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Det här arbetet grundar sig i vårt exjobb som var att ljudlägga ett spel. Som musikproducenter hade vi
länge intresserat oss för spelbranschen som en bransch i expansion som kan ge arbetsmöjligheter.
Rapporten går igenom hur vår arbetsprocess sett ut vid ljudläggningen samt lite allmänna begrepp om
spelljud. Vi förklarar också hur ljudmotorn och scriptspråket den använder fungerar. Utifrån följande
frågeställningar har vi format rapporten: Vilka kunskaper behövs för att ljudlägga ett spel? Hur kan våra
erfarenheter som musikproducenter bidra i ljudläggningsprocessen?

Det vi kom fram till är att det nya arbetssätten i spelbranschen underlättar för ljudläggare och gör oss
som musikproducenter kvalificerade för detta jobb. Det krävs egentligen minimal kunskap inom
programmering som tidigare till viss del har varit ett hinder för traditionella ljudläggare. Vi tror att
musikproducenter med vår utbildning har mycket att tillföra denna bransch under utveckling.  
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Sammanfattning 
 
Det här arbetet grundar sig i vårt exjobb som var att ljudlägga ett spel. Som 
musikproducenter hade vi länge intresserat oss för spelbranschen som en 
bransch i expansion som kan ge arbetsmöjligheter. Rapporten går igenom 
hur vår arbetsprocess sett ut vid ljudläggningen samt lite allmänna begrepp 
om spelljud. Vi förklarar också hur ljudmotorn och scriptspråket den 
använder fungerar. Utifrån följande frågeställningar har vi format rapporten: 
Vilka kunskaper behövs för att ljudlägga ett spel? Hur kan våra erfarenheter 
som musikproducenter bidra i ljudläggningsprocessen? 
 
Det vi kom fram till är att det nya arbetssätten i spelbranschen underlättar 
för ljudläggare och gör oss som musikproducenter kvalificerade för detta 
jobb. Det krävs egentligen minimal kunskap inom programmering som 
tidigare till viss del har varit ett hinder för traditionella ljudläggare. Vi tror 
att musikproducenter med vår utbildning har mycket att tillföra denna 
bransch under utveckling.   
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vårt projekt omfattar ljudläggande av ett dataspel med fokus på en bana i 
spelet Half-Life 2: Deathmatch. Ljuden som ändrats varierar från rena 
ljudeffekter till atmosfärljud. Vi valde att inrikta oss på spelljud dels för att 
vi är intresserade av spel men också att vi tror detta kan vara något för en 
musikproducent att livnära sig på. Några frågor vi hade med oss in i 
projektet var om vi skulle kunna ljudlägga ett dataspel med de kunskaper vi 
redan satt inne med och vad vi skulle behöva lära oss.  
 
En av sakerna som fascinerade oss med ljud i spel är nivån av interaktivitet 
från användaren. Man påverkar ljudet med sina handlingar, hur man rör sig 
med mera. Detta är en stor skillnad från filmljudläggning och inspelning av 
musik där användaren har väldigt liten roll i hur ljudet spelas upp. 
 
När vi gick in i projektet hade vi ingen erfarenhet av dataspelsljudläggning 
mer än ur ett användarperspektiv. Så vi har börjat från grunden och använt 
oss mycket av ”trial and error” metoden, något som kan vara tidskrävande 
men också lärorikt. Det är svårt att hitta relevant litteratur i ämnet så den 
mesta informationen får man hämta på diverse forum och Wikipedias på 
Internet. Vi valde tidigt att lägga fokus på att lära oss hur man bytte ljuden 
och mindre fokus lades på att producera eller spela egna ljudeffekter, de 
flesta ljudsamplingarna tog vi istället från diverse samplingsbibliotek. Något 
som vi senare lärt oss är hur de flesta jobbar i spelljudsbranschen.    
 
Vi valde att ljudlägga en så kallad modifikation (oftast används 
förkortningen mod) till dataspelet Half-Life 2. Den moden som vi valde att 
ljudlägga heter Half-Life 2: Deathmatch och är en flerspelarvariant av spelet 
Half-Life 2 där man möter andra människor över lokalt nätverk eller 
Internet. Alltså största möjliga interaktivitet man kan tänka sig och helt utan 
förutbestämda scriptade sekvenser eller linjärt berättande. Dessa var 
förutsättningarna vi hade när projektet startade. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här rapporten är att redogöra och beskriva vår arbetsprocess 
vid ljudläggandet av ett dataspel. Vi gick in i arbetet med 
grundfrågeställningarna:  

• Vilka kunskaper måste man besitta för att ljudlägga 
spel? 

• Hur kan våra erfarenheter som musikproducenter bidra 
i ljudläggningsprocessen? 
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Under metoddelen nedan beskrivs hur vi ämnar ta reda på svaren på dessa 
frågeställningar. Vi har även tittat lite på hur ljudläggning inom spel skiljer 
sig från filmbranschens ljudläggningsprocess. 
 

1.3 Metod 
 
Genom att själva ljudlägga en bana i ett spel samt läsa litteratur om 
ljudläggning av spel skrivna av erfarna ljudläggare hoppas vi få en inblick i 
ljudläggningsprocessen. Metoden är analytisk då dataspelsljud generellt har 
analyserats sedan har också processen och själva genomförandet analyserats 
på djupet.  

1.4 Centrala begrepp 
 
Här följer förklaringar av ord och termer som kan vara obekanta för den 
som inte är insatt.   

1.4.1 Diegetiskt ljud 
 
Ljud som antingen är med på bild eller som är utanför bild men dess källa 
indikeras vara medverkande i handlingen kallas för diegetiska ljud. Till 
exempel tal, livemusik på en bar eller en hund som skäller. Diegetiska ljud 
kan vara ”on screen” eller ”off screen”. ”Dieges är en filmteoretisk term för 
den värld en film bygger upp och som omfattar rollfigurerna, miljön, 
händelserna och alla övriga narrativa element.” (National Encyklopedin) 
Dieges kommer från grekiskans diegesis = berättelse. (Rönnberg 1996)  

1.4.2 Foley 
 
Med Foley menas de naturliga ljud som man lägger på i efterhand i filmer 
och spel. Det kan vara andningsljud eller fotsteg, på svenska kallas detta 
ibland för ”tramp”. Andra ljudeffekter som till exempel flygplansmotor, 
explosioner och så vidare räknas inte som Foley, utan kallas kort och gott 
för ljudeffekter. I film är det väldigt vanligt med en så kallad Foley Artist 
som gör alla dessa ljud genom att i stort sett spela upp filmen i realtid och 
göra ljud med olika redskap för att efterlikna det på bilden så mycket som 
möjligt. Foley är uppkallat efter Jack Foley som var en av de första kända 
Foleyartisterna i Hollywood (därför bör det alltid skrivas med versal 
begynnelsebokstav). Han hjälpte bland annat Universal med övergången 
från stumfilm till ljudfilm. (Foley Artist 2007) 
 
Det fungerar inte riktigt likadant när man ljudlägger ett spel som en film 
eftersom den för det första inte är linjär i sitt berättande. Därför klassificeras 
de flesta ljuden som effekter, och är egentligen inte Foleys. Ett exempel på 
detta är till exempel fotsteg som endast består av åtta olika samplingar per 
markyta, medan varje fotsteg i en film kan vara unikt för att göra den så 
verklighetstrogen som möjligt. (Rodrigues 2007) 
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1.4.3 Roller inom spelljudläggning 
 
På dagens spelföretag brukar man tala om tre olika roller i ljudavdelningen. 
I vanliga fall arbetar man ungefär lika mycket med ljuddesign som med 
musikkomponering. Man får oftast börja som Junior Audio Designer, som i 
första hand har i uppgift att redigera befintliga ljudeffekter och röstpålägg 
men kan även ha en del i framställandet av nya. Steget efter det är Audio 
Designer som mestadels arbetar med framställande av nya ljud och 
komponering av musik samt att implementera dessa i spelet. Den högsta 
positionen kallas Senior Audio Designer (ibland Lead Audio Designer), det 
är oftast en person som har flera års erfarenhet av att jobba på 
ljudavdelningen. Denne sysslar med inspelningen av ljud men har också en 
mer övergripande producentroll som sköter dokumentation och planering av 
de olika projekten man arbetar med. Många spelföretag anlitar frilansande 
ljuddesigners istället för att ha dem in-house. (Gameindustry 2007)  
 
Vår roll i det här projektet har varit likt en Junior Audio Designer, det vill 
säga att ytterst lite vikt har lagts på egentlig programmering och istället lagt 
tyngd på att skapa ljudeffekter och framställandet av nya. Programmering 
sker oftast av en person som är anställd på företag för att göra just 
ljudprogrammering. Förr så gjorde oftast en programmerare med lite 
kunskap om musik och ljud alla ljudpålägg (Gameindustry 2007). Idag så 
underlättar programmerare en ljuddesigners jobb genom att bland annat 
skapa editeringsprogram och göra koden mer lättillgänglig (Brandon 2005).  
 

1.4.4 Scripts och soundscapes 
 
Med scripts syftar vi på programmeringsspråk som datorn tolkar. De kan 
oftast skrivas direkt från datorns tangentbord. Det språk som dominerar 
spelbranschen är C++ och varianter på det. I det här fallet så har vi inte 
behövt använda oss av något särskilt program för att skriva och kompilera 
koden utan vi använde oss av programmet anteckningar. Här följer ett 
exempel på hur ett script som vi använder kan se ut:   
  

"soundscapes.heavycombat" 
{ 

 "dsp" "1" 
 "playlooping" 
 { 
  "volume" "1" 
  "pitch" "100"  
 "wave" "ambient/atmosphere/fan1.wav" 
 } 
 
 "dsp" "1" 
 "playrandom" 
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{ 
  "time"          "3,8,14" 
        "volume"       "0.2,0.3" 
        "pitch"        "100" 
       "rndwave" 

{  
 "wave" "ambient/atmosphere/helicopter1.wav"  
 }        
} 
    
 "dsp" "1" 
 "playrandom" 
{ 
  "time"          "1,9,17" 
        "volume"       "0.2,0.4" 
        "pitch"        "100" 
       "rndwave" 
         { 
 "wave" "ambient/atmosphere/zombie1.wav" 
 "wave" "ambient/atmosphere/zombie2.wav" 
 "wave" "ambient/atmosphere/zombie3.wav" 
       } 
  } 
 
} 
 

Scriptet vi använder här är väldigt logiskt. Först bestämmer vi vilken DSP 
(direct signal processing) effekt vi vill att motorn ska använda. Sedan hur 
om ljudet ska spelas, antingen som en loop eller slumpmässigt. Vill vi att 
ljudet ska spelas som en loop så kommer vi sedan bestämma vilken pitch 
och vilken volym ljudet ska spelas med. Volymen bestäms i decimaler där 1 
är högsta möjliga volym. Om ljudet ska spelas slumpmässigt så får vi även 
bestämma med vilken intervall ljudet ska spelas. Sist bestäms vilket eller 
vilka ljud som ska spelas. 
 
Scriptet ovan är ett så kallat Soundscape som vi har programmerat själva i 
anteckningar som vi sedan lagt i mappen scripts i spelets katalog. Det 
behövs bara ett textdokument för alla soundscapes man gör till en bana. 
Sedan dedikerar vi dem till olika soundscape entities i Hammer för att tala 
om vilken soundscape som ska spelas upp var (se fig 3).I det här fallet har vi 
gjort en soundscape som heter "soundscapes.heavycombat", titeln ses längst 
upp i scriptet.  
 
Det är inte bara soundscapes man gör i scripts utan även när man byter ut 
övriga ljud som vapen, tramp, effekter och så vidare. Det ser ungefär 
likadant ut som scriptet ovan fast man bara har en typ av ljud för varje 
”titel”. Ett exempel på en sådan script visas nedan. 
 

// weapon_pistol.txt 
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"Weapon_Pistol.Reload" 
{ 
 "channel"  "CHAN_ITEM" 
 "volume"  "0.7" 
 "soundlevel" "SNDLVL_NORM" 
 
 "wave"  "weapons/pistol/reload2.wav" 
} 
 
"Weapon_Pistol.NPC_Reload" 
{ 
 "channel"  "CHAN_ITEM" 
 "volume"  "0.7" 
 "soundlevel" "SNDLVL_NORM" 
 
 "wave"  "weapons/smg1/smg1_reload.wav" 
} 
 
"Weapon_Pistol.Empty" 
{ 
 "channel"  "CHAN_WEAPON" 
 "volume"  "0.7" 
 "soundlevel" "SNDLVL_NORM" 
 
 "wave" 

 "weapons/pistol/empty_pistol1.wav" 
} 
 
"Weapon_Pistol.Single" 
{ 
 "channel"  "CHAN_WEAPON" 
 "volume"  "0.55" 
 "soundlevel" "SNDLVL_GUNFIRE" 
 "pitch"  "98,102" 
 
 "rndwave" 
 { 
  "wave" "weapons/pistol/pistol1.wav" 
  "wave" "weapons/pistol/pistol2.wav" 
  "wave" "weapons/pistol/pistol3.wav" 
 
  
 } 
 
} 

 
Scriptet ovan är hämtat från textdokumentet game_sounds_weapons.txt. 
Precis som soundscapes lades denna i mappen scripts i spelets katalog. 
Förutom de parametrar som finns med i ett soundscape så finns här också 
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”channel” följt av vilken kanal som ljudet ska spelas genom. ”Soundlevel” 
styr en alternativ ljudnivå för randomiserade ljud och går även att uttrycka i 
decibel. Mer avancerade script än så här har vi inte behövt använda. Det 
mesta går att editera i spelets medföljande editor Hammer.    
 

1.4.5 Mod eller modifikation 
 
Begreppet mod i spelbranschen är en förkortning av engelskans 
modification. Det handlar om att modifiera innehållet i ett redan befintligt 
spel. Två huvudtyper av moddar har bildats, så kallade ”total conversions” 
och ”partial conversions”, där hur pass mycket av innehållet av spelet 
bestämmer vad modden skall klassas som. I en ”total conversion” har man 
ändrat innehållet så mycket att man kan betrakta modden som ett helt nytt 
spel, till skillnad från i en ”partial conversion” där man kanske bara bytt 
enstaka element som till exempel ljud eller lagt till ett nytt spelsätt.  
 
Moddar är ofta tillverkade av spelare som är intresserade av att förändra 
eller förbättra sina favoritspel. Ibland kan moddar även bli populärare än det 
oförändrade originalet. Ett exempel på detta är spelet Counter-Strike som är 
ett av världens mest populära online-spel. Det är en modifikation utvecklad 
av ”amatörer” gjord på spelet Half-Life. Det blev så pass populärt att 
utvecklarna av Half-Life köpte hela konceptet och släppte spelet i butik. 
(MOD Computer Gaming 2007) 
 
Det har även gjorts populära moddar på Half-Life 2 som säljs via nätet med 
de ursprungliga tillverkarnas tillåtelse. Även andra spel har utvecklats från 
samma spelmotor och blivit populära, exempelvis Dark Messiah of Might 
and Magic som släpptes för under hösten 2006.   
 

1.4.6 Ljudmotor 
 
Det viktigaste för oss ljudläggare är att ta reda på vad ett spels ljudmotor 
klarar av att hantera för ljudformat och hur den hanterar ljudet. Ljudmotorns 
kapacitet kan skilja sig väldigt mycket åt från spel till spel men också 
beroende på vilken plattform spelet är utvecklat för. Några av dagens mest 
populära spelplattformar är Xbox 360, Playstation 2, Gamecube och PC. 
Den största skillnaden mellan dessa är att de bara klarar av att hantera en 
viss mängd ljud samtidigt och hur mycket som klaras av beror främst på 
plattformens ramminne som är dedikerat för ljud.   
 
Om man som spelljudläggare är med vid utvecklingens start bör denne 
kommunicera med programmeraren och komma med synpunkter på vilka 
funktioner och specifikationer som ljudmotorn bör vara kapabel till.  Tidig 
kommunikation minimerar risken för att något ”glöms bort” eller att det helt 
enkelt inte fanns tid. (Brandon 2005)    
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En ljudmotor är något som oftast licenseras ut till olika speltillverkare och 
är ett sätt för många spelföretag att slippa programmera en ljudmotor från 
grunden varje gång de tillverkar ett spel. Detta minskar kostnader för 
företaget som i sin tur kan lägga resurser på annat, exempelvis själva 
ljudläggandet.  
 
Half-Life 2 använder sig av en grafikmotor och ljudmotor som är utvecklade 
av ett företag som heter Valve. Nedan följer specifikationer om Valves 
ljudmotor: 
 
- 5.1 surround sound, 4 speaker surround  
- High-quality 3D spatialization  
- Custom software DSP  
- Automatic DSP based on environmental geometry  
- ADPCM decompression  
- 16-bit 44KHz, stereo wave data with all features  
- MP3 decompression (requires Miles license)  
- Support for audio streaming on any wave  
- Real-time wave file stitching  
- Pre-authored Doppler effect encoded waves  
- Pre-authored distance variant encoded waves  
 
DSP är en förkortning för Digital Signal Processing som i det här fallet 
handlar om styrandet av rumsklanger för ljudet beroende på vad för typ av 
rum ljudet spelas upp i. Detta sker i realtid och dessa parametrar bestäms av 
ett givet tal i en script, eller för vissa ljud direkt i editorn Hammer. Nedan 
följer några exempel på parametrar som kan ändras efter önskemål.  
0 anger att DSP är av.  
1 anger automatisk DSP (motorn bestämmer själv vilken effekt som passar 
för ett visst rum). 2 metal small, simulerar rumsklangen i ett mindre rum 
med metall väggar.  
7 tunnel large, simulerar rumsklangen i en större tunnel. 
15 Water 2, simulerar ljudet av att befinna sig under vatten. 
 
Valves ljudmotor klarar även av att hantera MP3-filer som kan vara bra 
resursmässigt då en MP3:a endast är en tiondel storleksmässigt av en wave-
fil. (Valve Software, 2006) 
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2 Litteratur 
 

2.1.1 Linjärt kontra icke-linjärt 
 
Musiken och ljudet i interaktiva medier har ett mycket större 
användningsområde än vad det har i linjära. Det behöver inte bara användas 
för att fylla ut tystnaden eller bygga upp spänning utan också för att visa 
spelaren till rätta. Ett lugnt stycke kan användas för att visa spelaren att han 
är i en säker miljö medan ett snabbare och intensivare stycke kan signalera 
strid (Hjalmarsson & Kraftling 2006). 
 
Den mest påtagliga skillnaden mellan film och dataspel är att ljudet i 
dataspel är ickelinjärt. Spelaren påverkar resultatet som kan skilja sig varje 
gång spelet spelas. Filmljud däremot påverkas inte hur många gånger den än 
spelas upp och är så kallad linjär. Ljudeffekter i ett spel anpassar sig oftast 
av vad som händer på skärmen, till exempel en granat exploderar och ljudet 
av en explosion hörs. Det vill säga att ljudet anpassar sig efter användarens 
spelsätt för att förhöja spelupplevelsen tillsammans med det visuella. 
(Brandon 2005) 
 
Ljud och musik i spel kan även fungera som en förvarning för vad som 
komma skall. Förväntningar kan byggas upp med ljud och få spelaren att 
kolla på ett visst föremål eller gå in i ett rum för att utforska vad som finns 
där. Det kan också förvarna spelare för en attack eller att något är på väg att 
hända. Ibland kan dessa förvarnande ljud rädda spelarens karaktär från att 
dö, och i vissa fall går det kanske inte att klara en viss del av en bana om 
man har ljudet avstängt.  I film kan ljud ha samma funktion, en viss 
spänning byggs upp och fångar vår uppmärksamhet, men det går inte att 
vrida på huvudet och kolla varifrån ljud kommer. 
 
Särskilt viktigt i spel är användandet av ljudsymboler för att hjälpa spelaren 
identifiera mål och fokusera spelaren på särskilda objekt. Med andra ord så 
används ofta leitmotifs och ljudsymboler för att identifiera känslor, miljöer, 
andra karaktärer och objekt för att göra spelet mer begripligt och lättare för 
nya spelare att lära sig spela spelet. (Collins 2007)  
 

2.1.2 Adaptiva ljud 
 
Adaptiva ljud är ljud eller musik som finns i spelets miljö, det reagerar 
direkt på spelets förlopp snarare än att svara direkt på spelarens handlingar. 
Ett exempel är att olika musikstycken spelas upp beroende på var eller i 
vilken miljö karaktären befinner sig i (Brandon 2005).  
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2.1.3 Interaktiva ljud 
 
Ljud som påverkas direkt av spelarens handlingar. Till exempel att spelaren 
hugger med sitt svärd på en fiende, en vägg eller i luften och man hör ett 
”swoosh” tillsammans med påföljande ljud.  
(Collins 2007) 
 

2.1.4 Icke-dynamiska diegetiska ljud 
 
Detta är ljud som är med i karaktärens rum, men karaktären har ingen 
egentlig påverkan på ljudet. Detta kan vara två NPC:er (non-playable 
character) som står och pratar med varandra eller hund som står och skäller. 
Oavsett var spelaren gör så påverkas inte ljuden och de är fortfarande 
diegetiska (med i bild) men inte dynamiska. (Collins 2007) 
 

2.1.5 Interaktiva diegetiska ljud  
 
Ljud som är interaktiva och sker i karaktärens omgivning samt kan påverkas 
av spelaren. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att spelaren helt och 
hållet styr ljudet, utan snarare att denne ”triggar” ett visst ljud som sedan 
spelas vidare automatiskt (Collins 2007). Ett exempel har vi på vår bana när 
man pluggar in en kontakt i väggen så startas en fläkt i ett annat rum. Även 
ljudeffekter och tramp kan räknas som interaktiva diegetiska ljud.  

 

2.1.6 Dataspelsljud förr 
 
Dataspel gjorde sin storartade entré 1971 med spelet Computer Space. Ett år 
senare släpptes Ataris spelkonsol Pong som var väldigt okomplicerad 
jämfört med dagens standard: ljuden bestod av väldigt enkla, entoniga, 
elektroniska ”blipp blopp”. Men det var inte förrän 1977 när Atari kom med 
spelsystemet 2600 som ljudet förbättrades.    
 
Allteftersom efterfrågan på spel ökade så ökade också teknologin. 1979 
presenterades Mattels Intellivision som erbjöd en ljudgenerator kapabel att 
spela tre toner samtidigt. Atari svarade på konkurrensen med sin 5200 
plattform med en dedikerad ljudprocessor kallad Pokey. Pokey-chippet 
använde sig av fyra olika kanaler som var och en kunde styra pitch, volym 
och distorsion. För första gången var det nu möjligt att komponera musik till 
ett virtuellt fyrmannaband. (Marks 2001) 
 
Från och med den här tiden hade nästan alla spelsystem mer audioresurser 
att använda sig av. 1985 introducerades NES (Nintendo Entertainment 
System) på marknaden som använde sig av fem kanalers monofoniskt ljud. 
1986 kom Sega med tre monofoniska ljudgeneratorer som kunde använda 
sig av fyra oktaver var (Aaron Marks 2001). Ungefär i samma tidpunkt så 
kom Commodore 64 med ljudchippet SID som idag har fått en kultstatus. 
Man har i nutid skapat synthar som drivs av chippet på grund av dess 
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speciella ljudegenskaper (MOS Technology SID 2007). Åren senare 
utvecklades spelkonsoler avsevärt och i början av 90-talet använde sig de 
flesta av ljudprocessorer som klarade av att spela upp ljud i CD-kvalité. 
(Marks 2001) 
 
Långt ifrån konsolerna och andra spelplattformar började även persondatorn 
visa sin potential. Inledningsvis var ljudkvalitén ungefär densamma som de 
riktigt tidiga spelkonsolerna – ”blipp blopp” som spelades upp genom 
datorns egna inbyggda högtalare. Det var främst datorns låga ramminne som 
satte begränsningar för ljud och detta löstes senare genom att ljudkorten fick 
egna inbyggda synthesizers som kunde hantera MIDI. Inte långt därefter var 
det möjligt för musiker och kompositörer att spela in ljud och senare 
konvertera till filformatet voc som klarade av att spela upp ljudet i 8-bit/11 
kHz. Det lät inte särskilt mycket bättre än MIDI men kompositören blev inte 
låst vid de ljud som fanns på ljudkortets synthesizer och på så vis hämmades 
inte kreativiteten lika mycket jämfört med innan. (Marks 2001) 
 

2.1.7 Dataspelsljud idag 
 
Spelkonsoler idag klarar av att spela upp ljud i väldigt bra ljudkvalité, 
16bit/44.1 kHz har blivit en standard och kanske till och med lite föråldrat. 
Inte alltför ovanligt att dessa maskiner klarar av 24bit/48kHz eller till och 
med 96kHz. I datorer finns det kapacitet för ljud med samplingsfrekvenser 
på upp till 192kHz, helt beroende på vad man använder för ljudkort. Xbox 
360 kan spela upp 256 ljud samtidigt och är en av de mest avancerade 
spelkonsolerna på marknaden i dag.  
 
Surroundljud har blivit en slags norm för hur tv- och dataspel ska upplevas i 
vardagsrummet. På väg ut på marknaden är Sonys nya enhet Playstation 3 
som kommer att kunna hantera flera olika sorters surroundljud, inklusive 
DTS True HD och DTS HD. Innan har tillverkarna riktat in sig på endast en 
typ av surroundteknologi, men idag är det alltmer vanligt att stödja flera 
teknologier eller format. Nintendo Wii använder sig av en vidareutvecklad 
version av ljudmotorn i deras tidigare enhet Gamecube, och är anpassad för 
det nya Dolby formatet Pro Logic II. (Computer and Video Game Music 
2007)  
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3 Genomförande och resultat 
 
I det här kapitlet går vi igenom hur vi jobbat i ljudläggningsprocessen. De 
program och hjälpmedel vi använt kommer att redogöras, samt vilka 
metoder som tillämpats.  
 
Det är en klar distinkt skillnad mellan att ljudlägga ett spel som redan är 
färdigt och ett som är under utveckling. Vid det förstnämnda kan man testa 
spelet och senare planera vad man vill ha för ljud efter det visuella och hela 
tiden jämföra med tidigare ljud. Ifall spelet inte är färdigt har man troligtvis 
bara information om vilken genre spelet tillhör, början på en story, några 
grafiska skisser eller ett så kallat designdokument att gå efter vilket gör 
arbetet mer avancerat och tidskrävande.  
 
I vårt fall så har vi som nämnts ovan lagt ljud på ett redan befintligt spel. Vi 
har haft en färdig bana och har kunnat lyssna på ljud och använda oss av 
dessa som mall eller grund för vad vi behövt för samplingar och 
atmosfärljud. 
 
Eftersom vi gick in i det här projektet med minimal kunskap på området så 
har mycket av den första tiden av vårt projekt handlat om att hitta sätt att 
angripa problemet på. Det finns ytterst lite litteratur eller ingen alls om hur 
man går tillväga praktiskt för att ljudlägga ett dataspel. Istället har vi funnit 
en del artiklar på nätet som har fungerat som handledning genom projektets 
gång.  
 

3.1 Förberedelser 
 
Vi började med att göra en research på nätet där vi besökte forum och 
hemsidor som skrev om ämnet att ljudlägga en mod i spelet Half-Life 2: 
Deathmatch. Efter att vi funnit ett par bra artiklar och ”tutorials” om ämnet 
satte vi igång att lära känna editorn Hammer och testa funktioner. Vi 
började konstruera egna banor för att utforska programmet så mycket som 
möjligt. Efter en tid började vi experimentera med ljud. Vi testade att lägga 
en regnsampling på en bana med regn, ljud av en dörr som öppnades och 
stängdes etcetera med spelets egna ljud, det vill säga att vi inte lade till 
några egna ljud i detta skede.  
 
I början hade vi tänkt skapa en egen bana som vi senare skulle ljudlägga, 
mest av den anledningen att vi inte ville använda oss av någon annans bana 
och därmed kanske få problem med rättigheter och så vidare. Det som slog 
oss var att detta skulle ta betydligt längre tid än vad som var tanken att 
avsätta på detta projekt. Vid den här tiden började vi även att söka efter 
speltillverkare som utvecklar moddar till spelet och fann ett par stycken som 
var intressanta och dessutom sökte ljudläggare. Det visade sig dock att de 
var i början av sina projekt och att det skulle ta lång tid att färdigställa dem. 
Det vill säga vi som lade ljudet skulle tillhandahålla ett par ljud åt dem och 
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sen behöva vänta i ett par månader på att spelet blev färdigt för att sedan 
mixa ljudet. Tillverkare av moddar har oftast inget vinstintresse och 
projekten drivs som hobbyverksamhet vilket resulterar i att de är låg- 
prioriterade. Återigen funderade vi på att göra en egen bana men som 
nämnts ovan skulle tiden inte räcka till och tyngdpunkten skulle framförallt 
ligga på ljuddelen och inte speldesign, en viss avgränsning var därmed 
nödvändig. Eftersom att vårt projekt inte är menat att komma ut till 
allmänheten så bortsåg vi från eventuella rättsliga dilemman. Vi beslutade 
att ta en bana som följer med originalspelet kallad dm_lockdown. Banan 
spelades igenom flertalet gånger och vi noterade vilka ljud som behövdes 
och på ett ungefär vart på banan dessa ljud skulle ligga, samt vilken typ av 
ljud som vi skulle använda oss av: atmosfärljud (soundscapes), 
platstilldelade ljud (ambient generic) eller interaktiva användarljud (tramp, 
vapen, övriga effekter). 

3.2 Verktyg 
 
Redigering av samplade ljud, inspelning av Foleys och MIDI-
programmering har skett i Steinbergs multikanalsprogram Nuendo. På 
masterregeln har vi använt oss uteslutande av PSP Vintage Warmer och två 
effekter från Waves-paketet: C4 multibandskompressor och L2 limiter. På 
en del atmosfärljud har vi även använt oss av Waves konvolverande reverb 
IR1. På basfattiga samplingsljud har vi använt Waves RBass för att få mer 
botten.  
 

 

Fig.1 En skärmdump från Nuendo med effektkedjan 

 12 



 

 
 
För vissa atmosfärljud har vi använt oss av synten Ultimate FX. Det är en 
synt som främst är utvecklad för Foleys-samplingar och atmosfärljud, 
huvudsakligen att användas för film och dataspel.   
 
För ljud som loopas har vi använt oss av ljudredigeringsprogrammet 
GoldWave för att sätta ut cue points. Vid inspelning har vi använt oss av en 
Shure SM57 genom ett EMU 1820m ljudkort. Lyssning och mixning har 
skett genom ett par M-Audio SP-5B monitorer samt ett par Sennheiser HD 
580 Jubilee hörlurar.  
 

3.2.1 Hammer editor 
 
Hammer är en editor skapad av Valve för att bygga banor med 
Sourcemotorn. Den kan användas för att skapa geometri, ljus och texturer. 
Det är även i den man sätter ut atmosfärljud som är unika för banan. Dessa 
placerar man ut med hjälp verktygen env_soundscape och ambient_generic, 
de är såkallade ”entities”. En entity i Hammer är ett föremål på banan som 
skiljer sig från den statiska delen av världen. Det kan vara allt ifrån ett ljud 
till ett regnmoln. I dessa kan man bestämma en mängd parametrar som till 
exempel i vilken radie från ljudkällan ljudet ska höras. Ambient generic 
använder man om har ett enda ljud som man vill ska spelas på en viss plats 
eller på hela banan. Soundscape är mer ett verktyg för att skapa atmosfärljud 
som bygger på flera ljud som är kombinerade. Själva soundscapet måste 
man skapa i ett script men man placerar ut det och kan bestämma över vissa 
parametrar i Hammer. 
 
I Hammer finns också en kompilator som bygger banorna som man skapat. 
När man gjort detta kan man sedan spela dem i det spel man valt att skapa 
dem till. (Hammer  2006) 
 
På senare tid så har det kommit fler och fler liknande verktyg som 
underlättar utvecklingen av spel. Man behöver inte ha avancerade kunskaper 
i programmeringsspråk för att kunna vara en del av utvecklingsprocessen. 
Detta gör att vi som musikproducenter kan hitta potentiella 
arbetsmöjligheter i spelbranschen. I stort sett varje spel som utvecklas idag 
har en editor som man gör mycket av arbetet i. 
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Fig. 2 En skärmdump på egenskaperna för en ambient generic 
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Fig.3 En skärmdump från editeringsvyn i Hammereditorn 

3.3 Ljudläggning 
 
När vi visste på ett ungefär vad vi behövde för ljud letade vi genom 
samplingsbibliotek efter passande ljud och sedan redigerade vi dessa i 
inspelningsprogrammet Nuendo. Redigering är nästan alltid att 
rekommendera då samplingsljud från bibliotek som exempelvis Hollywood 
Edge inte är normaliserade och låter generellt väldigt tunt. I actionbetonade 
dataspel vill man att ljud ska vara tunga (med mycket botten) och gärna lite 
överdrivna. För att få ljuden tyngre lade vi en kompressor, 
multikanalslimiter och en baslimiter på varje spår efter att vi hade 
normaliserat ljudet. Flertalet av ljuden mixades ner i flera olika versioner för 
att få lite olika klang på dem och på så vis slippa repetition av samma ljud. 
 
Vi började med att byta ut alla vapenljud bland annat pistol, hagelgevär, 
maskingevär, raketgevär och granater. De flesta vapenljuden består av 3-4 
samplingsljud programmerade i så kallad ”random wave” vilket gör att 
ljudmotorn i spelet spelar upp ljudfilerna slumpmässigt för att skapa 
variation mellan varje pistolskott till exempel. Programmeringen sker i 
textfiler så i egentlig mening är det ett vanligt textdokument man sitter och 
skriver i. Dessa dokument kallas scripts och används när man vill göra 
Soundscapes för att dedikera ljud till olika miljöer, men också för att byta 
ljud på fotsteg, pistolljud och så vidare. Samplingarna kommer främst från 
Hollywood Edge samt Sound Ideas men vi har även spelat in ett par egna 
ljud. Tomhylsa som faller på golvet från hagelgeväret är i själva verket en 
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knivslida som vi låtit falla på golvet. Raketgeväret är en inspelad röst med 
effekter. Fler exempel på ljud vi spelat in presenteras nedan. 
 
Atmosfärljud har vi plockat från samplingssynten Ultimate FX och 
Hollywood Edge. För att ett ljud ska loopas korrekt måste man först se till 
att ljudet loopas utan märkbar övergång i inspelningsprogrammet, det 
krävdes en del jobb med fade in och fade out. Sedan importerades ljudfilen i 
GoldWave för att göra ”cue points” som fungerar likt en markör för vart 
ljudet startar och slutar. Utan cue points spelas ljudet bara upp en gång, 
oavsett om entityn i Hammer är tilldelat funktionen ”play looping”.   
 
I Hammer lade vi ut de soundscapes vi skulle ha. Ett soundscape per rum 
ville vi ha, det vill säga att vi var tvungna att lägga ett soundscape vid varje 
”dörrpost” runt rummet. Eftersom soundscape fungerar som en startmarkör 
för ljudet och det inte finns något stopp så loopas ljudet i all oändlighet tills 
ett nytt soundscape börjar. Programmet fixar själv övergången mellan de 
olika ljuden med en crossfade så att övergången blir relativt mjuk och inte 
särskilt påtaglig. Soundscapes används som tidigare nämnts för att skapa 
atmosfärljud, det vill säga icke-diegetiska ljud. I en fängelsecell ville vi 
skapa mystisk atmosfär med känslan av att det händer saker utanför bilden 
och som karaktären inte kan ta sig till. Atmosfären upplevs som mystisk och 
är tänkt att skapa en bild av ”världen utanför”. Soundscapes består av ett 
script som kort och gott kallas ett soundscape. Hur ett script kan se ut visas 
under rubriken scripts ovan. Fler ljud som vi använt i soundscapes är olika 
bakgrundsljud som efterliknat fläktar och ska ge en industriell känsla. I 
rummet med toaletter och duschar har vi gjort ett droppliknande ljud som vi 
blandat med flödande vatten för att simulera trasiga ledningar och rinnande 
vatten.   
 
Ambient generic placeras också ut i Hammer. Dessa fungerar lite 
annorlunda. Istället för att skriva ett script med parametrar hur ljudet ska te 
sig så gör man det direkt i Hammer. Ambient generics behandlas som ett 
enskilt ljud och kan inte bestå av mer än ett ljud. En annan parameter som 
inte är relevant för soundscapes är att man kan ställa in vilken radie ljudet 
ska ha, alltså när ljudet ska höras och vart det inte ska höras. Generellt så 
placerar man ut en ambient generic på banan där man vill ha ljudet sen 
ställer man in en radie i form av en tredimensionell glob. Men det går också 
att länka ljudet vidare till andra entities och tala om vart ljudet ska höras 
förutom i själva globen. Exempelvis om man har ett ljud som ska spelas upp 
på flera olika platser så kan man istället för att placera ut flera ambient 
generics bara länka ljudet till de olika platserna.  
 
Ambient generic har vi använt på ett par olika ställen, i ett rum där taket är 
trasigt har vi lagt in vindljud för att understryka att det blåser in utifrån. Vid 
en dator har vi lagt till datorljud, det vill säga fläktljud och en hårddisk som 
arbetar. En stor fläkt som startar genom att spelaren sätter i en kontakt i 
väggen har vi tilldelat ett startljud, ”påljud” och avstängningsljud. Ljudet är 
förövrigt en blandning mellan en dammsugare, som vi har samplat själva, 
och en helikopter för att få det svischande ”fom-fom-fom-ljudet”.  
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3.3.1 Effektljud 
 
Nedan följer alla effektljud såsom vapenljud, tramp och så vidare vi har bytt 
ut i spelet. Vissa av ljuden vi använder har vi hämtat från ljudbiblioteket 
Hollywood Edge som nedan förkortas till HE. Alla ljuden har editerats i 
någon mån, vi har även blandat olika ljud för att skapa helt nya effekter. På 
alla ljudeffektsprojekt så har vi använt oss av samma effektkedja på 
masterregeln för att försöka hitta en balans i ljudnivån på alla ljuden som vi 
sedan implementerat i spelet. Kedjan bestod av en vanlig kompressor, en 
multibandskompressor och en topplimiter. 
 
Pistol Pistolljud från HE som har redigerats om något 

med Equalizer. Reloadljud och hylsor är också 
från HE.  

 
Machinegun Maskingevär från HE, både singelshot och burst 

som redigerats med Equalizer. 
 
Hagelgevär Skott och reload från HE, tomhylsorna som faller 

på marken är en inspelad knivslida i plast även så 
reloadljuden.   

 
Rocket launcher Explosionen är från HE. Antändningen är en 

roman candle också från HE. Själva raketljudet 
är en inspelad röst som blivit pitchad och med 
distorsion på.   

 
Grenade Explosion är densamma som för raketgeväret. 

Eftersom ljudmotorn använder samma ljud för 
alla explosioner på banan. 

. 
Assault rifle  Singel och burst från HE.  
 
Crossbow Crossbow från HE med multiband kompressor 

med baslimiter på för att trycka ihop och höja 
basen.  

 
Physgun Elektroniskt ljud dubbat med en minexplosion 

för att skapa lite mer tryck.  
 
Magnum 356 Singelshot är dubbat för att får mer tryck. 

Reloadljudet och tomhylsorna och singelshot är 
alla från HE. 

 
Crowbar  Svischljud från HE. 
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Suitcharger En blandning av olika elektroniska ljud, från HE 
och Ultimate FX.  

 
Healthcharger Hjärtslag och diverse elektroniska ljud från HE. 
 
Ricochet  Skott med ricochet från HE och Sound Ideas. 
 
Footsteps Foleys från HE med dub på från ett annat ljud 

också från HE. Sedan ytterligare dubbad med en 
inspelad toffla med spännen på.   

 
Impacts Varierade impact-ljud som till exempel en 

trälåda exploderar eller går sönder.  

 
  

3.3.2 Mixning 
  
Mixningsprocessen skiljde sig markant från hur man mixar musik och ljud i 
musikproduktion och film. Där har man möjlighet att i realtid mixa allt i ett 
och samma program. I det här fallet var man tvungen att mixa i scriptfilerna 
som är textbaserade, vilket innebär att man inte hör skillnaden direkt utan 
måste in i spelet varje gång för att kontrollera ändringar. Detta är en 
tidskrävande uppgift som kräver ett visst mått av chanstagande. Om man 
dessutom vill ändra radien eller andra parametrar för ett soundscape eller en 
ambient generic så måste detta göras i editorn. Då måste man även 
kompilera om hela banan för att få höra förändringen. Beroende på hur stor 
banan är så kan det ta olika lång tid. I vårt fall tog det ungefär fem minuter 
att kompilera.  
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4 Slutsats och diskussion 
 
De flesta ljuden anser vi att vi lyckats förbättra, en del är mer 
verklighetstrogna än originalljuden, exempelvis hagelgeväret, fläkten, 
explosioner och så vidare. Vidare tycker vi att våra atmosfärljud och 
tilldelade platsljud (ambient generics) är mer genomtänkta än originalets. 
Dels för att de håller en högre ljudkvalité men också för att de passar banan 
bättre. Exempelvis vindljudet och datorljudet på deras respektive platser är 
något som inte fanns innan och vi tyckte det gav en mer realistisk ljudbild 
av banan. Nästan alla ljud vi har lagt till är unika, förutom ett reload ljud 
och empty ljud som är detsamma på två, tre vapen. När vi sökte igenom de 
originalscripts som använts såg vi att många ljud har återanvänds, till och 
med till den grad att alla ljud på just den här banan i grundutförande enbart 
har hämtats från andra banor eller från originalspelet Half-Life 2.  
 
Vi har haft en utomstående bedömare (härefter X) som har kommenterat vår 
ljudläggning. X är själv musikproducent och har jobbat med ljudläggning av 
film bland annat men aldrig med dataspel. X bedömning var att det ”låter 
snyggt och välgjort”. Vissa ljud som vi upplevt som något osynkade 
ifrågasattes aldrig och när vi talade om vad vi ansåg dementerades detta och 
X upplevde det inte som osynkat. Förklaringen kan vara att vi som 
ljudläggare kan ha blivit något hemmablinda och låst upp oss på saker som 
egentligen inte stämmer. En annan kommentar var att vi hade lyckats med 
atmosfärljuden och vi fick beröm för dess ljudkaraktär.   
 
Allt eftersom att spelkonsoler och persondatorer blir kraftfullare och 
kraftfullare finns nästan inga begränsningar för vad en ljudmotor kan klara 
av. Det enda hindret är egentligen själva ljudmotorn, hur den programmerats 
och hur den tolkar ljuden. Att ljudlägga film har blivit en naturlig uppgift 
för en musikproducent. Vi tror att detsamma kommer hända i 
spelsammanhang. De verktyg man använder i spelutveckling i nuläget är så 
pass användarvänliga så att väldigt lite förkunskaper krävs. Detta öppnar 
möjligheter för alla som vill syssla med spelljud och inte är utbildade 
programmerare. För oss som musikproducenter innebär detta 
arbetsmöjligheter i en bransch som expanderar.  
 
En erfaren musikproducent med ett intresse för spel och spelutveckling har 
väldigt mycket att tillföra i ett spelprojekt. Egentligen borde det vara det 
optimala för ett spelföretag för tjänster på ljudavdelningarna. Spelljud har 
under de senaste åren utvecklats och börjar bli jämställt med filmljud och vi 
tror behovet av musikproducenter med vår kompetens kommer att öka. Det 
handlar ju rätt mycket om kreativitet och hantering av problemlösning vilket 
är två egenskaper vi musikproducenter har av ren erfarenhet. 
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4.1 Fråga 1: Vilka kunskaper måste man ha för att 
ljudlägga ett spel? 

 
Det vi har kommit fram till är att det inte behövs så stor kunskap om just 
programmering och förståelse för hur man praktiskt gör ett spel. Till 
skillnad från vad vi trodde innan vi gick in i projektet då vi trodde man var 
tvungen att gå in på djupet för att ändra ljud. Tack vare underlättandet för 
oss ljuddesigners har det blivit enklare att ljudlägga ett spel än vad det var 
för ett par år sedan då man var tvungen att programmera allt ljud och jobba 
”i blindo”. Med visuell hjälp i editeringsprogram kan man nu att se vart man 
lägger ljudet och själv placera ut ljud var man vill ha det. Det finns även 
möjligheter för en programmerare att lägga in en mixer in-game så att 
ljuddesignern kan spela spelet och mixa samtidigt för att slippa stänga ner 
och gå in i scriptdokument för att ändra ljudnivåer etcetera.   
 
För att kunna ljudlägga ett spel till en persondator krävs till en början en 
grundläggande kunskap i operativsystemet man arbetar i. Att kunna 
programmera är inte längre nödvändigt i ljudläggningsprocessen, eftersom 
man numera använder sig av editeringsprogram. Detta kräver att man lär sig 
det som används i utvecklandet av spelet. Dessa varierar från spel till spel så 
man har oftast samma utgångsläge från projekt till projekt. Dessa 
editeringsprogram kan vem som helst lära sig, inga direkta förkunskaper 
krävs. Sedan tillkommer självklart ljudaspekten. Inspelningsteknik och goda 
kunskaper i de marknadsledande musikprogrammen är ett måste.    
 

4.2 Fråga 2: Hur kan våra erfarenheter som 
musikproducenter bidra i 
ljudläggningsprocessen? 

 
Processen att ljudlägga ett dataspel är inte helt olik den vid en traditionell 
musikproduktion. Det krävs precis som i ett musikprojekt planering och 
budgetering. Alla de kunskaper som en musikproducent besitter kan komma 
till användning i arbetet. Inspelningen av röstpålägg till ett spel har precis 
samma förutsättningar som en inspelning av en sångare eller sångerska i 
musiksammanhang. Man kan dra nytta av det man har erfarenhet i 
musikproduktion och applicera dem på spelutvecklingen. 
 
Vid inspelningen och komponeringen av musik kommer självklart en 
utbildad musikproducent tillföra med sina kunskaper. Det är i grunden en 
musikproduktion i sig. Att ljudlägga film är redan ett arbete som är naturligt 
att musikproducenter åtar sig, snart kommer säkert spelljudläggning också 
vara det.  
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4.3 Problem 
 
Det största problemet för oss har varit att vi inte hittade någon att arbeta 
mot. Redan vid ett tidigt skede insåg vi hur svårt det skulle vara att hitta 
någon som tillverkade ett spel och behövde ljud just då. För det första så var 
spelet tvunget att vara mer eller mindre klart för att vi skulle hinna lägga 
ljud och sen ha en färdig produkt att visa upp. Vanligtvis tar det runt sex 
månader för en ljudläggare från att göra sitt jobb från början till slut. Tid 
som vi visste att vi inte hade. Det var alltså en fråga om timing. En lösning 
på detta var att kolla runt efter modtillverkare på marknaden. Ett par 
intressanta aktörer hittades men där var också en fråga om tid. De flesta 
projekt var i startgroparna och hade ingen direkt deadline. Ett par andra 
hade redan hittat ljudläggare och så vidare. Svaret blev att vi gjorde det 
enklast möjligast för oss och slippa deadlines - göra en mod på en redan 
befintlig bana. Av detta lärde vi oss att planering är a och o, för att ro ett 
sådant här projekt i land tillsammans med en uppdragsgivare måste man 
vara ute i väldigt god tid och knyta kontakter. Dataspelens högsäsong för 
releaser är november-december, så förslagsvis börjar man leta efter jobb 
redan på våren, alternativt ett år innan, för att slippa eventuell tidsbrist.    
 
När vi väl hade bestämt oss för att jobba på egen hand och göra allt själva så 
stötte vi på lite problem vad gäller att lära oss använda de verktyg som 
behövs för att modifiera spelet vi ville jobba med. Det krävdes ganska 
mycket tid och arbete för att behärska dessa. Men så här i efterhand känns 
det som att dessa lärdomar blivit de viktigaste med hela arbetet. 
 
Ett par grundläggande problem har uppstått under projektets gång. Ett av 
dessa var att vi aldrig programmerat något innan och saknade kunskap om 
hur man praktiskt ljudlägger ett dataspel. I teorin tänkte vi att det är 
detsamma som i film rent ljudtekniskt. Ljudeffekterna har samma funktion i 
spel som i film och de bearbetas på liknande vis i ljudredigeringsprogram. 
Även om vi har hittat en del litteratur i ämnet ljudläggning för spel så har 
denna antingen varit undermåliga i sin beskrivning av infogandet av ljud i 
spel eller helt enkelt på för hög nivå med krav på tidigare kunskap av C++ 
och andra programmeringsspråk. Vad som varit enklast för oss visade sig 
vara de tutorials och forum som finns i ämnet på Internet. Dessa hjälpte oss 
att komma igång med projektet och när vi väl visste grunderna för hur saker 
och ting fungerade blev allt genast mycket lättare och vi kunde inrikta oss 
på det primära i vårt arbete, att samla ihop och spela in ljud. Det svåraste i 
den här processen var att hitta i alla scripts vilka ljud och när de spelades. 
Efter en tid in i projektet lärde vi oss ett kommando (snd_show 1) som man 
kan skriva in i consolen i spelet. Consolen fungerar som en kommandotolk 
för debug och fusk (cheats) bland annat. Varje gång det spelas upp ett ljud i 
spelet så står det varifrån ljudet hämtas. En klar fördel för att slippa söka 
genom de tiotals scripts som finns och leta reda på ett enda ljud bland 
tusentals. 
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