.com/~kira/Game%20Design%20Workshop-

A%20playcentric%20approach%20to%20creating%20innovative%20games-

2nd%20Edition.pdf> [Hämtad 2016-01-11] 

Tafalla, R. J., 2007. Gender differences in cardiovascular reactivity and game 

performance related to sensory modality in violent video game play. Journal of 

Applied Social Psychology, (37). s.2008-2023. Tillgänglig: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-

1816.2007.00248.x/abstract> [Hämtad 2016-01-11] 

Telltale Games, 2012. The Walking Dead [spel], Telltale Games 

Telltale Games, 2014-2015. Tales from the Borderlands [spel], Telltale Games 

Usher, R., 2012. How Does In-Game Audio Affect Players? Gamasutra 

[webbsida]18 April. [Online]. 

<http://www.gamasutra.com/view/feature/168731/how_does_ingame_audi

o_affect_.php>  [Hämtad: 2015-11-30]. 

 

 

  

http://www.stockburger.at/files/2010/04/gameinvironment_stockburger1.pdf
http://www.stockburger.at/files/2010/04/gameinvironment_stockburger1.pdf
http://host.conseiljedi.com/~kira/Game%20Design%20Workshop-A%20playcentric%20approach%20to%20creating%20innovative%20games-2nd%20Edition.pdf
http://host.conseiljedi.com/~kira/Game%20Design%20Workshop-A%20playcentric%20approach%20to%20creating%20innovative%20games-2nd%20Edition.pdf
http://host.conseiljedi.com/~kira/Game%20Design%20Workshop-A%20playcentric%20approach%20to%20creating%20innovative%20games-2nd%20Edition.pdf
https://www.psychologytoday.com/basics/gender
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2007.00248.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2007.00248.x/abstract
http://www.gamasutra.com/view/feature/168731/how_does_ingame_audio_affect_.php
http://www.gamasutra.com/view/feature/168731/how_does_ingame_audio_affect_.php


 35 

7 Bilagor 

 
Bilaga 1 
 

Förintervju (innan spelsessionerna) 

1. Har du spelat Mario Kart 8 förut? 

2. Hur mycket brukar du spela en vanlig dag? 

3. Vilka sorts spel, har du någon favorit / vad spelar du mest just nu? 

 

[Spelsession 1] 
 

Mellanintervju (efter spelande utan ljud) 

1. Berätta om din upplevelse av att spela Mario Kart 8 utan ljud. 

2. Hur tyckte du att avsaknaden av ljud påverkade din helhetsbild av spelet? 

3. Påverkade avsaknaden av ljud din spelförmåga? Hur, varför? 

 

[Spelsession 2] 
 

Efterintervju (efter spelande med ljud) 
 

1. Tyckte du att det var mer eller mindre underhållande att spela med ljud? 

- Varför? Kan du ge konkreta exempel? 

2. Vad kände du var den största skillnaden mellan att spela utan och med ljud? 

3. Hur tyckte du att ljudet påverkade din helhetsbild av spelet i jämförelse med 

att spela utan ljud? 

- Påverkades din spelförmåga av att spela spelet med ljudet på? Hur, 

varför? 

4. Upptäckte du någonting nytt med spelet när du fick spela med ljud? 

 


