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Sammanfattning 
 

Denna studie tar upp forskning kring tillgänglighet inom data/tv-spel och fokuserar 

främst på ljudspel, en genre som särskilt uppstått för synnedsatta. Texten tar upp 

frågeställningen kring seende personers upplevelser av ljudspel och att kvalitativ data 

ska samlas in för denna studie. Metoden diskuteras och relevant forskning för denna 

studie nämns därefter. Genom att lyfta fram viktiga designval för genren ljudspel har en 

artefakt skapats dedikerad till studien. Denna artefakt består av ett enkelt spel med syfte 

att undersöka seende personers förmåga att navigera i en okänd 3D-miljö utan grafik, 

samt undersöka deras mentala representation av 3D-miljön. Undersökningen visade 

resultat som gav förståelse för personers upplevelse av ljudspel och hur deras mentala 

bild ser ut. För framtida arbeten borde även synnedsatta ta del av artefakten för att se 

om den mentala representationen skiljer sig mellan grupperna.    
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1 Introduktion 

 
Spel har blivit mer avancerade de senaste decennierna och utvecklas fortfarande ständigt. 

Grafiken i moderna spel har gått från ett fåtal pixlar till hyperrealistisk stil som suddar ut 

gränsen mellan verklighet och spel. Eftersom spel börjar bli mer realistiska har även 

standarden på ljuddesign ökat i samband med detta. Även om kvalitén på ljud i spel förbättrats 

är det fortfarande det visuella som huvudsakligen används för att förmedla spelets 

information och innehåll. Detta gör att människor med synnedsättningar blir uteslutna från 

spelkulturen eftersom för mycket fokus ligger på grafik och visuell information. Forskning 

inom spel för synnedsatta har uppstått på grund av detta i syfte att inkludera personer utan 

synförmåga till att kunna ta del av digitala spel. Begreppet ”ljudspel” handlar om spel som inte 

förlitar sig på grafik, utan det är ljuddesignen som förmedlar allt från spelarens input, spelets 

miljö och spelets rumslighet. 

I ljudspel är det spelets ljuddesign som utgör grunden för spelets gameplay. Genom olika 

metoder kan man skapa en inkluderande design så att synnedsatta kan vara en del av den 

moderna data/tv-spelkulturen. För att uppnå en sådan lösning måste det finnas förståelse för 

synnedsattas uppfattning av rumslighet, deras spatiala förmåga. Forskning existerar där det 

finns bevis på att synnedsattas barns mentala bild av en miljö är jämlik med seende personer. 

Dock finns det inte lika mycket forskning kring seendes personer mentala bild av virtuell miljö 

när inga visuella hjälpmedel finns. På grund av detta fokuserar denna studie på seende 

personers uppfattning och upplevelse av ljudspel, samt hur deras spatiala förmåga utnyttjas i 

detta fall. 

Genom en kvalitativ undersökning och skapandet av artefakt undersöker detta arbete seende 

personers navigation och mental representation i en 3D-miljö som endast består av ljud. 

Denna 3D-miljö innehåller objekt som spelaren samlar upp och hinder som spelaren måste 

navigera sig igenom. Bakom skapandet uppstod både tekniska och designinriktade 

utmaningar som diskuteras i denna text. Ljuddesignen måste vara tillräckligt informativ för 

att spelare ska kunna navigera och lokalisera sig igenom 3D-landskapet. För undersökningen 

ska testpersonerna svara på intervjufrågor, samt skissa ner miljön som de minns eller 

uppfattade den. Med hjälp av detta kan data samlas in för att se hur en seende personer 

uppfattar en ljudmiljö och om deras spatiala förmåga kan mentalt återskapa en främmande 

miljö och dess uppbyggnad.  
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2 Bakgrund 

Under de senaste årtionden har digitala spel blivit ett av de vanligaste medier för 

underhållningssyfte (Yuan, Folmer & Harris 2011). En förklaring till denna popularitet kan 

vara att spel består till stor del av interaktion, vilket inte andra medier som böcker, filmer och 

musik bidrar med i samma grad. Andra former av spel har också uppstått på grund av detta, 

till exempel spel för undervisningssyfte. Yuan et.al förklarar dock att populära spelgenrer som 

strategi, RPGs och sport saknar tillgänglighet för personer med motoriksvårigheter eller 

synnedsättning. Lee Garber (2013) nämner att på grund av att spel blir mer avancerade har 

personer med funktionsnedsättningar svårare att vara delaktiga av den allt mer virtuella 

framväxten. I USA är det cirka 6,3 miljoner människor som inte kan spela spel på grund av en 

funktionsnedsättning, vilket exkluderar dem från den stigande sociala påverkan som spel 

förmedlar. Garber pekar på en undersökning som visar att 94 % funktionsnedsatta spelare 

som kan ta del av anpassade spel säger att det ger dem en bättre mental och fysisk hälsa. Detta 

innefattar bland annat stressavlastning, förbättrat humör och mental stimulation.  

Med den ökande utvecklingen av spel i undervisningssyfte har det även uppmärksammats ett 

behov av utbildningsspel för funktionshindrade, förklarar Marion Hersh & Barbara Leporini 

(2018). Deras artikel visar flera studier som fokuserar på olika specifika 

funktionsnedsättningar och vilka funktioner som bör implementeras för att kunna inkludera 

den funktionshindrade personenen till digitala spel. Studiernas gemensamma faktor att bara 

fokusera på en typ av nedsättning visar att mer inriktning behövs till att försöka inkludera 

flera typer av funktionshinder till samma spel. Utifrån de designval som uppstått kan dessa 

implementeras till moderna spel för att på så sätt inkludera funktionshindrade till nyutgivna 

spel. Hersh & Leporini menar att istället för att se inkluderande design som en komplicerad 

funktion bör spelutvecklare titta på de lösningar som redan existerar och utvidga sin kunskap. 

För att även se till att den design man utvecklar ska fungera exemplariskt för olika 

funktionshinder bör även funktionshindrade vara närvarande under utvecklingen. Detta gör 

att man inte missar de viktiga perspektiv och problemlösningar som utövaren behöver som 

inte utvecklaren alltid tänker på. 

2.1 Speldesign för Ljudspel  

I en studie av Dan Gärdenfors (2003) beskriver han hur trots att ljud och musik för spel har 

blivit mer avancerade med åren används bara detta som en dekorativ effekt och istället lägger 

spel mest tyngd på det grafiska för att förmedla information. På grund av detta blir moderna 

spel otillgängliga för personer med synnedsättning, vilket har lett till genren ”ljudspel”. 

Ljudspel är en genre av digitala spel som spelas med hjälp av hörseln istället för synförmågan 

(Urbanek, Fikar & Güldenpfenning 2018). Både personer med och utan synförmåga kan 

underhållas av ljudbaserade spel och få inlevelse för spelets miljö. Timothy Roden & Ian 

Parberry (2005) menar att ljud i spel kan skapa en mer realistisk spelupplevelse och att ljud 

är bättre på att efterlikna verkligheten än grafik. Detta är dock en 14 år gammal observation, 

och grafik har sedan dess utvecklats till att bli ännu mer verklighetstroget. Det som skiljer ljud 

från grafik är ljudets egenskap att förmedla information som inte är synligt. På grund av vår 

hörsel kan vi även uppfatta objekt utanför vårt synfält och tillsammans med visuell 

information kan vi få en klar bild av den miljö vi befinner oss i (Röber & Masuch 2004).  

Det finns olika metoder till att tackla den speldesign som krävs för att inkludera både 

synnedsatta och seende i spel. I Grekland skapade man ett anpassat memory-spel för både 
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blinda barn och seende barn (Giannakopoulos, Taltas, Giannakopoulos, Floros, Katsoulis 

2018). Varje kort spelade upp ett ljud när man vände på det och kontrollerna var endast 

piltangenterna. Ett positionsbaserat ljud användes när man rörde sig höger eller vänster, 

vilket gjorde att detta ljud panorerades i höger respektive vänster högtalare beroende på 

kortens position på skärmen. Om man rörde sig upp eller ner fick det positionsbaserade ljudet 

antingen en lägre ton ju närmare man rörde sig mot botten av skärmen, eller en högre pitch 

ju längre upp man befann sig. På grund av detta kunde både icke-seende och seende barn spela 

samma spel, vilket på så sätt minskar den sociala klyftan som skapas när synnedsatta 

exkluderas från spel. 

Röber & Masuch (2004) menar att alla objekt som befinner sig i en ljudmiljö måste alstra ljud, 

annars är det omöjligt att uppfatta objektets existens. Teoretiskt sätt går därför alla objekt i en 

ljudmiljö att integrera med. Dessa interaktioner sammanfattar bland annat hinder i form av 

väggar eller barriärer, förflyttning genom dörrar, trappor eller hissar, samt avsiktliga 

interaktioner med knappar eller telefoner. Föremål som lyssnaren inte är bekant med är bäst 

att förmedla genom verbal beskrivning, vilket inte behöver beskrivas mer än en gång då 

lyssnaren lärt sig ljudets innebörd. Det måste också finnas en tydlig feedback när man lyckats 

interagera med ett objekt för att spelaren ska förstå att den utfört en handling.  

”Inclusive game design facilitating shared gaming experience” (Wilhelmsson, Engström, 

Brusk & Östblad 2017) beskriver utvecklingen av ett narrativ till ett spel som både synnedsatta 

och seende kan ta del av. Genom att skapa ett mobilspel som låter synnedsatta navigera med 

hjälp av ett ljudbaserat gränssnitt via touchskärmen behövs alltså ingen grafik för att kunna 

ta sig genom spelets narrativ. Man kunde alltså med fingret lokalisera sig fram till objekt, 

interaktioner och dialogval genom informerande ljuddesign som spelas upp när fingret 

befinner nära eller på interaktionsvalet. Spelets grafik är till för att seende personer ska få en 

uppfattning av spelets handling och var det utspelar sig genom visuella medel. Syftet med 

studien är att undersöka skillnaden mellan synnedsatta och seendes uppfattning av narrativet 

och om ljuddesignen kan förmedla lika mycket som den visuella informationen. Resultatet 

visade att skillnaden var minimal och att det ljudbaserade gränssnittet inte hade en negativ 

effekt för de seende testpersonerna. Genom att beskriva spelmiljön med hjälp av både 

ljuddesign och grafik kan man enkelt inkludera båda parterna till samma spelkoncept. 

 

Gärdenfors (2003) nämner de problem och komplikationer som uppstår vid försök av att 

utveckla en speldesign för synnedsatta. Användning av tal är inte alltid det optimala för att 

förmedla spelinformation, då tal är ett långsamt kommunikationssätt kan enbart förmedla en 

sak i taget. En självklar metod är att använda riktiga ljudinspelningar för att illustrera 

händelser, men detta är inte alltid möjligt då inte alla objekt i verkligheten ger ifrån sig ljud. 

En annan komplikation som Gärdenfors (2003) nämner är när ljud ska förmedla spelarens 

”status”, vilket kan till exempel vara att spelarens ”hälsa” håller på att ta slut, hur mycket tid 

som återstår i spelet eller vad för material man bär med sig. Samma sak gäller så kallade 

”ljudikoner” som symboliserar grundläggande funktioner i användargränssnitt. Till exempel 

är spara funktionen i ett gränssnitt oftast kopplat till symbolen av en diskett, något som är 

universellt identifierbart. Dock saknar dessa ikoner en universell auditiv form, vilket gör att 

dessa funktioner måste förklaras i ett ljudbaserat gränssnitt och inget som ska antas vara en 

förkunskap hos spelaren, vilket kan leda till att spelaren distraheras och får en 

osammanhängande bild av spelmiljön. Gärdenfors (2003) förklarar att oavsett speldesign är 

det vanligaste problemet att förmedla rumsliga strukturer och interaktions möjligheter med 

hjälp av bara ljud. 
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Urbanek et.al (2018) förklarar hur dåliga designval inom ljudspel kan sabotera omfattande för 

spelarens mentala bild av miljön. Studien lät 191 studenter som studerade interaktiv design 

att forska kring ljudspel för att sedan låta varje student skapa ett eget ljudspel. Detta ledde till 

att Urbanek et.al (2018) skapade ett antal anti-regler, alltså regler man inte ska följa, för att 

spelutvecklare ska undvika de största misstagen när man utvecklar ett ljudspel. Detta 

innefattar bland annat att inte ha allt för höga ljud, mixa spelets ljudvolymer på ett lämpligt 

sätt, använd ljud som passar till spelets innehåll, ambiens och musik ska inte distrahera 

spelaren från viktig information, samt bör distansen mellan ljud och spelaren vara tydliga. Att 

förklara reglerna för ett ljudspel bör inte ta runt fem minuter och ska inte behöva vara separata 

från spelet. Det blir alltså för svårt för testdeltagaren att minnas all information under spelets 

gång om reglerna behöver förklaras innan spelet ens är på.  

Johnny Friberg & Dan Gärdenfors (2004) anser att det är möjligt att skapa underhållande 

ljudspel för alla och inte bara till människor med synnedsättningar. De menar att även om 

ljudspel ökar i antal och bidrar med en speldesign som inkluderar synnedsatta är ljudspel 

fortfarande inte lika komplexa som dagens populära, visuella spel. Spel för synnedsatta barn 

behöver alltså inte vara så enkla i sin speldesign att de liknar spel som seende barn spelade för 

10–15 år sedan. Friberg & Gärdenfors (2004) nämner är Tim’s Journey, ett spel där man styr 

en karaktär i en 3D-värld som endast består av ljud. Spelets ljuddesign är i surround och 

spelaren hör ljuden från ett första-persons perspektiv. Vissa hjälpmetoder har implementerats 

för att undvika känslan av att känna sig vilse. Dessa är bland annat fotsteg så att spelaren vet 

vilket underlag de går på och en ”Ambience Reductor” som låter spelaren sänka volymen på 

allt förutom objekt man kan integrera med. Tim’s Journey’s lösning till att tydligt indikera 

statiska objekt i spelvärlden är att ge dem upprepande, korta ljud som spelas i samma takt 

med resten av spelvärldens objekt. På detta sätt slipper man att det blir för mycket ljud för 

spelaren att uppfatta, då alla objekt spelas i samma takt och inte i olika hastigheter.  

 

2.2 Rumslighet 

Nedanstående rubriker sammanfattar olika teorier och koncept av rumslighet, vilket 

innefattar mental representation av miljöer, hur man upplever rumslighet med hjälp av ljud i 

en 3D-miljö, samt hur synnedsatta tolkar och upplever rumslighet. 

 

2.2.1 Spatiala begrepp 

Det existerar flera teorier och begrepp för hur personer använder förmågan till att tolka 

rumslighet. ”Spatial ability” definieras som ”förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors 

och rymders förhållande till varandra.” (Nationalencyklopedin u.å.). ”Spatial cognition” 

hänvisar till den kognitiva processen till att förstå en 3D-miljö och hur man utnyttjar den 

kunskapen i olika situationer (Wallet, Sauzéon, Rodrigues & N'Kaoua 2008). Begreppet 

”spatial cognition” beskrivs även som förmågan att lokalisera föremål på ett noggrant sätt, att 

ha en närsluten förståelse av riktning och avstånd mellan material, att förstå vägar och deras 

sammankoppling, att minnas det korrekta namnet på särskilda platser, samt att orientera sig 

korrekt genom användning av globala och lokala ramverk (Golledge, Klatzky & Loomis 1996). 

Barbara Tversky (1993) delar upp människors mentala representation av miljöer i tre 

kategorier. ”Cognitive maps” är den mest noggranna mentala representationen av en miljö och 
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ska vara lika användbar som en riktig karta. Begreppet “cognitive collages” används när 

informationen för en miljö inte är tillräcklig för att skapa en tydlig, mental bild. Detta 

förekommer när man utgår från minnet och/eller bedömningar, vilket inte alltid leder till en 

kartliknande, mental bild. Istället liknar den mentala representationen mest ett ”collage” 

eftersom det inte har samma sammanhållning som en riktig karta, men innehåller fortfarande 

delaktig information och olika perspektiv. ”Spatial mental models” är också en klar 

representation av en miljö, men till skillnad från ”cognitive maps” innehåller kartan inga 

metriska värden. Golledge et.al (1996) menar istället att ”cognitive maps” är en individs inre 

mentala representation eller modell av den värld vi lever i, vilket är en inkomplett och 

förvrängd representation till skillnad från den uppbyggda världen runt omkring oss. 

2.2.2 Synnedsatta och Rumslighet  

För att kunna utveckla och förbättra våra orienteringsfärdigheter behövs kunskapen till att 

skapa en mental karta av miljöer, samt förstå vilka möjligheter man har att navigera sig i dem. 

Denna information om miljöer tas fram för allt upp av människors synförmåga, vilket betyder 

att personer utan synförmåga måste förlita sig på andra sinnen för att kunna utforska nya 

miljöer (Lahav & Mioduser 2004). För att kunna navigera i bekanta miljöer skapar 

synnedsatta detaljerade mentala kartor av dessa platser (Quiñones, Greene, Yang, & Newman 

2011). Det hjälper att komma ihåg olika landmärken i miljön man passerar dagligen, vilket 

kan vara ett träd man vidrör med käppen, en distinkt doft eller specifika ljud som musik. 

Quiñones et.al (2011) menar dock att dessa regelbundna rutiner kan saboteras. Det kan vara 

plötsliga förändringar I miljön som till exempel en avstängd trottoar eller ett nerhugget träd 

som tidigare fungerade som ett landmärke.  

Rayoung Yang et.al (2011) förklarar att icke-seende människor missar viktig information om 

den kringliggande miljön de befinner sig. Detta leder till att synnedsatta individer måste 

planera långt i förväg när de ska bege sig till nya platser, eller behöver de förlita sig på andra 

för att kunna navigera okända miljöer. Yang et.al (2011) skapade ett lokaliseringssystem för 

smartphones där information om personens befintliga plats och intressanta platser runt 

omkring meddelas från telefonens högtalare. Detta visades hjälpa synnedsatta personers 

förmåga att uppfatta deras omgivning och få ökad förståelse av obekanta miljöer, samt fick de 

en större känsla av självständighet.  

Det finns en undersökning för synnedsattas tolkning av “cognitive maps” genom att låta 

seende och icke-seende gymnasieelever konstruera en karta av deras skolgård, förklarar 

Golledge et.al. (1996). Undersökningen gav testdeltagarna material som representerade 

byggnader och gångar, vilket lades ut på ett spelbräde. Det visade sig att seende med 

ögonbindel och delvis seende kunde skapa en tydligare och mer noggrann karta av skolgården 

än elever med medfödd blindhet. De synskadade elevernas uppfattning av en miljö och de 

spatiala förhållandena av föremål i den miljön beror störst på deras rörlighet, alltså var de 

själva kan röra sig i miljön och vilka vägar de är mest bekanta med. 

 

2.2.3 Rumslighet inom ljudspel 

”Spatial audio” i spel bidrar till en mer verklighetstrogen spelvärld genom att lyssnaren får 

uppleva ljud som kommer från olika riktningar och platser i en 3D-miljö (Schissler, Nicholls 

& Mehra 2016). En viktig komponent till att skapa 3D-ljud för spel så att man uppnår 

illusionen av rumslighet är att använda HRTF (Head-Related Transfer Functions). Detta filter 
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avgör hur lyssnarens huvud, kropp och örons geometri påverkas av inkommande ljud från alla 

håll och vinklar. Filtret tar upp ljud som rör sig mot lyssnarens huvud och placerar ut dem i 

lyssnarens höger respektive vänstra öra, vilket leder till att ljudet hörs i den riktning där det 

kommer ifrån. Jaime Sánchez, Mauricio Lumbreras & Luca Cernuzzi (2001) påstår att 

synnedsatta barn kan konstruera en mental bild av en miljö, enbart med hjälp av ljud. Detta 

visar att spatial förmåga inte endast gäller visuellt, utan det går att överföra och återskapa 

mentala konstruktioner med hjälp av spatialt ljud.  

Spatiala förhållanden i ett 2D spel går även att förmedla med hjälp av informativ ljuddesign 

(Oren, Harding & Bonebright 2008). Detta resultat framgick efter att både seende och icke-

seende fick muntligt beskriva deras uppfattning av ett 2d-plattformsspel och dess struktur för 

att se om deras mentala bild stämde överens med det riktiga spelet. Tre grupper genomförde 

testet, första var seende som fick spela med grafik och ljud, andra var seende som fick spela 

utan grafikdelen och tredje var synnedsatta som också spelade den ljudbaserade versionen. 

Undersökningen visade inga större skillnader hos dessa grupper i den mentala 

representationen av spelvärldens uppbyggnad då alla hade liknande noggrannhet i att 

beskriva spelets struktur. 

I artikeln ”Virtual Environment Interaction Through 3D Audio by Blind Children” (Sánchez & 

Lumbreras 1999) beskrivs en undersökning på synnedsatta barn där man fokuserade på 

barnens kognitiva förståelse av en spel-miljö som består enbart av ljud. Spelet bestod utav en 

3D-miljö i form av en lång korridor som man navigerar sig framåt igenom. Barnen kan 

lokalisera olika föremål, monster eller dörrar i den virtuella världen genom att välja olika delar 

i ett rutnät på skärmen. Genom HRTF kunde man skapa 3D-ljud så att barnen kunde 

lokalisera sig i rutnätet. Eftersom det även finns en handling i spelet motiverade detta barnen 

till att vilja upptäcka spelvärlden, vilket gjorde världen mer levande och minnesvärd. Efter att 

barnen spelat igenom spelet fem gånger under två olika sittningar skulle de återskapa 

spelvärlden med hjälp av Lego-block. Detta för att se om de kunde uppfatta den rumslighet på 

det exakta sättet som spelvärlden var uppbyggd på. Resultatet varierade, men ungefär hälften 

av testpersonerna lyckades återskapa en noggrann representation av spelvärldens 

uppbyggnad. Barnen hade också olika mycket erfarenhet med teknologi och det var tydligt att 

de med mest erfarenhet gjorde bättre ifrån sig än barn med mindre teknologiska kunskaper. 

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

Bakgrunden visar att det finns en hel del forskning kring ämnet om inkluderande speldesign 

och ljudspel, vilket är viktigt för de kommande generationer som blir en större del av den 

digitala kulturen. Det som differentierar de olika studierna är de olika tillvägagångssätten som 

forskarna väljer att implementera i sina ljudspel för att förmedla information genom ljud. 

Upplevelsen av rumslighet har visat sig vara väldigt jämställd oavsett om personen är 

synnedsatt eller inte, men dessa studier är mest fokuserade på linjära miljöer och främst 

synnedsattas uppfattning. Därför behövs det mer forskning kring olika typer av 3D-miljöer, 

samt hur både seende och synnedsatta upplever samma 3D-miljö i ett ljudspel. 
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3 Problemformulering  

Ljudspel har blivit mer uppmärksammat med åren och är ett viktigt arbete för att kunna 

inkludera en grupp som tidigare inte kunnat ta del av digitala spel. Forskning visar att det 

finns flera metoder till att utveckla ljudbaserade spel och vissa tillvägagångsätt är mer 

komplicerade än andra. Det är viktigt att förmedla information som man annars antar att 

spelaren bör veta i förhand. Att uppfatta rumslighet och att skapa en mental bild av virtuell 

värld för synnedsatta är möjligt trots att de saknar visuell förmåga. Sánchez & Lumbreras 

(1999) forskning är definitivt intressant då de bevisat att det går att skapa en virtuell miljö 

som gå att navigera i utifrån barnens spatiala förmåga. Att skapa en virtuell värld som saknar 

visuellt innehåll behöver inte förlora den information och miljö som grafik förmedlar, utan 

kan med hjälp av vissa betydande designval förmedla detta istället via ljuddesign. Det som 

saknas för denna typ av studie är en typ av verklighetsbaserad 3D-navigering, istället för en 

förenklad variant med ett rutnät som navigeringsmetod. Möjligheten borde finnas att kunna 

styra spelkaraktärens huvud 360 grader för att utnyttja HRTF till fullo. Friberg & Gärdenfors 

(2004) visar ett bra exempel på detta med Tim’s Journey som använder första-persons 

perspektiv och surround för att lyssna på sin omgivning.  

Att se hur synnedsatta barn kan återskapa rumslighet visar att deras mentala representation 

av en miljö är uppbyggt på samma sätt som seende persons. Att forska på barn, samt 

synnedsatta människor kräver mer resurser på grund av de forskningsetiska avvägningar när 

barn är inblandade, samt är synnedsatta svårare att få tag på än seende personer. Därför ska 

denna text forska vidare på den mentala bilden som uppstår hos unga vuxna när man befinner 

sig i en spelvärld som saknar visuellt innehåll. Vi vet att synnedsatta barn kan återskapa en 

virtuell miljö utifrån deras mentala konstruktion, men hur reagerar seende personer om de 

utsätts för en liknande undersökning? Hur ser deras återskapning ut av en 3D-miljö om de 

inte får tillgång till ett visuellt hjälpmedel? Frågeställningen för denna undersökningen är: 

1. Vad blir personers upplevelse av att navigera i en 3D-miljö utan visuella medel och 

hur blir deras uppfattning av spelvärldens rumslighet?  

 

2. Kan även seende personer återskapa den spelvärld som de befinner sig i och hur 

uppfattar de den värld de befinner sig i?  

3.1 Metodbeskrivning 

För denna studie skapades en artefakt där spelaren navigerar igenom en virtuell 3D-miljö utan 

grafik i uppdrag att hitta fem objekt. Dessa objekt ger ifrån sig ett läte som gör att spelaren 

kan hitta dessa och samla upp dem, vilket utfördes med hjälp av hörlurar och ett 

implementerat HRTF-filter till artefakten. Genom att endast gå på objektet tar spelaren upp 

det, vilket betyder att man måste lokalisera det exakta stället som objekten är utplacerat i 

spelvärlden. När spelaren samlar upp detta så måste personen få feedback via ljud när detta 

sker och hur många objekt det finns kvar att hämta. Det finns även hinder i världen i form av 

väggar eller liknande som blockerar spelarens rörelser, vilket måste också förmedlas via ljud 

att detta sker så att spelaren kan navigera sig runt sådana hinder. När alla fem objekt har 

hittats måste spelaren ta sig tillbaka till startposition för att avsluta spelet.  

Artefakten har en ljuddesign som påminner om en utomhus miljö. Dessa ljud består utav 

fågelkvitter, en rinnande bäck, prasslande buskar osv. För att lokalisera objekten kan man 
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med hjälp av miljöljuden förstå att man tar sig framåt till nya platser och får spelaren att 

komma ihåg platser de redan varit på. Miljöljuden hjälper även spelaren att inte känna sig 

vilsen, då det alltid finns ett ljud att lokalisera sig till. Alla objekt befinner sig nära de tydliga 

miljöljuden, vilket betyder att spelaren måste lyssna efter dessa ljud för att kunna hitta 

objekten. Genom alla dessa moment formar spelaren en uppfattning av den virtuella världen 

och kan på så sätt svara på frågor angående testet. 

Det praktiska arbetet för denna uppgift samlade in data genom en kvalitativ metod bestående 

av en strukturerad intervju där testpersonerna spelar igenom artefakten och svarar därefter 

på förbestämda frågor angående artefakten. Dessa frågor fokuserade på personernas 

uppfattning av 3D-miljön, om deras upplevelse och utmaningen att navigera. Det var viktigt 

att testpersonerna skulle teckna ner den virtuella världen och försöka återskapa miljöns 

konstruktion så noggrant som möjligt. För att underlätta för testpersonen fick de även testa 

artefakten två gånger, vilket gav dem två försök till att konstruera deras uppfattning av 

artefakten. Precis som Sánchez och Lumbreras (1999) låtar dem barnen testa deras artefakt 

flera gånger för att underlätta barnens uppgift till att skapa en bild av den virtuella världen. 

Även en handling existerar i deras virtuella värld för att göra barnen mer engagerade till testet. 

Det var något som också infördes i denna studie för att göra testpersonerna mer engagerade 

till artefakten och på så sätt få ett bättre minne av den virtuella miljön.  

Studien använde sig av testpersoner i åldrarna 18–30 år för att se unga vuxnas resultat av att 

navigera och måla en mental bild av en virtuell värld. Detta på grund av att textens författare 

studerar på en högskola och kunde få tag på testpersoner genom att fråga andra studerande. 

Kravet var att testpersonerna hade en hyfsat god erfarenhet av data/tv-spel för att enkelt 

kunna förstå hur man kontrollerar karaktären i artefakten. Fokus skulle ligga på spelarnas sätt 

att navigera med hörseln och skulle inte distraheras av att testpersonen inte hade tidigare 

erfarenhet till spelkontroller. Antalet testpersoner för studien blev sammanlagt åtta deltagare.  

3.1.1 Intervjufrågor 

Undersöknings intervjufrågor är bland annat inspirerade av Wilhelmssons et.al (2017) öppna 

frågor för att samla in kvalitativa data. Frågorna för denna studie lyder: 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

2. Fanns det några utmaningar med spelet? 

3. Visualiserar du spelets miljö? 

4. Vad är storleken på spelvärlden? 

Efter att dessa frågor ställdes och besvarades fick testpersonen åter igen spela igenom 

artefakten med uppgiften att teckna ner sin mentala bild av 3D-miljön efter att de klarat ut 

spelet. Testpersonen tilldelas papper och penna för detta, samt fick personen instruktioner på 

att de skulle teckna ner spelets objekt och dess placeringar, spelets startposition och kartans 

form. Resten var det upp till testpersonerna att själva teckna ner resterande miljöljud och olika 

hinder som uppstod. Teckningen behövde bara vara en skiss och behövde inte vara estetiskt 

tilltalande.  

Med dessa frågor och skisser gick det att jämföra de olika deltagarnas svar och komma fram 

till slutsatser om hur de upplevt artefakten och om de hade en liknande uppfattning av miljön. 

Det gick även att jämföra den mentala bilden hos deltagarna när de navigerade sig igenom en 

okänd miljö med hjälp av bara ljud.  
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3.2 Diskussion kring metodval 

Alan Bryman (2016) förklarar olika skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

En av dessa motsatser är att kvantitativ undersökning oftast inte har någon kontakt med 

testdeltagarna, medan kvalitativ undersökning försöker förstå deltagaren och dess agerande. 

Kvantitativ datainsamling innehåller mer statistik och siffror, medan kvalitativ datainsamling 

söker förståelse av beteendet hos den delaktiga. Det är utifrån testdeltagarna som en kvalitativ 

undersökning kan utforma teorier och slutsatser ifrån. Eftersom undersökningens syfte i detta 

fall var att studera människors mentala bild av en 3D-miljö med hjälp av endast ljud var det 

mer passande att fråga om deltagarens emotionella åsikter om miljön istället för att försöka 

beskriva mental representation med skalor och statistik. Denna text ville fram för allt få fram 

data om individers upplevelser och försöka förstå hur deltagarna agerar i en främmande spel-

miljö utan hjälp av visuella medel. Därför var en kvalitativ metod mer lämplig för denna typ 

av undersökning.  

Enligt Bryman (2016) är kvantitativa metoder mer tillämpade för insamling av numeriska 

data. Insamlade data måste mätas på ett sätt som gör det möjligt att kvantifieras, vilket betyder 

att man tolkar variationer i statistik och variabler för att hitta förklaringar till varför saker är 

som de är. Om en kvantitativ metod skulle användas för denna undersökning skulle den 

nuvarande frågeställningen behövt ändras och istället handlat om till exempel hur många 

personer lyckades ta sig igenom artefaktens uppgift, om de tycker svårighetsgraden var rimlig, 

samt hur roligt var det att genomföra uppgiften. Dessa frågor hade kunnat besvaras på en skala 

mellan 1 – 10 och omvandlats till numeriska värden, vilket sedan går att jämföra och 

diskuteras.  

Om en kvantitativ metod hade utnyttjats skulle vissa designval i artefakten behöva förändras. 

Eftersom artefakten som testpersonerna genomförde innehåller abstrakta ljud behövdes 

tydliga instruktioner till vad dessa ljud innebär. Röber & Masuch (2004) förklarar tyngden 

med att beskriva obekanta ljud för spelaren och att detta måste förmedlas verbalt. Lösningen 

till detta var därför att låta skaparen till artefakten närvara under testet och muntligt förklara 

dessa ljud och deras innebörd medan undersökningen pågick. En kvantitativ undersökning 

hade också krävt en tydlig förklaring till de ljud som behöver inläras för studien, vilket kan 

lösas genom att implementera en röst i spelet som förklarar vad som händer och varför. Detta 

skulle leda till att testpersonen inte behöver ta av sig hörlurana under testet och distraheras 

från spelupplevelsen. Då kunde även undersökningen utföras på platser som artefaktens 

skapare inte behöver fysiskt närvara på.  

Att använda en röst istället för att ha en riktig person närvarande låter som en bättre idé, även 

för en kvalitativ metod. Problemet med detta är att det kommer med stor sannolikhet 

distrahera spelaren från att utföra undersökningens uppgifter. Det går fram för allt ut på att 

lyssna efter ljud för att få en tydlig mental bild av spelmiljön och en röst som konstant 

påminner spelaren vad som händer distraherar deltagaren från den uppgiften. Precis som 

Gärdenfors (2003) nämner är tal inte ett effektivt sätt att kommunicera händelser. Tal kan 

dock fungera om det endast uppstår en gång när det förklarar ett läte och sedan hörs inte igen 

då spelaren lärt sig innebörden. Problemet som uppstår då är att spelaren alltid måste komma 

ihåg innebörden och kan inte få hjälp igen om hen glömmer bort. Därför använder denna 

undersökningen en utomstående person som kan vara med under testet hela tiden, förklara 

abstrakta ljud och finnas tillgänglig om testdeltagaren fastnar eller behöver hjälp. Sedan ska 

deltagaren klara sig på egen hand när personen åter igen spelar igenom artefakten, men då 

finns även en instruktör närvarande ifall personen glömmer bort viktiga ljud. Det är 
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fortfarande optimalt att testdeltagarna ska klara sig själva utan att bli allt för påverkade av 

instruktören, då det kan ha effekter på resultatet och undersökningen trovärdighet.  
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning och studier kring hur synnedsatta upplever sin omgivning och hur 

man kan träna upp den förmågan med hjälp av virtuella världar. Ett exempel är att man 

skapade en simulation av ett övergångsställe i syfte att undersöka de val som synnedsatta utför 

när de passerar ett sådant hinder (Wu, Ashmead, Adams & Bodenheimer 2018). Genom 

användning av HRTF kunde man uppnå positionsbaserade ljud och därför simulera ljudet från 

bilar som passerar, vilket i sig ska påverka deltagarens beslut att korsa vägen.  

En annan studie förklarar att det svåra för icke-seende människor är deras uppfattning om var 

de befinner sig i en miljö, vilket håll de riktar sig åt och vilken riktning de går åt (Sánchez, 

Sáenz & Ripoll 2009). Synnedsatta har som preferens att navigera längst med utkanten eller 

väggarna i ett rum istället för ett öppet utrymme, då det är enklare att lokalisera sig fram med 

denna metod. Det är också en svårighet att bedöma storleken på ett okänt utrymme och därför 

kan synnedsatta använda sin käpp eller klappa för att lyssna på ekot i rummet och avgöra dess 

storlek. Sánchez et.al (2009) skapade ett spel där synnedsatta skulle navigera sig genom en 

3D-miljö med hjälp av spatialt ljud. Målet var att lokalisera och samla upp objekt för att sedan 

ta dem tillbaka till en specifik plats, samtidigt som man undviker rymdvarelser som vill åt 

objekten. För detta skapades även en unik kontroller för detta, vilket var en klocka som 

utövaren står på och placerar ut foten i den riktning de vill bege sig åt. Resultaten från 

undersökningen indikerade på att denna typ multimodalt användargränssnitt var ett bra sätt 

för synnedsatta att kunna utveckla sina orienteringsfärdigheter.  

Adrian Jäger & Aristotelis Hadjakos (2017) skapade ett ljudspel med genren ”first-person 

adventure game” i en öppen 3D-miljö. De hävdade använda sig av de mest förekommande 

spelkontrollerna för genren, alltså WASD för rörelse och musen för huvudriktningen. De 

begränsade synfältet till att endast fungera på ett vågrätt plan, med anledningen till att göra 

det enklare att lokalisera ljudkällor. Under testet hade Jäger och Hadjakos duplicerar ljudet 

så de själva kunde höra testdeltagarnas gameplay under studien. Det visade sig att 

testdeltagarna (ingen utan synförmåga) agerade på samma sätt genom att gå mot de ljud som 

de hörde. När inget ljud kunde höras hade personerna problem att förstå var de befann sig, 

alltså är orientering och positionering alltid beroende av ljud i en virtuell miljö utan visuella 

medel. De märkte att vissa deltagare var helt desorienterade under testets gång och kunde inte 

alls bedöma om två objekt befann sig nära eller långt ifrån varandra 

Jäger & Hadjakos (2017) lösningen till att förmedla att spelaren kolliderar med ett hinder i ett 

ljudspel var att spela upp knackande ljud varje gång spelaren och hindret kolliderar. Detta 

knackande ljud panoreras också beroende på vilket håll spelaren kolliderade med hindret. 

Efter att de navigerat genom den virtuella miljön fick deltagarna skissa ner deras uppfattning 

av miljön, sedan fick deltagarna korrigera sin skiss efter att ha spelet igenom ljudspelet minst 

tre gånger. Resultatet från studien visade att många hade svårigheter att bedöma sin position 

och rumslighetsuppfattning när grafik är frånvarande.  

 



 12 

5 Genomförande 

För att skapa en artefakt behövdes flera faktorer vara tillräckliga för att testet skulle kunna 

besvara den uttänkta frågeställningen. Ljuddesign, speldesign och programmering var de tre 

största utmaningarna för detta och alla behövde hålla samma kvalité. Ljuddesignen behövde 

innehålla lagom mängd information så att spelaren kunde navigera i artefakten utan att vara 

förvirrande. Distans, panorering och rumslighet kunde alla uppnås med hjälp av FMOD 

(2002) och dess inbyggda funktioner och parametrar. Eftersom HRTF finns inbyggt i 

programmet kan man med hjälp av automation och parametrar ställa in hur ljud ska agera i 

olika vinklar och distanser. På så sätt får spelaren en uppfattning av artefaktens rumslighet 

och kan lokalisera objekten i spelets miljö. 

5.1 Research / Förstudie 

En inspirationskälla till denna undersökning var Papa Sangre II (2013), ett ljudspel för 

mobilen med skräcktema. Spelet använder sig av binaural audio och mobilens touchskärm 

som sättet att kunna navigera och ta sig runt spelvärlden. Handlingen i spelet är att spelaren 

är död och måste bege sig tillbaka till de levandes värld, samtidigt som personen måste 

undvika faror med hjälp av hörseln. En stor del av spelets gameplay fokuserar på att lyssna på 

sin omgivning och på en berättarröst som guidar en genom spelvärlden. 

5.2 Skapandet av artefakten 

Figur nummer ett visar den första protypen av artefakten och hur den är kartlagd. De röda 

prickarna på bilden är de objekt som spelaren måste samla. De olika färgerna på marken utgör 

olika underlag och material som spelaren rör sig på, vilket aktiverar olika fotstegsljud 

beroende på material. Det vita som omringar kartan är väggar som hindrar spelaren från att 

ta sig iväg för långt och förhindrar spelaren från att ramla av banan. Den vita pricken på det 

blåa området är spelaren och det blåa är startpositionen. De gråa föremålen på bilden är två 

olika hinder, kuben representerar en maskin och de två cylindrarna ska föreställa två 

trummor. Storleken på artefakten är 100 x 100 meter. 

 

Figur 1  Första prototypen av artefakten, deltagaren får inte se denna bild. 
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5.2.1 Lokalisering 

För att kunna spela denna artefakt används tangentbord och mus. Tangenterna WASD 

används för att kontrollerna karaktärens rörelser och musen används till att kunna vrida på 

huvudet. Det går också att springa genom att hålla ner ”shift” på tangentbordet. Objekten som 

testdeltagaren ska samla upp har alla samma 3D-ljud för att spelaren ska känna igen dem. 

Eftersom deltagaren ska kunna höra dessa ljud på ett hyfsat långt håll liknar detta ljud i form 

av en signal. Denna signal har ett högt mellanregister för att kunna sticka ut i ljudmixen, samt 

med hjälp av 3D-ljudet går det att lyssna om ljudet befinner sig till höger eller vänster om 

spelaren eller om objektet befinner sig på ett nära eller långt avstånd. Ljudet som skapades för 

objekten är trots allt abstrakt och spelaren måste därför lära sig ljudets definition innan 

personen börjar spelet. Därför är det första deltagaren hör i artefakten ett objekt man samlar, 

vilket befinner sig framför deltagaren. Genom att gå framåt blir ljudsignalen starkare och när 

personen lyckas vidröra ljudkällan tar hen upp objektet. Även här spelas en ljudeffekt upp när 

spelaren plockar upp ett objekt för att meddela att personen lyckats lokalisera rätt plats, samt 

förvinner signalljudet från objektet för att ange att det inte längre finns i den virtuella miljön. 

Även spelarens startposition ger ifrån sig ett signalliknande ljud, vilket underlättar för 

deltagarens uppgift att navigera tillbaka till efter att personen samlat alla fem objekt. 

Eftersom 3D-miljön inte innehåller några objekt eller hinder som befinner sig ovanför eller 

under spelaren så kan personen inte vrida huvudet uppåt eller nedåt. Detta för att underlätta 

spelarens navigering som kan bli rubbat om huvudet till exempel skulle råka vara riktat uppåt, 

vilket leder till att panoreringen inte fungera lika bra. Denna lösning användes även till Jäger 

& Hadjakos (2017) ljudspel med samma motivering att underlätta för deltagarens 

lokaliseringsförmåga. Det är även därför objekten i denna artefakt inte behöver intrigeras med 

på ett sätt som man behöver vinkla huvudet nedåt, utan det är mycket enklare för spelaren att 

endast vidröra objektet än att specifikt klicka på objektens placering i miljön. 

Den svåraste utmaningen i det tidigare stadiet av artefakten var att hitta den specifika platsen 

för de olika objekten, vilket lede till att man oftast går precis förbi dem och skapar frustration. 

Därför implementerades ett upprepande ljud tillsammans med objektets signal. Detta ljud 

uppstår bara när man står vinklad minst 10 grader mot objektet, så när spelaren hör detta ljud 

bör personen röra sig framåt för att till slut lyckas kollidera med objektet, se figur 2. Ljudet 

kan max höras på 10 meters avstånd och har huvudsakligen syftet att underlätta för spelarens 

lokaliseringsförmåga. grund av detta blir det mycket enklare och bekvämare att kunna 

lokalisera sig till den rätta placeringen. Artefaktens startposition ger också ifrån sig detta 

upprepande ljud när deltagaren samlat upp alla objekt. Dock kan det upprepande ljudet till 

startpositionen höras på ett längre avstånd, samt har en större vinkel där ljudet kan höras. 

Detta på grund av att startpositionen har en större storlek än objekten, samt ska vara enklare 

att lyckats vidröra än objekten. Precis som artefaktens objekt behöver endast testdeltagaren 

vidröra placeringen av startpositionen för att avsluta artefaktens uppdrag, vilket också ger 

ifrån sig ett ljud som meddelar att man klarat uppgiften.  



 14 

     

Figur 2  Beroende på vinkeln kan spelaren höra det upprepande ljudet. På den 

vänstra bilden kan spelaren höra ljudet, men inte på den högra bilden 

 

5.2.2 Virtuella miljön 

Det finns fyra olika ”ljudområden” i artefakten. Dessa består utav olika typer av distinkta 

ambient ljud, vilket innefattar fågelkvitter, en rinnande bäck, en maskin och två trummor. 

Fåglarna och det rinnande vattnet befinner sig på det gröna området och är placerade på 

samma plats som de två röda prickarna från höger och vänster håll om spelarens startposition. 

Maskinljudet är placerad på den gråa kuben och trumljudet placerades på de två gråa 

cylindrarna. Dessa ljud ska fungera som landmärken och har som syfte att förmedla en bild av 

miljön och ge liv till den virtuella miljön. De finns också där som indikation och hjälpmedel 

för spelaren som ska kunna lyssna efter nya områden, ska kunna hitta de olika objekten, ska 

veta var hen varit eller inte varit, samt att inte känna sig vilse. De gråa objekten går även att 

kollidera i, vilket betyder att det finns fysiska objekt i spelet att undvika och att navigera sig 

runt. Det finns även ett svagt ambiens i den virtuella världen som förmedlar att spelaren 

befinner sig utomhus. Därför finns det inget tydligt reverb i den virtuella miljön, vilket borde 

bidra till en mental bild av en öppnare miljö.  

Artefaktens karta hade från början även en större storlek, cirka 200 x 150 meter. Denna storlek 

minskades då det tog för långt tid att ta sig till banans ena till den andra änden. Det var även 

lättare att känna sig vilsen och förvirrad då de olika ljudkällorna i spelet befann sig långt ifrån 

varandra, vilket Jäger & Hadjakos (2017) upptäckte var ett problem med sitt ljudspel. Det fann 

alltså inget ljud att utgå ifrån och deltagaren skulle vara tvungen att chansa vilket håll man 

borde gå åt, vilket blir frustande om det fattas ett objekt som befinner sig på andra sidan 

banan. Storleken på artefakten minskades med nästan hälften så att alla objekt och olika 

ljudkällor befann sig närmare varandra. Det blir därför enklare att hitta tillbaka till områden 

man redan varit på och att upptäcka nya ljudkällor när storleken inte är överväldigande.  

Färgerna grönt, gult och svart representerar kartans mark och är olika markmaterial. Detta 

betyder att det gröna låter som gräs när spelaren rör sig på det området och hör sina fotsteg. 

Utifrån fotstegsljudet låter det gula området som betong och det svarta området låter som trä. 

När spelaren rör sig från ett område till ett annat kan man höra skillnaden på fotstegsljuden, 
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vilket förmedlar för spelaren att det är olika typer av underlag i artefakten. Detta ska även 

underlätta för spelaren om var personen befinner sig, om man är tillbaka på samma område, 

om det är ett nytt område samt var de olika objekten är placerade. De olika fotstegsljuden ska 

alltså hjälpa spelaren att enklare navigera sig genom artefakten och få en tydligare bild 

artefaktens miljö. För att ändra fotstegsljudet beroende på material finns det en trigger på 

varje markområde som aktiverar ett event som i sig bestämmer vilket ljud som ska höras. 

Väggarna och spelets gråfärgade hinder delar samma ljudeffekt som består av ett ljud som 

loopar. Ljudet är uppbyggt av bland annat ett vitt brus och en brummande, låg ton. På så sätt 

känns ljudet farligt och bör undvikas, samt är det lätt att urskilja vitt brus från de andra ljuden 

i spelvärlden. Detta ljud har fram för allt som funktion att få spelaren att uppleva rumsligheten 

och de spatiala förhållandena mellan föremål i artefakten. Istället för att ha olika ljudeffekter 

till artefaktens väggar och hinder är anledningen bland annat att dessa två föremål delar 

samma uppgift till att förhindra spelaren att gå igenom dem. På så sätt minskar även antalet 

ljudeffekter som spelaren måste hålla reda på under spelets gång.  

En stor utmaning var att få ljudet till väggarna att agera på rätt sätt. Eftersom FMOD (2002) 

inte har funktionen till att kunna forma 3D-ljud till en rektangulär form behövdes ett script 

programmeras för att få ljudet att låta längst hela väggen. Detta script gjorde så att det 3D-

ljud som placerades på artefaktens väggar följde efter spelarens position och uppdaterades 

varje ”frame”, se figur 3. Det existerar alltså fyra ljud som alla rör sig längst sin egen vägg, 

samt så stannar ljudet upp när det når utkanterna av väggen. Eftersom ljudet följer efter 

spelaren oavsett position skapas illusionen av att ljudet är placerat längst väggen, när det 

egentligen förföljer spelaren.  

 

Figur 3 Demonstration om hur ljudet från väggen rör sig med spelaren.  

För att sedan göra spelaren blind och att avlägsna allt ljus i artefakten är programmets 

”skybox” inställd på att ha ett svart material. Detta gör så att inget ljus reflekteras i spelet och 



 16 

får spelaren att inte kunna se artefaktens konstruktion. Tidigare lösningen till detta problem 

var att sätta ett block framför spelarens kamera för att efterlikna en typ av ögonbindel. Dock 

existerade det fortfarande ljus i spelet och spelaren kunde därför se om hen vred huvudet eller 

inte. Eftersom denna undersökning fokuserar på den mentala representationen utan visuell 

hjälp togs denna designlösning bort. Det enda grafiska som spelaren kan se är antalet delar 

som personen har plockat upp, vilket är placerat i det översta vänstra hörnet av skärmen. Det 

består av en text som säger ”Score: x”, vilket x är antalet objekt spelaren har samlat upp. 

Texten ska endast vara ett hjälpmedel för spelaren att komma ihåg antalet objekt personen 

plockat upp och ska inte påverka spelarens navigeringsförmåga eller mentala bild, samt 

hjälper det utomstående att också hålla reda på testdeltagarens progression utan att höra 

artefaktens audio. 

Eftersom denna artefakt ska innehålla en handling har ett enkelt narrativ skapats för denna 

studie, dels för att bidra mer inlevelse och investering från spelaren. Handlingen är alltså att 

spelaren har kraschlandat på en okänd planet med sitt rymdskepp och spelaren måste därför 

lokalisera fem delar till rymdskeppet för att kunna reparera den. Delarna är utspridda runt 

det närliggande området och uppgiften blir är att hitta alla objekt för att sedan ta tillbaka dem 

till rymdskeppet. Denna planet har inget ljus, så det är upp till spelaren att navigera sig fram 

med hörselsinnet. Handlingen är det första som introduceras till testdeltagaren, se appendix 

A. Genom denna beskrivningen förklarar man för deltagaren att den virtuella miljön är okänd 

och inget vet hur miljön ser ut, vilket betyder att det är upp till spelaren att själv utgå från 

artefaktens ljuddesign för att skapa en egen uppfattningen och mental bild om den virtuella 

miljön.  

När testet utförs får deltagarna även muntliga instruktioner från instruktören som förklarar 

ljudens innebörd och vad som skedde för att hjälpa till när testdeltagaren spelar artefakten 

första gången. De får bara utomstående hjälp första testomgången, sedan ska de navigera 

genom spelet på egen hand. Som textens metod beskrev så kommer instruktören finnas 

närvarande under hela processen i fall testdeltagaren glömmer bort viktiga ljud och inte kan 

avsluta undersökningen. Efter att de besvarat på frågorna får de spela artefakten ännu en 

gång, med instruktionen av att sedan skissa ner hur de tror att artefaktens karta ser. Efter de 

klarar ut artefakten igen få de ett A4-papper, en penna och ett sudd. De får instruktionen av 

att skissa ner kartans form, var spelarens startposition befinner sig och var alla objekt är 

utplacerade. Efter att detta har utförts är testet klart och redo att utvärdera.  

5.3 Pilotstudie 

För att testa om artefakten och metoden fungerar som det ska utförs en pilotstudie i syfte att 

förbereda och förbättra den slutgiltiga undersökningen. Genom feedback från deltagarna i 

pilotstudien går det att komma fram till vilka designval som bör bestå och vilka som behöver 

en förändring. När pilotstudien sker bör deltagarna utföra testet på en plats utan distraktioner. 

Det ska endast vara en instruktör och deltagare i samma rum och eftersom spelet kräver en 

hel del koncentration och fokus på att lyssna är det väldigt nödvändigt att personen inte stör 

sig på kringliggande ljud. Deltagaren ska påverkas så lite som möjligt av utomstående ljud 

eller händelser och för att lösa detta sker förstudien i en musikstudio. Musikstudion är väl 

isolerad och låter deltagaren sitta ostörd under pilottestet. Testdeltagren kommer tilldelas ett 

par hörlurar och en laptop där de utför testet på. Innan artefakten påbörjas får även 

deltagarens lyssna på de viktigaste ljuden i artefakten, vilket innefattar objektens signalljud, 
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objektens upprepande ljud när man står vinklad mot dem, startpositionen, väggarna och 

hinder, samt ljudet av att man plockar upp ett objekt.  

Totalt tre deltagare medverkade under pilotstudien, vilket alla var ljudstudenter i åldrarna 

22–30 år. Deras gameplay spelades in och deras beteende och agerande noterades. De frågor 

och instruktioner som tilldelades muntligt under pilotstudien finns hänvisade i Appendix A, 

samt ingår svar på dessa frågor från varje deltagare i Appendix B. 

 

5.3.3 Resultatet från pilotstudien 

Artefakten gick smidigt att utföra och alla testdeltagarna kunde avsluta spelet utan någon 

utomstående hjälp från instruktören, vilket inte var förväntat. Det var tillräckligt att visa de 

viktigaste ljuden innan undersökningen för att deltagarna inte skulle bli förvirrade. Det tog 

cirka fem minuter för varje deltagare att klara artefaktens uppgift och ännu kortare tid under 

andra omgången. Deltagarna fick inga instruktioner om de olika ”ljudområden” och 

landmärken i spelet, men kunde snabbt lista ut att deras syfte var att vägleda spelaren till 

objektens olika placeringar. Fotstegen och de olika underlagen i spelet fick också positiv 

feedback när de gällde att hjälpa spelarens uppfattning och navigering i den virtuella miljön. 

Deltagarna under pilotstudien hade blandade åsikter kring artefakten och studien. Frågan om 

hur testdeltagaren hade för tankar kring spelets miljö var otydlig för deltagare 1 då personen 

inte visste riktigt om det gällde själva konstruktionen av artefaktens karta eller om det gällde 

visualiseringen av artefaktens miljö. Denna fråga behövde alltså tydliggöras inför den 

slutgiltiga undersökningen för att få fram att det är visualiseringen av miljön som är av 

intresse. Därför blir frågan: Visualiserar du dig spelets miljö? Utveckla. Deltagare 2 nämnde 

att hen inte visualiserade miljön och hade ingen mental bild framför sig. Deltagare 3 berättade 

dock att hen visualiserade sig en miljö som påminde om Legend of Zelda: Breath of the Wild 

(2017).  

En tydlig svårighet som noterades av första och andra deltagaren var muskänsligheten. 

Eftersom det inte finns några visuella hjälpmedel var de två deltagarna tvungna att avgöra 

med hörseln ungefär den känslighet som musen använde. Deltagare 1 börja tidigt med att 

undersöka musens känslighet genom att försiktigt röra musen och lyssna på hur 3D-ljuden 

panorerades i hörlurarna. Deltagare 2 använde för hastiga och stora musrörelser, vilket ledde 

till att personen kända sig förvirrad och desorienterad. Den andra deltagaren ansåg att det var 

för svårt att lokalisera objekten då personen lyssnade efter det ljudet som spelas upp när man 

står vinklad mot ett objekt, vilket blir svårare med för hastiga musrörelser. Åtgärder har tagits 

kring detta genom att skapa en större vinkel för spelaren att höra det upprepande ljudet som 

är placerade på artefaktens objekt, alltså en ökning från 10 grader till 15 grader. 

På grund av feedback kring muskänsligheten implementerades ytterligare en scen i spelet i 

syfte att få testdeltagare nummer tre att pröva på muskänsligheten innan personen hamnar i 

huvudscenen, se figur 4. Detta ger deltagaren en chans att förstå hur mycket personen behöver 

röra på musen för att förflytta huvudet, samt för de en förståelse för kontrollerna och att det 

inte går att vinkla huvudet upp eller ner. Scenen innehåller inga skarpa färger eller något som 

skulle kunna påverka spelaren mentala bild av 3D-miljön i den icke-grafiska scenen, vilket 

alltså kan påverka deras svar på hur de visualiserar huvudscenen i artefakten. För att gå vidare 

från denna scen behöver bara testdeltagren trycka på ”enter” och då börjar huvudscenen. 
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Figur 4 Bild av provscenen som skapades på grund av pilotstudien 

När deltagare 3 fick prova provscenen var den första responsen att personen ville sänka 

hastighet på musen. Denna funktion fanns inte tillgänglig och behöver troligtvis finnas som 

alternativ för den slutgiltiga undersökningen. Dock hade deltagare 3 inga åsikter om 

muskänsligheten när undersökningen var över, vilket troligtvis visade att provscenen bidrog 

med en större förståelse för hur mycket rörelse som krävdes från deltagaren. 

Att skissa ner artefaktens karta och miljö hade varierat resultat. Deltagare 1 visade sig ha 

tydligast förståelse för kartans struktur, men hade placerat ljudlandskapen i motsatt håll från 

deras riktiga position. Kartans form skissades ner som en rektangulär form och alla objektens 

position var nästan exakt utplacerade på rätt position. Deltagare 1 trodde dock att 

startpositionen var i centrum av banan, vilket inte var helt korrekt.  Deltagare 2 hade däremot 

svårigheter i att minnas kartans upplägg och att få en mental bild av strukturen, vilket 

resulterade i en ofärdig skiss trots instruktörens försök till att hjälpa till. Deltagaren ville alltså 

inte ens försöka eftersom personen i fråga kände sig för osäker över uppgiften. Deltagare 3 

hade lättare att skissa ner miljön, men resulterade i många felplaceringar. Ljudområden, 

objekten och startpositionen uppfattades mycket olikt till deras riktiga placering. En 

anledning var definitivt att deltagare 3 inte hade tydliga instruktioner kring skissen, då 

deltagaren började direkt skissa alla olika element på samma gång. När deltagaren sedan fick 

frågan om objektens placeringar märkte deltagare 3 att det fattades ett objekt, vilket ledde till 

att personens egen skiss blev plötsligt ologiskt för deltagaren själv. För att göra det lättare för 

framtida deltagare är att tydligt säga till om vilka element som ska skissas ner i taget, så att 

det inte sker några större misstag kring eller att testdeltagren glömmer bort viktiga objekt i 

artefakten. Alla skisser från deltagarna finns hänvisade i Appendix C-E.   
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5.4 Resultat av genomförandet 

Skapandet av artefakten bestod av många uttänkta designval kring hur spelare bör agera och 

navigera i en okänd 3D-miljö med hjälp av bara hörseln. Flera av dessa val resulterade i att 

pilotstudiens deltagare kunde navigera och lokalisera i en okänd miljö utan hjälp av visuella 

medel utan att det blev en för stor utmaning. Ett fåtal justeringen behövdes utföras till den 

slutgiltiga undersökningen, men i överlag har artefakten lyckats vägleda och tydligt kunna 

skapa en virtuell miljö som är navigerbar utan hjälp av visuella medel.  
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6 Utvärdering 

Detta kapitel sammanfattar den slutgiltiga undersökningen om hur den gick tillväga, vad 

resultatet av intervjuerna och undersökningen resulterade i, samt en analys och slutsatser av 

resultatet. 

6.1 Presentation av undersökning 

Sammanlagt åtta deltagare ställde upp på denna undersökning, vilket alla studerade 

dataspelsutveckling med olika inriktningar och var i åldrarna 21–26 år. Undersökningen 

utfördes på olika platser, men alla platser hade som gemensam nämnare att vara isolerande 

och fri från utomstående distraktioner.  

Deltagarna fick en muntlig beskrivning om att de skulle spela igenom ett ljudspel och vad 

ljudspel innebär. Det var sammanlagt två gånger som deltagarna skulle utföra 

undersökningens uppgift och de fick informationen om att en kort intervju skulle ske efter 

första spelomgången, samt att de får andra instruktioner när andra spelomgången utförs. 

Testdeltagarna fick veta att denna undersökning var frivillig, samt att intervjun och 

datorskärmen spelades in. Inspelningarna skulle inte användes för något annat syfte än för 

själva undersökningen och skulle raderas efter att rapporten blivit färdigställd. De fick sedan 

ett papper som förklarade spelets narrativ, vilket uppdrag spelaren har och hur spelats 

kontroller fungerar. Denna text finns hänvisad i appendix F. Efter att det kontrollerades att 

deltagaren förstått texten fick de lyssna på de viktigaste ljuden i artefakten, precis som i 

pilotundersökningen. Innan huvudscenen i spelet började fick deltagarna prova testscenen för 

att få ett grepp om spelets kontroller. De som medverkade i undersökning spenderade cirka 

20 sekunder i denna scen innan de kände sig redo för huvuduppgiften. 

Alla deltagarna lyckades utföra artefaktens uppgift med de instruktioner som gavs, utan någon 

större assistans under spelsessionen. Deltagare nummer 7 och 8 var de enda som ställde 

frågan om hur många objekt det var man skulle samla under spelomgången eftersom de inte 

kom ihåg. Under andra spelomgången var det ingen av deltagarna som hade frågor kring 

utförandet. Att utföra uppgiften med att hämta alla objekt och sedan ta sig tillbaka till 

startpositionen tog cirka fyra minuter att utföra för deltagarna, medan omgång två tog cirka 

tre minuter.  

6.1.1 Intervju 

Den spontana reaktionen från deltagarna var bland annat att de hade en positiv inställningen 

till spelet. Det var intressant att endast använda hörseln för att lyckas lokalisera de olika 

objekten. Flera av deltagarna utryckte intresse för de olika ljudlandskapen eftersom de 

navigerade utifrån dessa och förstod att ett objekt borde befinna sig runt varje ljudlandskap. 

Ljuddesignen upplevdes som informativ och deltagare 1 och 7 beskrev den även som intuitiv. 

De olika fotunderlagen beskrevs också som hjälpsamma för deltagarnas navigation. Deltagare 

2 nämnde att hen var tvungen att ställa om sitt normala tankesätt eftersom personen försökte 

spela ljudspelet som om det hade grafik, vilket övergick till att lyssna mer på ljudlandskapen 

istället. 

När frågan ställdes kring om det fanns några utmaningar med spelet var det vanligaste svaret 

navigationen. Det var oftast svårt att veta exakt var man befinner sig och det var inte alltid 

direkt självklart vilket håll man riktade sig mot när man flyttade på musen. Vanligaste 
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responsen från deltagarna var att man helt enkelt chansade vart man skulle gå tills man hörde 

ett nytt ljudlandskap och kunde på så sätt hitta nästa objekt. Den strategin tycktes gälla för 

alla deltagarna, speciellt under första spelomgången. Utifrån svaren kunde man också se att 

majoriteten av deltagarna ansåg att det var svårt att få en tydlig bild av 3D-miljön. De försökte 

konstruera en mental bild av hur 3D-världen såg ut, bland annat för att få bättre förståelse av 

miljön och kunna navigera enklare. Det utrycktes frustration kring detta moment då 

deltagarna ansträngde sig att vilja förstå 3D-miljöns uppbyggnad, men hade problem med att 

få fullständig förståelse. Deltagare 4 och 8 nämnde specifikt att det var svårt att hitta tillbaka 

till början efter att alla objekt hade plockats upp på grund av att man hade en oklar bild av 3D-

miljön. 

Frågan om hur deltagarna visualiserar miljön besvarades för det mesta med oklarheter. Detta 

nämndes bero på bland annat de olika ljudmiljöerna som skilde sig åt för mycket för att skapa 

en sammanfattad bild. Deltagare 8 sa att visualiseringen av miljön var inget som personen ens 

tänkte på under spelsessionen. Deltagare 4 fyra nämnda att väggarna gav en farlig bild av 

miljön, men nämnde inget mer kring hur resten av miljön såg ut utan bara vilka ljud personen 

hörde. Fram för allt gavs inga detaljerade svar kring visualiseringen av miljön, utan mer 

beskrivningar på vilka ljud de hörde eller att ingen mental bild framställdes alls. 

Alla deltagarna svarade nästan likadant på frågan om spelvärldens storlek. Det vanligaste 

svaret var att den virtuella miljön uppfattades som ganska stor i början, men efter att man 

navigerat sig tillbaka till bekanta områden samt när man använder sprint-funktionen blev 

uppfattningen av spelvärlden ganska liten. Deltagare 7 påpekade att med hjälp av shift-

tangenten insåg att det endast tog några sekunder att transportera sig mellan de olika 

ljudlandskapen, vilket gav bilden av ett mindre område. Intervjun och de sammanfattade 

svaren från deltagarna finns hänvisade i Appendix G-N.  

6.1.2 Skisser från deltagarna  

Flera av deltagarna uttryckte oro över uppgiften av att teckna ner sin mentala representation 

när intervjun var klar. Efter det var dags att sätta igång fanns det planerade muntliga 

instruktioner till vad de fram för allt skulle skissa ner, i fall någon av deltagarna inte riktigt 

visste var de skulle börja. Detta varierade dock mellan deltagarna då några på en gång började 

att skissa ner sin mentala bild så fort som möjligt, troligtvis för att få ner det färska minnet på 

papper. Deltagarna behövde främst informeras att det var viktigt att skissa ner kartans form, 

startpositionen och objektens placeringar. Det skedde ibland att deltagarna nämnde att de var 

osäkra över till exempel det sista objektets placering, vilket de fick veta att det inte var 

nödvändigt att få ner varje detalj och det viktigaste var att man kände sig nöjd med sin skiss. 

Alla deltagarna fick den tydliga instruktionen att sätta ett kryss för objektens placeringar, 

vilket är gemensamt för alla skisser. 

Skisserna visade variation mellan varje deltagare. Det var tre deltagare som uppfattade 

spelmiljöns form som en rektangel, medan resten av deltagarna hade en egen version om hur 

de uppfattade spelvärldens form. Det varierade mellan mer runda former eller kantigare 

strukturer. Det visade sig också att vissa ljud uppfattades och registrerades mer än andra läten. 

Det varje deltagare skissade ner var någon form av vatten och trumman, samt det mekaniska 

ljudet från maskinen, vilket även ibland tolkades som ett tåg. Deltagare 2 var undantaget till 

detta eftersom personen inte markerade ut några ljudlandskap eller underlag. Det som oftast 

inte registrerades var de tre olika fotunderlagen som antingen skissades som två underlag, ett 

underlag eller inget alls. Tre av deltagarna markarede tre olika underlag i sina skisser, men 
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nämnde aldrig namnet på fler än två underlag. Deltagare 1 och deltagare 7 nämnde att de 

slutade att använda musen till att styra spelarens riktning, utan använde bara piltangenterna. 

Detta på grund av att de ansåg att det var svårare att få en tydligare bild av miljön eftersom 

när man flyttade musen blev navigeringen oklarare. Genom att endast stå riktad åt ett håll 

kunde personerna lättare hålla reda på det håll de riktade åt och på så sätt lättare registrera 

3D-miljöns struktur. Båda deltagarna hade dock glömt bort det sista objektets placering, vilket 

antingen blev en chansning eller skippades helt i skissen. 

Resultatet av skisserna blev bättre än förväntat. Deltagare 1, 5, 6 och 7 demonstrerade bra 

förståelse för rumslighet, placeringen av spelets objekt och placeringen av de olika 

ljudlandskapen. Deltagare 2 var den som fick ner minst detaljer kring utförandet av skissen. 

Personen skissade heller inte ut några detaljer kring kartan utan inkluderade bara det 

essentiella som kartans form, objektens placeringar och startposition. Detta var det enda 

kravet kring skissen, men resten av deltagarna skissade ändå ner flera ljudlandskap för att 

demonstrera sin egen uppfattning av 3D-miljön. Deltagare 7 visade att personen kunde 

noggrant återskapa spelmiljöns struktur och efterlikna den riktiga 3D-miljön med endast en 

enda felplacering av ett objekt samt oklara markunderlag, se figur 5. Resultatet visade att flera 

av skisserna hade lyckats få ner ett de flesta ljudlandskap som befann sig i spelmiljön, dock 

med några felmarginaler på placeringar av objekt och ljudlandskap. De resterande skisserna 

för respektive deltagare finns i Appendix G-N. 

 

Figur 5  Jämförelse mellan deltagarens skiss och den riktiga spelmiljön 

 

6.2 Analys 

Resultatet visade tydligt att deltagarna hade en positiv upplevelse för denna typ av spelgenre, 

trots utmaningarna som uppstod kring navigering och mental representation. Även om 

inkluderandet av en testscen existerade för att underlätta förståelsen för spelets kontroller var 

det fortfarande en stor utmaning. Det största problemet var musen, vilket problematiserade 

rumslighetsuppfattningen för deltagarna som försökte förstå den främmande 3D-miljön. 

Därför resulterade detta i att deltagare slutade använda musen för att få en bättre uppfattning 

av sin omgivning. För att underlätta personers navigering i ljudspel borde det alltså förmedlas 

tydligt vilken riktning personen tittar åt eller begränsa riktningsrörelsen. Eftersom det 
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vanligaste svaret från deltagarna var utmaningen i att visualisera 3D-miljön visar det att 

personerna anstränger sig måla upp 3D-miljön som det vore ett spel med grafik trots att 

grafiska element är frånvarande. 

Det var komplicerat att få fram hur deltagarna egentligen visualiserade miljön. I intervjun 

fanns det många fraser och ord som tyder på att de hade en specifik mental bild av världen, 

men inte nämnde det under visualiseringsfrågan. Deltagare 4 nämnde till exempel att man 

skulle bege sig tillbaka till sitt lilla rymdskepp, trots att inga instruktioner nämnde att 

rymdskeppet var litet. Man kunde även se deltagarnas bild av rymdskeppet när de skulle skissa 

ner spelmiljön, samt upplevelsen av de olika ljudlandskapen som tecknades ner. Deltagare 4 

skissade en skog som representerade fågelkvitter, medan andra deltagare endast skissade en 

fågel. Det mekaniska ljudet hade också beskrivits som ett tåg, vilket konstaterar att personen 

borde ha visualiserat ett tåg som befann sig i miljön. Frågan om visualiseringen var troligtvis 

för bred och oklar, men tack vare skissen och de andra frågorna kunde det konstateras att 

deltagarna hade någon typ av en mental bild. Det kan ha varit fullt möjligt att det var enklare 

att demonstrera sin vision på papper än med ord. Dessutom nämnde deltagare 1 att det var 

förvirande med alla olika ljud, då det blev för svårt att försöka visualisera miljön. Detta kunde 

troligtvis också varit orsaken till att deltagare inte fick en sammanfattande mental bild då 

ljuden inte hade ett riktigt tema med de olika markunderlagen och ljudmiljöerna. Att istället 

försöka skapa ett visst tema med till exempel endast ljud från en skog eller en stadsmiljö hade 

möjligtvis bidragit till en mer sammanhängande mental bild för deltagarna. Deltagare 4 

nämnde att hen fick en känsla av att denna spelvärld var farlig på grund av det brummande 

ljudet från väggarna, medan de flesta deltagarna inte beskrev deras bild av spelets hinder. Det 

var också tydligt att deltagarna la mer fokus på att lokalisera objekten än att lyssna och 

föreställa sig om hur denna spelvärld skulle se ut rent visuellt.  

Till skillnad från pilotundersökningen var svaren på frågan kring hur deltagarna visualiserade 

miljön inte lika fokuserad på den estetiska bilden av spelvärlden, utan istället på spelvärlden 

rumslighet. Deltagarna försökte få en bild hur de olika landmärken och spelets objekt förhåller 

sig till varandra och försökte på så sätt visualisera kartans rumslighet, snarare än den estetiska 

bilden av miljön. Narrativet hade en liten effekt på några av deltagarnas bild av 3D-miljön, 

men att vissa inte nämnde narrativet visade på att de inte tänkt på detta eller att den korta 

instruktionen inte gav något större intryck på deltagaren. Det kunde också ha haft med själva 

konceptet av ett ljudspel, då ingen deltagare nämnde att de haft en tidigare erfarenhet av 

ljudspel. På så sätt är det möjligt att deltagarna fokuserade mer på utmaningen med att 

navigera och utföra uppgiften utan någon hjälp av grafik, vilket i sig fick deltagarna att försöka 

föreställa sig miljöns rumslighet snarare än att förställa sig spelmiljön med grafiska element. 

Ett förväntat resultat var att personer med bakgrund inom grafik skulle prestera bättre med 

att skissa deras mentala representation. Detta visades dock inte ha en större betydelse för 

resultatet, då personer utan erfarenhet inom grafik lyckades skissa en mer exakt skiss av 3D-

miljön. Uppfattningen av en 3D-miljös rumslighet och utseende ser ut att inte vara påverkat 

av en persons bakgrund, utan varierar från person till person. Studien kunde ha bidragit med 

ett liknande instruktionspapper som inledningen hade och använt det även som 

skissinstruktioner. Detta hade med stor sannolikhet påverkat skissernas resultat, men också 

troligtvis lett till mer chansning från testdeltagarna kring var alla ljud befinner sig.  
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Fotstegsunderlagen var definitivt något som placerades inkorrekt eller inte registrerades. Det 

är ingen tvekan om att någon av deltagarna inte uppfattade fotstegsljuden, men det är möjligt 

att personerna inte tänkte på att skissa ner dem eller att de inte kändes viktiga då inga 

instruktioner informerade att detta var nödvändigt. De tre olika fotstegsljuden hade troligtvis 

uppfattats bättre om de hade mer distinkta skillnader, då underlagen sten och trägolv inte 

hade allt för stora skillnader i ljudkaraktär. Det är också möjligt att det var för mycket 

ljudeffekter i spelet att hålla reda på och att lägga på minnet. Då betyder det att deltagarna var 

tvungna att komma ihåg alla ljudmiljöer, placeringen av alla objekt, startposition, 

fotstegsunderlagen och kartans form till skissen. Detta är uppenbart komplicerat att skapa en 

mental bild som är komplett med alla dessa element, vilka inte var överraskande att deltagarna 

inte skissa ner alla dessa komponenter. Det som trots allt var överraskande var hur många av 

deltagarna som faktiskt lyckades få med tillräckligt med element för att kunna tolkas som en 

representation av den riktiga 3D-miljön. Det har därför visat sig möjligt att människor kan 

återskapa en tydlig kopia av en främmande miljö utan visuella hjälpmedel. Ungefär hälften av 

deltagarna hade en bra uppfattning av miljön och dess rumslighet. I åtanke fick deltagarna 

endast befinna sig i miljön två gånger, samt fick endast instruktionen av att återskapa miljön 

en enda gång. Om det istället hade funnits möjlighet till att flera gånger utföra uppdraget och 

att korrigera sin skiss hade dessa personer möjligtvis fått en ännu bättre förståelse för 3D-

miljön. Det hade varit möjligt att se förbättringar i prestationen från deltagarna och även 

bättre förståelse för underlagens placeringar.  

Syftet är trots allt att undersöka spelarens mentala representation med fokus på rumslighet 

och föremåls förhållande till varandra. På grund av att temat var osammanhängande kunde 

troligtvis inte deltagarna få en tydlig mental bild av en verklig miljö, men genom att analysera 

skisserna visar dessa att deltagarna ändå fick en någon form av rumslighetsuppfattning som 

efterliknade den exakta uppsättningen av spelets miljö. Detta betyder att ljuddesignen var 

tillräckligt informativ för att beskriva en icke-visuell 3D-miljö för personer som tidigare inte 

haft erfarenhet med ljudspel.  

 

6.3 Slutsatser 

Deltagarnas respons till studien indikerade att upplevelsen av att befinna sig i en främmande 

3D-miljö utan visuella hjälpmedel har varit en positiv upplevelse. Ljudspel är en genre som 

deltagarna inte var bekanta med, vilket de nämnde var intressant att få uppleva. Trots allt är 

den största utmaningen att kunna navigera i en icke-visuell spelmiljö eftersom moderna spel 

lägger mest tyngd på att förmedla information genom grafiken. Detta har varit utmanande för 

testdeltagarna som måste fokusera mer på hörseln och sin spatiala förmåga, samt avlägsna sin 

synförmåga.  

Det finns fortfarande rum för förbättringar kring hur spelaren kontroller sig själv i ett ljudspel. 

Specifikt var användningen av musen en av de största svårigheterna som utmanade 

deltagarens spatiala och mentala förmåga. Att informera om riktning är något som bör 

utforskas mer och förmedlas på ett lämpligare sätt för att förbättra upplevelsen och underlätta 

för spelarens spatiala förståelse av miljön. Det kan också vara bättre låta ljudbilden bestå av 

ett tema istället för flera olika ljudmiljöer. Detta skulle också underlätta för personens mentala 

representation då miljön blir mer sammanhängande och tydligare att förstå.  



 25 

Undersökningen visade att deltagarna som befann sig i den virtuella världen utan grafik 

försökte främst att skapa en mental bild av ljudspelets rumslighet, snarare än hur spelmiljön 

skulle framställas om visuella medel existerade. Detta på grund av att hjälpa sig själva att 

navigera och tydligt veta var de befinner i miljön, hur föremål är placerade och förhåller sig 

till varandra, samt hur spelets miljö är utformat. Den spatiala förmågan varierade hos 

deltagarna som tolkade rumsligheten i 3D-miljön på unika sätt, vilket betyder att varje person 

har sin egen typ av rumslighetsuppfattning när grafik är frånvarande. Dock fanns det även 

deltagare som visade god förståelse för rumslighet med hjälp av endast ljud och hade en tydlig 

mental bild av artefakten. Studien bevisade på så sätt att personer kan återskapa en icke-

visuell 3D-miljö på ett noggrant sätt genom bara ett fåtal försök och därför har människor 

förmågan att tydligt uppfatta och förstå en främmande, virtuell miljö.  

Denna studie har både fungerat som en grund till att vilka utmaningar och viktiga designval 

som bör finnas i ett ljudspel. På så sätt är inte bara ljudspel ett fenomen som tillfredsställer 

synnedsatta och deras tillgänglighet till spel, utan existerar även som positiv spelupplevelse 

för seende personer. Genom denna studie kan möjligheten finnas att skapa större spelvärldar 

och olika genrer inom ljudspel som bidrar med större inlevelse, mer utforskande och större 

emotionell påverkan till spelaren, oavsett om personen har nedsatt syn eller inte. 

  



 26 

7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Bakgrunden för detta arbete beskriver den kulturella påverkan som spel bidrar med i dagens 

digitala samhälle. På grund av att dataspel påverkar unga människors sociala förmågor 

hamnar personer som inte kan ta del av digitala spel utanför den social kretsen. Detta 

innefattar personer med olika typer av funktionsnedsättningar och denna studie fokuserar 

främst på inkluderingen av synnedsatta till spel. Det finns forskning om hur man har gått 

tillväga för att skapa spel som kan bidra med informativ ljuddesign för att byta ut den grafiska 

informationen. Denna genre av spel kallas för ljudspel och har använts specifikt som syfte att 

inkludera synnedsatta. Rumslighet är ett begrepp som bland annat innefattar en människas 

förståelse av föremåls förhållande till varandra och utrymmet i en okänd miljö. Detta begrepp 

använts oftast för synnedsattas förståelse av deras omvärld och hur de mentalt bygger upp en 

bild av deras omgivning, men denna förmåga gäller även för seende människor. Rumslighet 

har även forskats kring i spel där man undersökt på synnedsatta barn och gett dem uppgiften 

till att återskapa en 3D miljö från ett spel till en verklig modell.  

Frågeställning för detta arbete har fokuserat på rumsligheten och mental representation hos 

spelare som får spela ett ljudspel och sedan återskapa 3D-miljön på papper. Testdeltagarna 

ska vara seende personer för att specifikt undersöka deras upplevelse och förmåga att 

återskapa en främmande 3D-miljö. För denna metod skapades en artefakt beståendes av olika 

ljudeffekter och ljudmiljöer. Uppgiften i artefakten var för spelaren att plocka upp fem objekt 

och sedan ta sig tillbaka till startpositionen med utmaningen att navigera och lokalisera i den 

icke-visuella 3D-miljön. Det viktigaste för artefakten var att inte låta spelaren känna sig vilse 

och att personen skulle uppfatta vad som händer i spelet med hjälp av bara ljud. Kvalitativ 

data samlades in i denna studie med hjälp av intervju, observation och skisser från deltagare. 

Metodvalet diskuteras även för detta arbete och hur en kvantitativ studie istället hade kunnat 

påverkat studien. 

Genomförandet beskriver hur artefakten skapades och vilka problem som uppstod under 

utvecklingen. Artefaktens miljö optimerades till att inte bestå av områden där inget ljud kunde 

höras. Ljuddesignen bidrar med all information i ett ljudspel och om inget ljud kan höras finns 

ingen information som förmedlar omgivningen och spelarens handlingar. Därför 

implementerades ljudområden i artefakten som syfte att vägleda spelaren till närmaste objekt. 

Ljudlandskapen i spelet skulle vara distinkta från varandra för att spelaren inte skulle blanda 

ihop olika områden. Det var viktigt att alla ljudområden och objekten bestod av 3D-ljud i 

artefakten för spelarens uppfattning av rumslighet och navigeringsförmåga. Fotstegsljud 

fanns även närvarande i artefakten för att förmedla olika underlag på marken, vilket också var 

ett hjälpmedel för spelarens navigation. En pilotstudie utfördes i syfte för att undersöka 

artefaktens och datainsamlingens funktion, vilket ledde till några få ändringar för intervjun 

och en extra scen i artefakten för att förklara kontrollerna till deltagaren.  

Det slutgiltiga utförandet bestod av åtta deltagare i åldrarna 21–26. Dessa utförde 

undersökningens uppgift sammanlagt två gånger med en intervju efter första omgången och 

sedan fick de skissa ner sin mentala bild av artefaktens miljö. Trots att alla deltagarna lyckades 

slutföra uppgiften ansåg de att navigationen och rumslighetsuppfattningen var mest 

utmanade under testet. Utmaningen ledde även till att deltagarna fick en positiv upplevelse av 

ljudspelet eftersom de var tvungen att anstränga sig med sitt hörselsinne, något ingen av 



 27 

deltagarna upplevt tidigare. Att visualisera miljön var svårt enligt deltagarna, speciellt då de 

ansträngde sig mer på att lyssna än att få en tydlig mental bild. Svårigheten med att visualisera 

miljön berodde troligtvis på för många olika ljudlandskap och inget sammanhängande tema. 

Skisserna visade dock att många av ljuden uppfattades, men kunde inte placeras ut korrekt i 

återskapningen. Skisserna varierade mellan deltagarna, men vissa lyckades även uppnå en 

tydlig återskapning av artefaktens miljö. Detta visade att det var fullt möjligt att lyckas 

återskapa en främmande 3D-miljö, samt att även seende personer kan ha en tydlig 

rumslighetsuppfattning. 

7.2 Diskussion 

Eftersom detta arbete tar upp inkludering inom spel i bakgrunden hade det varit mer logiskt 

att jämföra båda seende och icke-seende människors förmåga till att navigera i och återskapa 

en 3D-miljö. Det existerar trots allt forskning från Oren, Harding & Bonebright (2008) kring 

detta, vilket visade redan att båda grupperna prestera ungefär lika bra i återskapningen av 

deras spelmiljö. Den studien fokuserade på rumslighet inom 2D, vilket gör detta arbete 

intressant eftersom det innefattar en 3D-miljö med samma uppgift. Artefaktens miljö är också 

definitivt mer öppen än Sánchez & Lumbreras (1999) linjära korridor, vilket kan leda till mer 

svårigheter kring den mentala representationen från deltagarna. Jäger & Hadjakos (2017) 

studie liknade mest det här arbetet, men resultatet visade sig inte vara lika positivt i 

återskapningen av miljön än vad denna studie har åstadkommit. För att detta arbete skulle 

bidra med större nytta för inkludering i spel borde även synnedsatta tagit del av denna 

undersökning för att se om denna typ av speldesign är lika effektiv och informativ för 

synnedsatta. På grund av brist på resurser var det enklare för denna studie att istället få tag i 

närstående och klasskamrater för att få fram ett resultat. Detta i sig påverkar studiens 

trovärdighet då testdeltagarna har någon form av relation till arbetets författare. För att öka 

trovärdigheten borde medverkande personer vara opartiska och inte vara bekanta med 

personen som utför undersökningen.    

När testdeltagarna skulle skissa ner sin mentala representation fanns det tveksamheter kring 

hur mycket instruktören skulle hjälpa till. I vissa fall behövde inte medverkande personen 

några instruktioner, men ibland fick deltagarna instruktionen av att skissa ner objekten. Detta 

var på grund av osäkerheten från instruktören som försökte få fram mer användbar data än 

vad som möjligtvis hade uppstått om inte den medverkande forskaren tydliggjorde vad som 

tycktes behövas från deltagaren. Undersökningen hade varit mer trovärdig om de 

medverkande fick precis samma hjälp och instruktioner som resten av deltagarna. För att lösa 

detta borde det istället tilldelats en skriftlig instruktion precis som den skriftliga instruktionen 

för spelets narrativ och kontroller tilldelades till deltagaren. På så sätt hade varje deltagare 

samma förutsättningar kring skissdelen.  

I undersökningen var det bara intervjun som spelades in, vilket i efterhand märktes behövas 

även under del två. I bästa fall skulle hela undersökningen spelats in med film och ljud för att 

samla in data kring testdeltagarnas beteende, kroppsspråk, hur de spelade och kommentarer 

under pågående spelsessioner. Det hände ibland att en deltagare nämnde intressant 

information om deras tankar kring undersökningen som inte uppstod under intervjun. Dessa 

kommentarer antecknades, men för att göra denna undersökning ytterligare pålitligare och 

bättre på att samla in data hade mer inspelningar krävts. För att också förtydliga hur 

deltagarnas skisser såg ut hade det varit bättre om de hade tilldelats ett blankt papper istället 
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för ett randigt. Det kan vara svårt att urskilja de tecknade strecken från de befintliga i de 

slutgiltiga skisserna, vilket borde ha undvikits från första början. 

De forskningsetiska aspekterna fanns närvarande under denna studie och meddelades till 

deltagarna under studien. Detta bestod av att deltagaren informerades om att uppgifterna 

kring undersökningen inte skulle användes för något annat syfte än själva undersökningen 

och att uppgifterna raderas efter att rapporten har färdigställts. I detta ingår alla former av 

inspelningar och skisser. Det informerades även att undersökning var frivillig och att de 

medverkande får avbryta när som helst. Dock användes inga källor kring detta, utan 

författaren för denna studie utgick endast från tidigare kunskaper kring aspekterna. Eftersom 

undersökningen inte handlade om känslig information eller inkluderade minderåriga har inte 

de etiska aspekterna legat i fokus för denna studie. För att förtydliga de forskningsetiska 

aspekterna borde även dessa inkluderats i texten med en källa för att informera läsaren och 

dåvarande deltagarna kring vad dessa aspekter exakt innebär.  

Genus och kulturella aspekter har inte varit i fokus för undersökningen, då det inte ansetts 

vara en faktor som skulle påverka resultatet. Deltagarna för denna studie bestod utav tre 

kvinnor och fem män, vilket inte märkvärt differentierade i resultatet om man utgår från kön. 

Om mer tid och resurser varit tillgängliga hade detta möjligtvis också fokuserats på i analysen 

av resultatet, men för denna specifika studie har det inte genus eller kulturella aspekter varit 

relevant.  

7.3 Framtida arbete 

Att jämföra synnedsatta och seende rumslighetsuppfattningen var tänkt att existera inom 

denna studie, men resurser och tid satta hinder för detta. Trots att andra studier visat att båda 

grupperna har liknande spatiala förmågor hade även denna undersökning haft nytta av att 

inkludera synnedsatta. Om mer tid och resurser funnits tillgängliga hade undersökningen 

kunnat inkludera båda grupperna, samt jämföra resultatet mellan dem. För denna studie hade 

även kvantitativ data kunnat samlas in.  En kvantitativ studie hade bestått av att undersöka 

olika personligheter, bakgrunder, ålder och/eller spelvanor för att se om detta hade en 

påverkan på utförandet och resultatet.  

Om mer tid hade kunnat tillägnats för undersökningen hade det även varit intressant att se 

hur testdeltagarna presterade med att teckna ner sin mentala representation av spelvärlden 

efter flera försök. Genom att till exempel låta deltagarna spela flera gånger under en längre 

period kan man analysera hur den mentala bilden av spelvärlden förändras med tiden. Det 

hade gått att jämföra detta med synnedsatta deltagare respektive seende deltagare för att se 

om processen skiljer sig mellan grupperna. 

Framtida arbeten hade även forskat kring vilka ljud som uppfattas lättare än andra. Genom 

att designa olika ljudmiljöer och ljudeffekter kan testdeltagare delas upp i grupper och utföra 

samma spel med olika ljudbilder. Sedan kan resultatet analyseras om vilken grupp presterade 

bäst i återskapningen av 3D miljön och vilka ljudeffekter som funktionerar bättre än andra. 

Detta skulle leda till bättre optimering av navigation och rumslighetsuppfattning för spelare i 

ljudspel. 

Artefakten bestod av en ganska liten spelmiljö som endast utvecklades av en person. Om ett 

större team skulle bygga vidare på undersökningens speldesign skulle möjligheten finnas att 

skapa ett längre och större ljudspel. Detta spel skulle kunna innehålla en djupare handling, 
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intressanta miljöer, möjlighet till utforskande och en mer levande spelvärld. Allt detta för att 

inkludera både seende och synnedsatta till en komplex och intressant spelvärld som spel med 

en högre budget kan förmedla. På så sätt kan även andra spelföretag fokusera på inkludering 

för synnedsatta i sina spel med informativ ljuddesign och ge alla i samhället en chans till att 

vara en del av den växande spelkulturen.  
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Appendix A -  Instruktioner för pilotstudien 

 

Inledning: 

Du har kraschlandat på en okänd planet med ditt rymdskepp. För att lyckas reparera ditt 

skepp måste du hitta fem delar som lossnat och spridit ut sig på området. Denna planet har 

inget ljus, så din synförmåga kan inte hjälpa dig. Du måste alltså med hjälp av hörseln 

lokalisera, hitta och ta upp de förlorade delarna för att sedan ta tillbaka dem till rymdskeppet. 

Det finns totalt fem delar som du behöver samla upp. 

Lycka till! 

 

Utförande: 

Förklara kontrollerna för deltagaren och låt personen lyssna på de viktigaste ljuden i 

artefakten. Aktivera inspelningen av gameplay och starta spelet.  

 

Frågor efter första spelomgången: 

Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Fanns det några utmaningar med artefakten? 

Vad har du för tankar kring hur spelets miljö ser ut?  

Vad är storleken på spelvärlden?  

 

Omgång 2: 

Deltagaren spelar igenom igen, denna gång med instruktionen om att de ska teckna av kartan 

efter att de är klara.  

Efter att deltagaren klarat artefakten igen, ge deltageran ett A4 papper, en penna och ett sudd. 

Säg till personen att skissa deras bild av kartan, var alla objekt är placerade, samt spelerans 

startposition. Objekten ska vara markerade som ett kryss.  

 



 II 

Appendix B -  Pilotstudie: Frågor och svar  

 

Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Deltagare 1: Roligt, ljudområden och väggarna underlättade navigeringen.  

Deltagare 2: Förvirrande, svårt att veta muskänslighet, vet inte var man befann sig. 

Deltagare 3: Mysigt, väldigt hjälpsamma ”landmarks” och fotstegsljud, ”immersive” 

 

Fanns det några utmaningar med artefakten? 

Deltagare 1: Svårt att lokalisera.  

Deltagare 2: Svårt att kontrollera musen och att lokalisera.  

Deltagare 3: Inga större utmaningar. 

 

Vad har du för tankar kring hur spelets miljö ser ut?  

Deltagare 1: Påminner om ”Fallout 76”. 

Deltagare 2: Ingen aning, visualiserar inget. 

Deltagare 3: Känsla av ”Breath of the Wild”. 

 

Vad är storleken på spelvärlden?  

Deltagare 1: Ganska liten. 

Deltagare 2: Ganska liten. 

Deltagare 3: Kändes stor början, men kändes mindre ju mer man spela.  
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Appendix C -  Skisser från pilotstudien 

 

Deltagare 1 - Skiss 
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Appendix D -  Skisser från pilotstudien 

 

Deltagare 2 - skiss 
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Appendix E -  Skisser från pilotstudien 

 

Deltagare 3 - Skiss 
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Appendix F -  Instruktioner för deltagarna 

 

Du har kraschlandat på en okänd planet med ditt rymdskepp. För att lyckas reparera 

ditt skepp måste du hitta delar som lossnat och spridit ut sig på det närliggande 

området. Denna planet har inget ljus, så din synförmåga kan inte hjälpa dig. Du måste 

alltså med hjälp av hörseln lokalisera, hitta och ta upp de förlorade delarna för att 

sedan ta tillbaka dem till rymdskeppet. Det finns totalt fem delar som du behöver 

samla upp. 

Lycka till! 

 

 

Kontroller: 

WASD - Gång 

Mus  - Ändra riktning 

SHIFT - Sprint 
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Appendix G -  Resultat från undersökningen – Del 1 

Deltagare 1 

Spelomgång 1 (Tid att klara spelet = 4:05 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Det var intuitivt att orientera efter dom tydliga ljudlandskapen. Både underlag och forsande vatten. 

Man letade efter nya ljudlandskap och man förstod att man skulle leta efter nästa när man hittat ett 

föremål. 

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Det svåraste var att förhålla sig till väggarna. Inte alltid tydligt vilket håll väggen befann sig mot mig. 

Man hade inte häller jättebra koll på vilket håll man stod riktad åt.  

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

I början försökte jag göra det, men vid ljudet av trummorna blev jag lite lost. Då slutade jag att 

visualisera något och gick bara efter ljud. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Känns ganska liten. I början kändes det stort, men efter att man började sprinta insåg man att det 

övergår fort mellan ljudlandskapen. Storleken är typ en basketbollplan.  

Spelomgång 2 (Tid = 3 min) + skiss. 
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Appendix H -  Resultat från undersökningen – Del 2 

Deltagare 2 

Spelomgång 1 (Tid = 8:10 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Häftigt, men svårt. Man fick ställa om sin hjärna eftersom man inte hade någon riktig plan, men var 

ändå tvungen att hitta en strategi. Det tog ett tag innan jag började förstå hur jag skulle spela. Jag 

spelade som ett vanligt spel i början, men jag ändrade strategin och lyssnade efter ljud istället. 

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Man fick inte riktigt grepp om hur banan ser ut. Spelmiljön upplevdes som väldigt komplicerad på 

grund av ljuden. Jag upplevde det som en rumsliknande miljö där de olika ljuden befann sig i olika rum 

och utmaningen låg i att hitta ut från varje rum. Jag trodde först att ljuden bara fanns där för att 

distrahera mig, men insåg att jag skulle följa dom. Insåg i mitten att det är ljuden är viktiga att följa för 

det kan finnas ett objekt där. Det kändes som jag fastnade oftast i väggarna. 

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Jag försökte flera gånger att visualisera miljön för att hjälpa mig själv. Fick intrycket av att det var olika 

rum som bestod av olika ljud. Det fanns olika zoner eller rum med olika underlag och ljudmiljöer. Det 

var så jag visualiserade mig miljön.  

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Jag skulle säga att den var ganska komplicerad. Det kändes inte jättestor, det kändes som att det var en 

begränsad miljö, alltså ganska liten. 

Spelomgång 2 (Tid = 3:30 min) + skiss 
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Appendix I -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 3 

Spelomgång 1 (Tid = 3 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Jag tyckte det var bra och kul. Även om man inte såg någonting så kändes det som ett ”nice” spel, det 

var väldigt intressant.  

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

När man stötte på en vägg var det svårt att veta var man skulle ta vägen efteråt. Man hörde vart ljudet 

kom ifrån, men det var svårt att veta vart man skulle bege. Att hitta var också svårt.  

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Ja lite, när jag hörde vatten tänkte jag att jag gick över en å. Man skulle akta sig för tåget också. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Inte jättestor, man kom till nästa ljud hyfsat snabbt. Inte jättestor, men inte jätteliten. 

Spelomgång 2 (Tid = 3:10 min) + skiss 
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Appendix J -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 4 

Spelomgång 1 (Tid = 2:05 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Det var kul. Det var väldigt bra ljud. Man förstod vad ljuden var, men det var bra att man fick höra dom 

innan testet. Jag gillade 3D-ljuden som var tydliga när man vände sig om, samt ”blipp”-ljudet som ett 

bevis på att man vände sig om. 

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Inte jättemycket. Jag tror det här funkar minst lika bra som visuella ”clue’s” med grafik. Den svåraste 

utmaningen var att komma tillbaka till sitt lilla skepp. Man kunde inte riktigt känna igen sig var exakt 

man var även om man kände igen ljuden, så det svåraste att hitta tillbaka i slutet.  

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Jag tror det. Det var en ganska mörk/skum värld, speciellt väggarna. Man kände lite lugn när man hörde 

bäcken, men väggarna tog över den känslan. Jag tänkte att väggarna såg ut som de lät, alltså ”distortion” 

med synen om man hade sett det. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Oj! Inte allt för stor, men ser det som man kanske har kraschat sitt skepp i en dunge och sedan går ut 

till skogen. Jag skulle säga 200 meter ungefär, jag vet inte.  

Spelomgång 2 (Tid = 1:40 min) + skiss 
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Appendix K -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 5 

Spelomgång 1 (Tid = 3:35 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Det var väldigt intressant. Jag tyckte att ”blippandet” var lite fusk, men kul ändå. Jag har fortfarande 

ingen aning om hur stället såg ut, samt var det svårt att hur mycket jag drar med musen. 

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Det var mest att försöka få allt att sitta ihop, var allt var i jämförelse med varandra. Jag tror jag gick i 

en cirkel, men att jag också gick in i ett rum. Det svåra var att få en bild av världen. 

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Inte så mycket. Det är fortfarande kolsvart. Det kanske är lite mera kartlagt. Jag såg inga färger, men 

jag såg former, typ.  

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Jag tror att jag gick typ 20–30 meter. För jag tror att rymdskeppet var nära ett hörn och sedan gick jag 

ungefär 30 meter från det. 

Spelomgång 2 (Tid = 4:30 min) + skiss 
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Appendix L -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 6 

Spelomgång 1 (Tid = 3:15 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Man kan ta sig runt. Det fanns olika typer av ambiensljud beroende på vart du var, vilket man då insåg 

att man inte var kvar i början. Att man istället går till ett nytt ställe. I början frågade jag mig själv om 

jag gick i cirklar, men märkte att det alltid fanns något sorts ljud som var placerat i stereo så man visste 

var man var i förhållande till det ljudet. Till exempel trumman hörde jag var i slutet av banan, så man 

hörde rymdskeppet förstod man att man var tillbaka i början.  

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Det var mest att lyssna. Det var inte direkt svårt, man hörde en vägg och kollade bort. Utmaningen låg 

i att visualisera sig hur banan såg ut, hur man tänker sig miljöns layout. Det var enkelt att hitta delarna 

dock, det var bara att gå emot dom. Det svåra var att visualisera spelets ”level”, i alla fall för mig. 

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Det var lite abrupta ändringar i miljön. Det började med gräs sen blev det golv och någon trumma. Sen 

blev det vatten och fåglar. Jag vet inte om jag visualiserade någon verklig miljö, men jag visualiserade 

mig ändå har kartan såg ut i en spelmiljö. Jag kände inte att det var någon verklig värld, men jag byggde 

ändå upp den i huvudet. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Den är ganska liten. Man gick åt ett håll i några sekunder så hörde man något nytt fotunderlag. Man 

gick några sekunder till så hörde man trumman. Jag tror inte spelet är stort alls.  

Spelomgång 2 (Tid = 3:50 min) + skiss 
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Appendix M -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 7 

Spelomgång 1 (Tid = 4:50 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Sjukt intressant att spela utan sina ögon, en första erfarenhet för mig. Väldigt intuitiva ljudeffekter, det 

förklarar att det är något bra som händer eller att det är något som man ska akta sig för. 

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

Ja, det var utmanande att man inte kunde se såklart. När man gick in i bruset först föreställde jag mig 

pelarna i testscenen och att man borde kunna fortsätta gå in i dem för att glida av pelaren. Jag försökte 

lista ut om det var en pelare man gick in i eller en vägg. Jag visste heller om det fanns flera små rum 

eller om allt var ett stort rum. 

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

Ja, att det var olika underlag hördes. Typ gräs, grus, sten, vatten. Jag vet inte hur det skulle se ut i 

verkligheten. Jag vet inte, en grotta typ eller någon ”Canyon”. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Jag tror att den känns större än vad den är. Det finns så många olika miljöer, men det väldigt fort att ta 

sig tillbaka till rymdskeppet, så det kändes som att det inte kunde varit så stort. 

Spelomgång 2 (Tid = 3:45 min) + skiss 
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Appendix N -  Resultat från undersökningen 

Deltagare 8 

Spelomgång 1 (Tid = 3:50 min) 

1. Vad är din spontana reaktion till spelet? 

Det var ett roligt spel! Jag har aldrig spelet ett ljudspel förut. Man blir lite ”lost” ibland, för jag hade 

ingen aning om var skeppet var efter att jag hittat den första delen. Jag sprang bara omkring och för att 

lyssna efter ”blippandet”. Jag förstod ändå vart jag skulle gå, det hade varit svårt utan det speciella lätet 

när man gick mot ett objekt.  

2. Fanns det några utmaningar i spelet? 

När man inte hörde någonting av något man skulle mot. Man hörde bara att man gick emot en vägg, 

typ. Jag sprang bara runt och hoppades på det bästa för att hitta någonting.  Det var också svårt att veta 

hur stor kartan var, om jag sprang runt skeppet eller om allt befann sig åt alla möjliga håll. Jag var 

osäker på hur jag skulle hitta tillbaka till skeppet, men jag hade tur att jag hörde det på en gång. Jag 

trodde inte jag skulle hitta tillbaks eftersom jag hade glömt av var det var. 

3. Visualiserar du spelets miljö? Utveckla. 

*Lång paus* Jag tror inte jag tänkte något på miljön. Jag visste att det var på en annan planet och att 

jag hade ett rymdskepp, så tänkte mig någon slags gråaktig, öde sci-fi landskap. Jag tänkte inte så 

mycket på landskapet. 

4. Vad är storleken på spelvärlden?  

Jag har ingen aning faktiskt. Kanske inte jättestor dock eftersom det gick fort att hitta alla fem. 

Spelomgång 2 (Tid = 3 min) + skiss 

 


