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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker på vilket sätt ett ljudbaserat gränssnitt ska konstrueras för att bli 

så tydligt och lättnavigerat som möjligt. Studien grundar sig i tidigare forskning på området 

men introducerar även ett nytt gränssnitt inspirerat av visuella äventyrsspel. 

Undersökningar gjordes där ett antal deltagare fick spela ett äventyrsspel två gånger med 

två olika gränssnitt och blev sedan intervjuade om sina erfarenheter. Grundat i den data 

som insamlades från dessa intervjuer presenteras sedan lösningar på de vanligast 

förekommande problem med de ljudbaserade gränssnitten som framkom under speltestet. 

Slutligen diskuteras hur resultatet av denna studie kan bidra till framtida forskning och 

dess samhälleliga påverkan. 

Nyckelord: ljudspel, spel, ljuddesign, synskada, inklusivitet 
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1 Introduktion 

Spelkulturen är idag utbredd och har en stor mångfald gällande spel, audiovisuella estetiker 

och sociala uttryck. De är också tillgängliga på långt fler enheter än tidigare vilket gör att fler 

människor har tillgång till spel och spelkulturen (Brusk, Engström, Wilhelmsson, Östblad 

2017). Trots detta så finns det ett antal grupper som på grund av exempelvis medfött 

handikapp står delvis eller helt utanför spelkulturen och den digitala gemenskap den kan 

medföra. Det finns en risk att redan marginaliserade grupper alieneras ytterligare om de 

utesluts från nya sociala sammanhang (Brusk et al 2017). En ambition med forskningen 

kring ljudspel och inkluderande design är att inkludera fler människor i den växande online-

gemenskapen. En artikel från NRK (Shaubert 2019) visar hur funktionshindrade Mats kunde 

ha ett rikt socialt liv med många vänner genom sitt spelande av World of Warcraft (Blizzard 

2004) trots att han på grund av sin sjukdom sällan kunde lämna sin lägenhet på flera år. 

Mats är heller inte ensam om att ha sådana historier. En studie av Kowert, Domahidi och 

Quandt (2014) visar att blyga människor, samt människor med sociala fobier har lättare att 

bygga vänskapsrelationer genom onlinespel, där de kan låta sig representeras av en digital 

avatar istället för sina riktiga jag. Studien visar också att dessa vänskaper sedan var lätta att 

överföra till verkliga livet, och att den initiala digitala vänskapen tillät spelare som var blyga 

eller som led av social ångest att på ett lättare sätt skaffa vänner som de sedan även hade 

färre svårigheter att umgås offline med. 

 

Detta är exempel på de positiva effekter spelande kan ha och vilket verktyg de kan vara för 

människor som inte har tillgång till sociala sammanhang på andra sätt. På grund av att spel i 

sin natur är så visuellt orienterade har få försök gjorts att utveckla spel för att helt inkludera 

synskadade spelare. På grund av detta är gravt synskadade och blinda spelare fortfarande 

exkluderade från den generella spelkulturen. På hemsidor som www.audiogames.net delar 

hobbyutvecklare spel anpassade för synskadade spelare, men färre kommersiella projekt har 

sett större framgångar. Spel som Papa Sangre (Somethin’ Else 2010) blev en framgång på 

iOS men har i stunden denna rapport publiceras blivit borttaget från samtliga onlinebutiker 

och går inte längre att ladda ned. Andra spel i genren har ofta skapats i studiesyften, för att 

testa ett specifikt tekniksystem eller som ett experimentellt verk (Oldenburg 2013). 

Denna studie fokuserar på hur ett gränssnitt  i den klassiska äventyrsgenren kan anpassas 

för att göra spelet spelbart för blinda spelare. Detta görs genom att jämföra en modell 

framtagen av Brusk, Engström, Wilhelmsson och Östblad (2017) med en modell som 

konstrueras för denna studies syfte som är baserad på det kontextbaserade gränssnitt som 

finns i moderna äventyrsspel (se Kap 2.3.1). Ett mål med studien är att detta leder till att 

utöka förståelsen kring ljudbaserade gränssnitt och som följd underlätta utvecklandet av 

framtida ljudspel i äventyrsgenren. 

 

Att inkludera fler spelare (oavsett funktionshinder) har flera fördelar. En studie från 2018 

visar hur den upplevda skillnaden mellan blinda och seende barn minskar när de båda kan 

spela ett datorspel tillsammans. (Giannakopoulous et al 2018). Detta kan i sin tur bidra till 

att öka det mentala välmåendet hos unga blinda samt minska känslan av alienering i sociala 

sammanhang, framförallt bland unga synskadade.  

http://www.audiogames.net/
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2 Bakgrund 

Ljud i spel har många olika funktioner. Det fungerar som bärare av spelmässig information 

och berättar för spelaren när hen avfyrat sitt vapen, förflyttat sig på spelplanen, upptäckt ett 

viktigt föremål eller sparat sitt spel. De kan också bidra till att göra spelvärlden trovärdig och 

engagerande genom passande ambiensljud, dialog och musik (Robb et al 2017). Men ljudet 

är i mångt och mycket enbart ett komplement till ett spels visuella element. I en studie från 

2017 visar Chakraborty, Chakraborty, Dehlinger och Hritz att även ett simpelt 2D-spel kan 

bli ospelbart utan visuella element, även om ljud och musik finns på plats. Detta kan te sig 

självklart, men det pekar på hur det krävs ytterligare eftertanke vid designen av ljud om 

syftet är att de ska kunna bära spelinformation som ska fungera även om den visuella 

komponenten kopplas bort. I spel där all visuell information tagits bort återstår bara ljudet 

som den enda komponenten, och det ligger på ljudet och dess designers ansvar att förmedla 

all den information som tidigare burits upp av ett spels grafiska gränssnitt och spelvärld.  

2.1 Gränssnitt i spel 

Inom de allra flesta spelgenrer har ett standardiserat användargränssnitt uppstått genom att 

spelutvecklare testat sig fram och/eller kopierat fungerande gränssnitt i populära spel till 

den grad att de slutligen blivit en branschstandard (Brown 2018). Exempel på dessa skulle 

kunna vara en nummerbaserad hälsomätare i actionspel (se exempelvis DOOM (id Software 

2016) och Wolfenstein: The New Order (Machine Games 2014)), inventory-system i rollspel 

där vapen, rustning och dylikt separerats i olika kategorier (se exempelvis The Elder Scrolls 

V: Skyrim (Bethesda Game Studios 2011) och Kingdoms of Amalur: Reckoning (38 Games 

2010)), eller placeringen av spelarens färdigheter på skärmen i rollspel (se exempelvis Guild 

Wars (ArenaNet 2005) och Diablo 3 (Blizzard 2010)).  I och med att dessa 

användargränssnitt använts gång på gång har erfarna spelare lärt sig förstå de utan att spelet 

ger allt för stor förklaring till hur de fungerar, och dessutom så behöver inte varje 

spelutvecklare återuppfinna hjulet varje gång de ska utveckla ett gränssnitt till sitt spel (givet 

att det tillhör en genre eller följer en formel som skapats vid ett tidigare tillfälle). Detta leder 

till att spel blir mer lättillgängliga då spelen påminner om och fungerar likt varandra, samt 

att utvecklingstiderna kortas ned då det finns befintliga, välfungerande system att applicera 

på spelet man utvecklar. Denna typ av gränssnittstandardisering existerar dock inte i samma 

utsträckning inom ljudspel (se begreppsförklaring i Kap 2.4), förmodligen på grund av att 

ljudspel produceras i långt mindre grad än spel med visuellt innehåll. 

2.2 Synnedsättningar 

Synnedsättningar finns i flera olika former och kan bero på olika saker, bland andra 

ögonsjukdomar men också som en följd av andra funktionsnedsättningar. Enligt ICD-10 som 

är en standard för klassificering av sjukdomar utvecklad och utgiven av 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Socialstyrelsen 2013) så klassas en person med 

synskärpa mellan 0,05 och 0,333 som en person med dålig syn (synskärpa mäts genom att 

en person läser en syntavla, och synskärpan anses vara normal om den mäts till 0,1 

(Medibas, 2013)). Om ens synskärpa är lägre än 0,05 så anses personen vara blind, då synen 

är så pass begränsad att de flesta vardagliga aktiviteter anses omöjliga eller kraftigt 
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begränsade. Total blindhet klassas som att personen har 0 i synskärpa, dvs helt saknar 

förmågan att uppfatta ljus. 

2.3 Äventyrsspelens historia 

Genren äventyrsspel definieras av Rollings och Adams (2003) som ett spel som bygger kring 

en interaktiv berättelse och vars spelmoment består primärt av utforskande och 

problemlösning. För att tydligare definiera vad ett äventyrsspel är, eller vad genren ”äventyr” 

innebär måste man förstå äventyrsspelens historia. Äventyrsspelen har en lång historia som 

sträcker sig ändå tillbaka till 1976. Då släpptes spelet Colossal Cave Adventure (Crowther, 

Woods 1976) och lade grunden för framtida spel i genren. I detta tidiga stadie saknade 

spelen helt grafik och var enbart textbaserade. På skärmen skrevs en text ut som förklarade 

hur spelmiljön såg ut, vad som fanns i den och eventuella dialoger som uppstod mellan 

karaktärer. Spelaren fick genom att mata in textkommandon försöka navigera sig igenom 

spelet. Denna typ av äventyrsspel kallas ofta för textäventyr, eller textäventyrsspel. Det första 

spelet som bröt mot detta mönster och kompletterade det textbaserade interaktionssystemet 

med visuellt material var Mystery House (On-Line Systems 1980). På skärmen målades en 

bild upp föreställande platsen spelaren befann sig i och längst ned på skärmen kunde 

spelaren skriva in de handlingar hen ville utföra. Denna stil av grafiska äventyrsspel levde 

kvar länge och lever än i dag genom moderna tappningar som exempelvis The Dark Eye: 

Memoria (Daedalic Entertainment 2013). En statisk kameravinkel på en 2D-bild målas upp 

som spelarkaraktären kan röra sig runt på eller interagera med genom en förstapersonsvy. 

Detta är generellt det grafiska utsnittet för alla traditionella äventyrsspel. 

 

Med undantag för experimentella verk inom genren som exempelvis The Last Express (1997) 

så kan äventyrsspelens sammanfattas i ett par gemensamma spelfunktioner och 

designbeslut: 

- icke-realtidsbaserat 

- låst kameravy 

- stort fokus på utforskande och pussel 

 

2.3.1 De grafiska äventyrsspelens gränssnitt 

Det första äventyrsspelet med ett ”peka-och-klicka”-gränssnitt var Enchanted Scepters 

(Silicon Beach Software 1984). Gränssnittet bestod av ett förbestämt antal kommandon 

(interaktionsmöjligheter/verb) som spelaren kunde välja mellan för att sedan klicka på 

objektet på skärmen som spelaren ville interagera med (exempelvis kunde spelaren klicka på 

verbet ”pick up” följt av att spelaren klickade på ett svärd som syns i bild. Då plockar 

spelaren upp svärdet). Detta gränssnitt var en vidareutveckling av det textbaserade 

gränssnittet med skillnaden att de verb som gick att använda var utskrivna på skärmen och 

istället för att skriva vad man ville göra, kunde man nu klicka med musen (där av namnet, 

”peka-och-klicka”). Genom detta gränssnitt löste man problemet med att spelare upplevde 

det svårt att veta vilka verb som spelet erkände och accepterade. Denna typ av gränssnitt 

blev standarden under många år framöver och jag kommer för att från och med nu referera 

till denna typ av gränssnitt som verbbaserade gränssnitt för att särskilja det ifrån andra 

typer av gränssnitt som diskuteras. 

 

Det verbbaserade gränssnittet utmanades av ett annat gränssnitt som jag valt att kalla det 
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kontextbaserade gränssnittet. Det första spel som använde sig av detta var Rise of The 

Dragon (Dynamix 1990). Istället för en lista med fördefinierade verb som spelaren valde 

mellan hade man ett system där muspekarens utseende förändrades beroende på vilken 

interaktion som var möjlig. Exempelvis så visade muspekaren en pekande hand om spelaren 

kunde röra sig till ett område, medan den istället visade en mun om spelaren kunde tala med 

en karaktär. På detta sätt strömlinjeformades spelen genom att spelaren hela tiden visste 

vilka interaktionsmöjligheter som var möjliga och slapp gissa sig till vilka kombinationer av 

interaktioner och föremål som skulle godkännas av spelet. Dessutom så fick man mer 

utrymme på skärmen för annat eftersom färre saker behövde skrivas ut på skärmen. Med 

undantag för nostalgiflörtande spel som Thimbleweed Park (Terrible Toybox 2017) så har 

det kontextbaserade användargränssnittet kommit att bli det mest populära gränssnittet för 

genren. 

2.4 Ljudspel 

Termen ”audio games” (i egen svensk översättning till ”ljudspel”) beskriver ett spel vars 

gränssnitt är ljudbaserat och som därför kan spelas helt utan visuellt innehåll (Gärdenfors 

2003). Forskning som bedrivs inom detta område kretsar ofta kring hur spel kan 

konstrueras för att förmedla information via ljud, hur spel kan användas som 

utbildningsverktyg för synskadade barn och hur ett gränssnitt bör designas för att göra 

program användbara för användare med olika former av synnedsättningar. 

 2.4.1 Ljudets användningsområden inom ljudspel 

Flera försök har gjorts för att definiera ljudets användningsområden inom ljudspel. Dessa 

skiljer sig åt från hur ljudet används inom spel med visuella element då ljudet i ett ljudspel 

aldrig kan vara ett komplement till något som visas i bild. Friberg och Gärdenfors (2004) 

föreslår ett ramverk för hur ljud kan kategoriseras efter deras användning i ett ljudspel. 

Detta ramverk använde de själva i utvecklingen av ljudspelet “Tim’s Journey”. Friberg och 

Gärdenfors delar upp alla spelets ljud i fem olika kategorier: 

- Avatarljud 

- Objektljud 

- Karaktärsljud 

- Dekorativa ljud 

- Instruktioner 

Inom kategorin avatarljud ingår alla ljud som spelarkaraktären ger ifrån sig. Exempel på 

sådana ljud inkluderar fotsteg och avfyrandet av vapen. Objektljud refererar till ljud som 

indikerar på att objekt finns i världen, exempelvis surrandet från maskineri. Karaktärsljud är 

sådana ljud som icke-spelbara karaktärer ger ifrån sig. Dekorativa ljud är ljud som inte tillför 

någon spelmässig information men som kan bidra som stämningshöjare. Friberg och 

Gärdenfors exemplifierar denna kategori med bakgrundsmusik. Instruktioner innefattar 

oftast röstinspelningar som förklarar för spelaren hur hen ska spela eller vad som krävs för 

att klara av en specifik uppgift. Med detta ramverk kan man som utvecklare kategorisera alla 

ljud och tydligt särskilja vilken typ av information varje ljud ger ifrån sig. Alla avatarljud kan 

exempelvis kopplas till input från spelaren för att garantera att spelaren känner sig kopplad 

till karaktären, och dessa ljud bör också placeras i mitten av stereobilden för att förankra 

spelaren i världen. 
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Ett annat exempel på ett sådant ramverk förespråkas av Masuch och Röber (2005). I deras 

ramverk kategoriseras ljud in i två kategorier, “sonifiering” och “interaktion” (egen 

översättning). Sonifiering betyder ursprungligen att omvandla abstrakt data till icke-verbalt 

ljud. Masuch och Röber illustrerar detta genom en Geiger-Müller-mätare som med hjälp av 

ett tickande ljud illustrerar hur mycket strålning mätaren känner av. Inom ljudvärldar 

menar de att sonifiering innebär att omvandla spelmässig information som hjälper spelaren 

att navigera, utforska och identifiera spelobjekt, till ljud. Interaktion definierar de som hur 

spelaren kan interagera med ljudvärlden, dvs med vilken mekanisk eller kontroll som 

spelaren styr för att navigera sig i ljudvärlden. Klassiska handkontroller och en virtuell käpp 

är exempel på dessa. 

2.4.2 Ljudikoner 

Ett problem som lyfts av exempelvis Gärdenfors (2004) är att tydliga informationsbärande 

ikoner och symboler inte existerar i samma utsträckning i den auditiva världen som i den 

visuella. Exempelvis så är ett trafikljus med röda respektive gröna symboler en universell 

symbol som existerar runt om hela världen och innebär samma sak oavsett vilket land man 

befinner sig i. Denna färgkodning i sig, där röd exempelvis betyder “stopp”, “fel” eller 

“förbjudet” och grön ses som “godkänt”, “okej” eller “passera”, kan ses som en visuell ikon 

där de olika färgerna innefattar dessa betydelser utan att det uttryckligen behövs skrivas ut 

på trafikljusen. Andra exempel innefattar nödutgångsskyltar och bilden av en diskett för att 

symbolisera att man sparar i ett datorprogram. Att dessa ikoner finns och blivit etablerade 

genom upprepad användning har lett till att de sällan behöver förklaras när de används i ett 

användargränssnitt. 

 

Att denna typ av ikoner inte existerar till samma grad i den auditiva världen leder till att 

gränssnitt inte kan designas utifrån denna standardiserade ikonografi. Ett visuellt gränssnitt 

har alltid dessa ikoner att falla tillbaka på, men vid utvecklandet av ett ljudbaserat gränssnitt 

måste utvecklaren ofta uppfinna egna symboler och varje gränssnitt måste byggas helt från 

grunden. Det finns ett fåtal exempel av ljudsymboler, som exempelvis det plingande ljudet 

vid ett övergångsställe, men detta ljud är inte lika universellt (då olika ljud förekommer i 

olika länder) som exempelvis den gröna och röda färgkodningen. Friberg och Gärdenfors 

(2004) utvecklar detta resonemang genom att dela upp ljudsymboler i två kategorier. 

“Auditory icons” (ljudikoner) är ljud som ska vara så igenkännbara som möjligt och påminna 

om det autentiska ljudet det replikerar. Om handlingen som ska illustreras inte har en 

verklig motsvarighet kan ljud baseras på kulturell symbolik eller uppfinnas från grunden. 

“Earcons” å andra sidan symboliserar information genom korta musikaliska fraser. Genom 

att placera in dessa i en triangel som symboliserar Michel Chions tre lyssningslägen (Chion 

1990) får Friberg och Gärdenfors fram en bild som symboliserar hur våra sätt att lyssna 

förhåller sig till bägge av dessa typer av ljudsymboler. 

 

De tre lyssningslägen Chion delar in människans hörsel i kallar han för reducerat lyssnande, 

semantiskt lyssnande och kausalt lyssnande. Kausalt lyssnande refererar till en typ av 

lyssnande där vi försöker identifiera källan av ett ljud vi hör i ett försök att förstå vad ljudet 

kommer ifrån och vad det ska föreställa eller förmedla. Semantisk lyssning gör vi när vi 

lyssnar efter auditiva koder, som exempelvis språk. Reducerat lyssnande är motsatsen till 

kausalt lyssnande, nämligen när vi lyssnar på ljud utan att försöka härleda ljudet till dess 



 

 

6 
 

källa. Exempel på detta kan vara när man lyssnar på ett stycke musik och enbart lyssnar efter 

dess ljudmässiga kvalitéer, som rytm eller tonhöjder. 

 

 
Figur 1. Chion’s tre lyssningssätt med Friberg och Gärdenfors ljudikon- och 

earcondefinitioner inplacerade. 

 

Denna modell illustrerar hur vår perception av earcons och ljudikoner skiljer sig ifrån 

varandra då vi lyssnar på de på olika sätt. En earcon, dvs en typ av musikalisk fras, 

innehåller mer semantisk lyssning då vi måste lyssna efter musikaliska begrepp och 

konventioner för att tolka budskapet. En earcon hamnar också mycket nära reducerat 

lyssnande då dess källa inte spelar någon större roll för vår förståelse av dess budskap. 

Istället lyssnar vi på dess kvalitéer för att identifiera vilken earcon det rör sig om, och 

därmed vilken information den förmedlar. Ljudikoner har som tidigare nämnt ett annat 

syfte, nämligen att efterlikna ljudet av den handling eller bit av information ikonen vill 

förmedla. Därför placeras den närmare kausalt lyssning, då vi måste härleda ljudet till dess 

källa för att kunna begripa vilken information som förmedlas. 

 

Användandet av Chions lyssningteori inom spel har dock kritiserats av Grimshaw och Schott 

(2007). De hävdar att eftersom Chions tre sätt att lyssna togs fram för att analysera filmljud 

är de inte direkt översättningsbara till spelvärlden. De menar att för att alla ljud vi lyssnar 

efter i spelvärlden ska kunna placeras mellan någon av dessa lyssningslägen bör man lägga 

till ytterligare kategorier, exempelvis “navigational sound”, dvs ljud som man lyssnar efter 

vart de kommer ifrån (för att kunna navigera sig i spelvärlden). 

 

2.4.3 Äventyrsspel som ljudspel 

I studien Inclusive game design facilitating shared gaming experience (Brusk, 

Wilhelmsson, Engström, Östblad 2017) undersöker författarna huruvida spelare av ett 

äventyrsspel konstruerat så att det kan spelas med eller utan visuellt innehåll upplever 

spelets berättelse olika eller ej. För att genomföra studien konstruerade författarna en 

artefakt, ett äventyrsspel som på grund av att det ska kunna spelas utan grafik använder sig 

av ett ljudbaserat användargränssnitt. 
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Det gränssnitt som används i studiens artefakt påminner om det kontextbaserade 

användargränssnitt som diskuterades i kapitel 2.3.1. När spelarens muspekare (i denna 

studies fall, spelarens finger då spelet spelas på mobilen) närmar sig en plats som spelaren 

kan interagera med spelas ett ljud som påminner om föremålet eller karaktären som 

spelaren kan interagera med (exempelvis ett surrande ljud för att symbolisera en generator, 

eller ett gnisslande ljud för att symbolisera en bartender som tvättar bardisken med en 

disktrasa). När spelaren når området hen kan interagera med spelas ett kort ljud. Då 

gränssnittet som används i studiens artefakt enbart har ett ljud som symboliserar alla former 

av interaktionsmöjligheter kan detta likställas med ett kontextbaserat gränssnitt i ett visuellt 

äventyrsspel vars musikon aldrig ändrar form eller indikerar på vilken interaktionsmöjlighet 

spelaren kan utföra. Alternativt kan det likställas med ett system där varje objekt i 

spelvärlden har en unik musikon. Detta är i sig en alternativ (och ofullständig) form av ett 

kontextbaserat gränssnitt då det inte förmedlar all nödvändig spelinformation till spelaren 

gällande vilken interaktion som kommer att utföras, eller vilket typ av föremål spelaren 

interagerar med. Denna studie bygger därför vidare på detta system för att komplettera de 

delar som saknas för att det ska motsvara den typ av kontextbaserat gränssnitt som finns i de 

visuella äventyrsspelen, för att sedan göra en jämförelse mellan huruvida detta system (som 

är mer troget det visuella kontextbaserade gränssnittet) är tydligare att navigera och 

använda eller inte. 

 

Ett liknande system kan hittas i spelet Marvinter (Skövde Universitet 2017) utvecklat av flera 

författare till den tidigare nämnda studien. I Marvinter finns fortfarande bara ett 

interaktionsljud men som kompletteras av att en karaktär beskriver vad det är för något 

spelaren kan interagera med. Detta löser ett av problemen, hur spelaren vet vilket objekt 

som hen interagerar med, men löser inte problemet med hur spelaren vet vilken typ av 

interaktion det rör sig om. (Detta kan dock förklaras med att spelet är riktat till barn och 

därför använder sig av ett medvetet förenklat gränssnitt). 

2.4.4 Att designa ljudspel 

Flertalet studier har gjorts i hur ljudspel bäst bör konstrueras och de fördelar och nackdelar 

olika designbeslut för med sig. Gärdenfors (2003) visar på hur användandet av tal inte alltid 

är optimalt för att förmedla spelmässig information. Trots att tal kan förmedla väldigt 

specifik och tydlig information är tal ett väldigt långsamt sätt att förmedla sagda 

information. Det tar inte bara lång tid, utan kan också upplevas som irriterande om 

informationen upprepas gång på gång. Dessutom kan man genom tal bara förmedla en sak 

åt gången då överlappande tal kan bli mycket förvirrande och svårt att lyssna på. Gärdenfors 

menar också att spelarhandlingar, dvs den handlingar som spelaren medvetet utför genom 

att interagera med spelet och dess gränssnitt, är den enklaste typen av information att 

illustrera enbart med ljud. Dessa handlingar kan kopplas till att spelaren exempelvis trycker 

på en knapp på musen eller handkontrollen vilket triggar ett ljud. Denna direkta koppling 

mellan handling och ljud skapar en rak och tydlig koppling och etablerar att ljudet 

representerar denna specifika handling. Svårare blir det, menar Gärdenfors, när spelet ska 

förmedla statisk eller kontinuerlig information som exempelvis spelarens hälsa, hur mycket 

tid som återstår i spelet eller vad spelaren bär med sig för utrustning. Gärdenfors och Friberg 

(2004) menar också att ett ljudbaserat gränssnitt lätt kan bli plottrigt och svårt att navigera 

om det finns för många olika funktioner eller möjligheter till interaktion. De menar att i ett 
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visuellt gränssnitt så kan olika ikoner, knappar och funktioner isoleras från varandra genom 

visuell design, så som färger, distans mellan knapparna, typsnitt och ramar. Samtliga kan 

användas för att särskilja de olika funktionerna och därmed skapa ett organiserat och 

lättnavigerat gränssnitt. Då dessa möjligheter inte finns i samma utsträckning inom den 

auditiva världen måste en designer lösa detta på annat sätt. Ett problem som uppstod för 

Fernström och Targett (2003) var att ljuden i gränssnittet var för långa, vilket skapade en 

kakafoni av ljud som överlappade varandra när en spelare som var bekant med gränssnittet 

spelade eftersom denna kunde röra sig runt relativt obehindrat. För Hellström och Winberg 

(2000) uppstod ett annat problem. Där hade spelarna av den ljudanpassade versionen av 

spelet Towers of Hanoi svårt att veta vart muspekaren befann sig på skärmen vilket gjorde 

att de ibland hade svårigheter att spela spelet, inte nödvändigtvis för att instruktionerna var 

dåliga eller spelet för svårt, utan enbart på grund av att de inte kunde navigera på ett sätt 

som kändes lättmanövrerat. Svårigheten för ljudspel att indikera vart spelplanen tar slut är 

ett problem som identifierats av fler forskare, bland annat Chakraborty, Chakraborty, 

Dehlinger, Hritz (2007). Det finns också designbeslut som är återkommande och som 

spelare tenderar att ha lätt att förstå och navigera. Ett exempel som användas av bland annat 

Giannkoupoulos et al (2018) och Douglas, Miller och Parecki (2007) är att använda tonhöjd 

för att indikera upp eller ner i bild, eller för att indikera djup i en bild. När spelaren rör sig 

nedåt i en meny så spelas ett ljud som faller i tonhöjd, eller som har en låg tonhöjd. Om 

spelaren istället rör sig uppåt i menyn så spelar ett ljud som antingen stiger i tonhöjd eller 

som har en hög tonhöjd till att börja med. 

2.5 Inkluderande design 

Datorspel är i sig primärt ett visuellt medium vilket medför att det uppstår komplikationer 

för spelande personer med synnedsättningar. Spel som förmedlar sin information enbart 

genom färg och/eller form kan bli ospelbara då spelaren inte kan ta del av den nödvändiga 

information som krävs för att kunna spela spelet. Då detta uppmärksammats av spelare och 

spelföretag har åtgärder tagits för att göra spelen mer inkluderande så att fler spelare 

(oavsett funktionsnedsättningar) kan spela utan större hinder. Exempel på detta (gällande 

synnedsättningar) är hur spel som Battlefield 1 (DICE 2016) tillåter spelaren att själva 

bestämma färgerna på spelets UI-element. Detta tillåter spelare med olika typer av 

färgblindhet att kunna ta del av all spelmässig information. Andra spel har infört olika 

färgfilter för att underlätta för färgblinda spelare. Idag har till och med moderna spelmotorer 

som Unreal Engine (Epic Games, 2019) och Unity (Unity, 2019) inbyggda funktioner för att 

testa sitt spel med ett färgfilter som simulerar hur spelet skulle upplevas av en spelare med 

olika former av färgblindhet. Detta gör det lätt för utvecklare att testa sitt spel från en 

färgblind spelares perspektiv och därmed kunna upptäcka vilka detaljer eller vilken 

information som går förlorad, och kan därmed rätta till dessa problem för att göra sitt spel 

mer inkluderande. Att inkludera spelare med synnedsättningar som färgblindhet eller delvis 

nedsatt syn kan göras på flera olika sätt. Utöver exemplen gällande spelare med färgblindhet 

så låter spel som Monster Hunter World (2018) och Borderlands: The Pre-Sequel (2014) 

spelaren ändra storleken på text och/eller gränssnittselement. Detta tillåter spelare med 

nedsatt syn att enklare kunna ta del av information som annars hade varit otillgänglig på 

grund av hur liten den är på skärmen. 

 

Denna typ av inkludering och de åtgärder som beskrivits har inte ersatt något visuellt 
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element utan enbart förändrat de redan existerande. De förutsätter att man från första 

början kan spela spelet och att spelupplevelsen enbart förbättras eller förenklas genom dessa 

ändringar. Att designa ett spel så att det kan spelas av någon som överhuvudtaget inte kan se 

är mer komplicerat och mer sällsynt inom spelmediet. En spelgenre som dock 

experimenterat med detta är fightingspelen. Då fightingspel utspelar sig på ett mycket 

begränsat utrymme med en låst kameravinkel och få karaktärer på skärmen kan man 

förmedla mycket av spelets information genom tydliga ljud som motsvarar animationer, 

attacker och rörelser. Genom att memorera dessa ljud kan spelare få en konkret översiktsbild 

av spelet och dess händelser och därmed lära sig att spela trots att de inte kan ta del av något 

av det visuella innehållet. Spel som Injustice: Gods Among Us (NetherRealm Studios 2013) 

har efter kritik från en synskadad spelare lagt till ytterligare ljud för att symbolisera olika 

spelhändelser, exempelvis ett tydligt ljud som beroende på vart i stereobilden och vilken 

tonhöjd det har indikerar på att någon av spelarna är nära ett interaktivt föremål i miljön 

(Kingett 2014). I spelet Killer Instinct (Double Helix Games 2013) har utvecklarna lagt till en 

helt ny ljudkategori i spelets inställningar. Denna ljudkategori (om den aktiveras) lägger till 

ytterligare ljud för spelets gränssnittselement som exempelvis spelets shadow meter (en 

mätare som när den är full indikerar när spelaren kan använda specialförmågor). Dessa ljud 

är inte nödvändiga för seende spelare då de visuella elementen förmedlar allt, men genom 

att aktivt arbeta med detta och lägga till ljud (som för seende spelare är överflödiga) lyckas 

spelet inkludera spelare som annars inte hade kunnat spela spelet. 

 

Ytterligare exempel på inkluderande design är Microsofts Xbox Adaptive Controller 

(Microsoft 2018). Kontrollen består av ett antal olika moduler som kan placeras fritt runt 

spelaren och kopplas till vilken av den ursprungliga Xbox-kontrollens funktioner som helst. 

Detta tillåter spelare med olika typer av funktionsnedsättningar att kunna forma en 

spelkontroll på ett sätt så att de kan spela trots sina problem med att hantera den 

traditionella handkontrollen. 

 

Även om inklusivitet inte är det primära målet med ett designval kan det dock bli 

konsekvensen av det. Vanligt förekommande inställningar i spel som exempelvis möjligheten 

att ställa in vidden på spelarens synfält kan tillåta spelare som annars hade upplevt 

illamående på grund av det snäva synfältet att spela spelet (Brown 2019). Detsamma gäller 

funktioner för att stänga av rörelseoskärpa och att kameran vajar när spelaren rör sig, 

hoppar eller skjuter sitt vapen. Att använda ett enkelt och rent typsnitt kan i sig vara enbart 

ett designval men kan få resultatet av att spelare med synnedsättningar har möjlighet att läsa 

text som annars hade varit otillgänglig (genom ett mer expressivt designat typsnitt) (Brown 

2019). 
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3 Problemformulering  

Det problem jag ville undersöka med denna studie, och den frågeställning som sedan följde 

grundade sig i ett antagande om att ett äventyrsspels gränssnitt kan överföras till att vara 

helt ljudbaserat. Detta antagande grundas i tidigare forskning, där framgångsrika 

experiment och tester gjorts för att anpassa spel till att bli spelbara enbart med ljud (Se Kap 

2.4.4), men  primärt studien gjord av Brusk, Engström, Wilhelmsson och Östblad. 

 

Målet med min egna studie var att kunna ställa två gränssnitt mot varandra och genom 

testande av dessa kunna utröna vilket som är lättast att förstå och navigera för en spelare 

som inte kan se. Det första gränssnittet är det som nämnts tidigare (och som användes i 

Brusk mfl studie), där varje interagerbart föremål har ett unikt ljud och inte indikerar på 

vilken interaktion som ska se, och det andra gränssnittet är det som är mer troget det 

kontextbaserade gränssnittet, där ett ljud indikerar vilken typ av handling som ska ske. Min 

förhoppning var att detta skulle kunna leda till större förståelse kring hur ett ljudbaserat 

användargränssnitt kan skapas för ett äventyrsspel, och att detta i framtiden underlättar 

utvecklingen av ljudspel, vilket i sin tur leder till att synskadade spelare får ett större utbud 

spel och känner sig mer inkluderade i spelkulturen. Jag ville i slutet av denna studie kunna 

besvara frågan om vilket av dessa två gränssnitt som var tydligast och mest lättanvändbart. 

 

Att definiera begreppen “tydligt” och “lättanvändbart” är inte enkelt, men i denna studie 

syftar det till vilket av de två gränssnitten som för en ny spelare känns mest intuitivt och lätt 

att använda. “Lättanvändbart” innebär dvs inom kontexten för denna forskning om spelaren 

lyckas navigera sig med och använda gränssnittet eller ej.”Tydligt” definieras som vilket av 

de två gränssnitten som ger spelaren tillräckligt med information för att spelaren ska känna 

sig tillfredsställd och i kontroll över vilka handlingar som kommer att utföras i spelet, dvs 

varken för mycket eller för lite information, eller att ljuden från gränssnittet distraherar för 

mycket från spelupplevelsen. 

 

För att omfattningen av min studie inte skulle bli allt för stor valde jag att fokusera på ett 

specifikt område inom det kontextbaserade gränssnittet, nämligen hur man bäst 

representerar de olika interaktionsmöjligheterna genom ljud. Jag förbigick frågor kring hur 

ett inventarie-system skulle kunna konstrueras eller hur dialogträd och dialogval bäst 

förmedlas genom auditiv information även om dessa också är grundläggande delar av ett 

äventyrsspelsgränssnitt. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att kunna ställa de två gränssnitten mot varandra skapade jag två separata artefakter i 

form av korta äventyrsspel. Vardera spel använder sig av ett av de två gränssnitten som jag 

skulle testa. Sedan fick sex individer spela de bägge spelen och efter spelsessionerna var 

klara svara på ett par frågor om sina upplevelser. Med den kvalitativa data som samlades in 

under intervjuerna gjorde jag en utvärdering av vilket av de två gränssnitten som var mest 

lättanvändbart och tydligt. Genom att också ställa frågor gällande exempelvis inlevelse, 

immersion och huruvida det påverkade hur kul spelet var att spela kunde jag göra ytterligare 

utvärderingar och bädda inför en diskussion om framtida arbete med ljudbaserade 

användargränssnitt. 
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3.1.1 De två spelen 

För att inte innehållet i spelen, deras struktur eller narrativ skulle påverka spelarnas 

uppfattning om gränssnittet så utspelade bägge spelen sig på samma plats och innehöll 

samma ljud, men vara omstrukturerade så att de olika interaktionerna sker på olika ställen i 

spelen. Min förhoppning med detta var att spelen var så snarlika att det inte påverkar 

spelarnas uppfattning om vilket som var “roligast”, då denna uppfattning om att spelet var 

roligt kan komma att påverka en spelares uppfattning om gränssnittet positivt eller negativt. 

Eftersom att alla deltagare fick spela båda spelen var det också viktigt för mig att kasta om i 

vilken ordning interaktionerna sker och vart man hittar de. Hade jag inte gjort detta i mina 

artefakter hade en spelare som spelat artefakt A redan vetat vart föremålen finns i artefakt B 

vilket kunde komma att påverka hur enkelt gränssnittet upplevs (exempelvis: “Jag hittade 

allt mycket lättare och snabbare i spel B, därför var gränssnitt B lättast att använda”).  

Spel A använde sig av min egna version av det kontextbaserade gränssnittet och spel B 

använde sig av det gränssnitt som uppfunnits av Brusk mfl (2017). Spelen utspelade sig i en 

mystisk borg där spelaren tagits till fånga och måste fly ifrån. Anledningen till att jag valde 

denna miljö är på grund av variationen i miljöljud som går att använda (droppande vatten, 

ylande vind, mystiska mörka ambiensljud etc) vilket underlättade skapandet av olika rum 

och även förtydligade separationen mellan de olika rummen. En annan anledning var att 

detta är en vanligt förekommande miljö i spel och fiktion vilket gör att spelare som har 

någon erfarenhet av dessa förhoppningsvis enklare fokuserar på gränssnittet istället för att 

försöka tolka miljön allt för mycket. Att använda en medeltida miljö som spelplan skapade 

förhoppningsvis också en förefattad bild om vilka ljud som går att förvänta i en sådan miljö. 

Att veta i vilken kontext spelet utspelar sig ger en bättre bild om vilka föremål som finns 

tillgängliga vilket underlättar för spelaren att identifiera vilka typ av ljud som kan förväntas, 

vilket ytterligare leder till att mindre fokus läggs på ljudbilden i spelet och mer på spelets 

gränssnitt. 

 

Hur spelaren tar sig ut ur borgen var identiskt i bägge spelen, men i vilken ordning spelaren 

plockar på sig rätt föremål, vart på skärmen och i vilket rum föremålen finns var olika spelen 

emellan. Varje spel inleddes också med en kort informationssekvens där en röst förklarar för 

spelaren hur spelet spelas, vad varje ljudikon betyder (i artefakt A) och där spelaren tillåts 

navigera runt en instruktionsmiljö för att bekanta sig med spelets kontroll innan den riktiga 

spelsessionen börjar. Jag föredrog att ha denna introduktionsprocess inbyggd i spelen i sig 

hellre än att instruera varje spelare på plats då detta garanterade att varje spelare fick exakt 

samma information vilket därför ger mer rättvisa resultat gällande hur spelarna upplevde de 

två gränssnitten (exempelvis kunde ett resultat annars blivit missvisande om några spelare 

fått mer eller mindre information än andra, antingen på grund av att jag inte varit tydlig vid 

något tillfälle eller för att någon ställde fler frågor än en annan spelare). 

3.1.2 Speltest 

De två spelen testades på en grupp seende personer i åldrarna 22 - 28. Att jag valde att testa 

på seende personer är på grund av att det blev lättare för mig att hitta tillräckligt många 

personer i denna åldersgrupp för att studiens resultat skulle kunna ses som relevanta. På 

grund av den begränsade tid jag hade för att genomföra denna undersökning misstänkte jag 

att jag inte skulle komma att hitta tillräckligt stort antal blinda spelare för att ha fått lika bra 

resultat. Jag valde också att ha en grupp med enbart seende istället för en blandad med 
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seende och icke-seende spelare då resultatet i Brusk mfl (2017) studie visar att de olika 

grupperna hade olika svårt att klara av spelet. Jag ansåg därmed att ett mest rättvist resultat 

uppnås om man testar bägge gränssnitt på en och samma grupp spelare. 

 

Spelen spelades på plats i Skövde, på PC med hjälp av enbart en mus och ett par hörlurar. 

Anledningen att jag valde hörlurar över högtalare var för att stänga ute eventuella 

distraktioner som exempelvis ljud från närliggande rum (som skulle kunna komma att 

uppfattas som ljud i spelet). Rummet var delvis nedsläckt och datorskärmen avstängd för att 

minimera antalet distraktioner i rummet. Jag valde detta tillvägagångssätt istället för att 

sätta en ögonbindel på deltagarna. Det hade förmodligen lett till en bättre simulering av hur 

det är att spela som faktiskt icke-seende, men jag ansåg att det kunde komma att upplevas 

som obehagligt och otryggt för deltagarna vilket i sin tur kunde leda till att deras uppfattning 

av spelen påverkades, eller att de helt enkelt inte ville delta i studien. Då datorns skärm var 

släckt hade jag kopplat den till en större display på väggen bakom deltagaren. På så sätt 

kunde jag se spelet, men deltagare kunde det inte. Detta gjorde att jag kunde titta på och 

analysera vad som hände under spelsessionerna. Jag valde också att genomföra testen på 

plats istället för att skicka ut spelen som en fil som deltagarna fick spela igenom på egen 

hand. Detta gjorde jag av ett par olika anledningar. Den första var att detta tillvägagångssätt 

inte hade garanterat att spelarna tog spelandet på allvar eller att de svarat uppriktigt och 

ärligt på de efterföljande frågorna. Detta kunde kraftigt komma att påverka resultatet. I detta 

fall hade jag heller ingen möjlighet att kontrollera i vilken miljö deltagarna spelade spelen. 

Om en deltagare hade suttit i en bullrig och högljudd miljö, eller en miljö där andra 

distraktioner förekommer kunde detta komma att påverka spelarens åsikt om gränssnitten 

och således påverka studiens resultat. Även om mängden deltagare drastiskt skulle ökat om 

vem som helst kunde ta del av spelen och besvara på de efterföljande frågorna så valde jag 

att inte göra det på detta vis, utan föredrog istället den mer kontrollerade metoden då jag 

ansåg att resultatet blir ärligare, trots färre deltagare. 

 

Spelarna fick spela spelen tills de tog slut eller tills spelaren själv valde att avsluta testet. Om 

spelaren nådde slutet ansåg jag att det kunde tolkas som att spelaren lyckats med att 

navigera sig med gränssnittet då alla dess funktioner använts. Testgruppen delades 

slumpmässigt på hälften och vardera grupp fick börja spela antingen spel A eller spel B. 

Anledningen till detta var att det spel de testar först kunde komma att påverka hur de såg på 

det spel de testade därefter. Det gränssnitt de använde först kunde troligtvis komma att 

kännas mest intuitivt rent spontant då de spenderat en viss tid med att göra sig bekanta med 

detta system. Därför var det viktigt för mig att dela upp spelgruppen i två så att lika många 

testdeltagare började med att spela spel A som spel B. 

3.1.3 Datainsamling och intervjuer 

När spelsessionerna var över hölls en kort kvalitativ intervju med deltagaren. Syftet med 

denna intervju var att klargöra vilket av de två gränssnitten som var att föredra, och på vilket 

sätt. Först behövde huvudfrågan besvaras, dvs vilket av de två systemen som var mest 

lättanvänt och som kändes tydligast att navigera med. Jag valde dock att utöver detta ställa 

ytterligare frågor som kunde leda till framtida forskning eller för att fördjupa och ge en mer 

nyanserad bild av testresultaten. Jag frågade exempelvis om något av de två gränssnitten 

kändes mer inlevelserikt, och huruvida detta påverkade spelarens upplevelse av spelet på 

något sätt. De frågor jag ställde deltagarna kan hittas i Appendix A. Dessa var dock enbart de 
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frågorna jag hade som utgångspunkter. Följdfrågor ställdes när jag ansåg att de behövdes. 

 

För ytterligare information och kontext på de svar som gavs ställde jag också frågor om 

deltagarnas tidigare erfarenhet med ljudspel och äventyrsspel. Anledningen till att jag valde 

en kvalitativ metod var för att min studie krävde att jag tar reda på de olika deltagarnas 

individuella uppfattningar om det de tagit del av. För det ändamålet lämpade sig en 

kvalitativ metod bäst (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004). 

3.1.4 Riskanalys 

De eventuella fel som kunde uppstå i min studie och som kunde komma att påverka dess 

resultat var om introduktionsdelen av spelen där spelsystemen och gränssnitten förklaras 

inte var tydlig nog. Om spelarna inte förstod hur spelet skulle navigeras (inte på grund av 

gränssnitten i sig, utan på grund av bristfällig förklaring av de, eller ett utav de) skulle detta 

att direkt påverka studiens resultat. Om spelarna valde att avsluta spelsessionen på grund av 

att de upplevde spelet som alldeles för långt eller tråkigt kunde detta också komma att 

påverka deras uppfattning om gränssnitten. Därför var det viktigt att spelen jag skapade var 

av tillräcklig längd så att de testade spelarens kunskap och förståelse på alla gränssnittens 

funktioner men inte heller blev allt för långt och utdraget. Hur den perfekta längden på ett 

spel avgörs är givetvis oklart, men spelen beräknades att hålla en genomsnittlig längd på 

ungefär fem till sju minuter från början till slut. I frågorna som ställdes efter spelsessionen 

fanns också en risk att resultaten skiljde sig beroende på hur jag ställde frågorna. Om 

definitionen av begreppen “tydligast” och “lättast” inte var uppenbara för deltagaren kunde 

detta leda till att svaren från intervjuerna inte stämmer överens med de frågor jag ville ha 

besvarade. Om en deltagare hade tolkat “tydligast” som vilket av gränssnitten hade minst 

innehåll (och därmed tydligast på grund av att det fanns färre saker att hålla koll på) istället 

för vilket som förmedlade all information spelaren kände att hen behövde på bästa sätt så 

kunden resultaten bli något annat än det jag vill få besvarat. Därför behövde jag i de frågor 

jag ställde deltagarna vara noggrann med hur jag definierar begreppen och vad jag ville få ut 

av deltagarnas svar. Om jag inte hade haft en konsekvent definition av dessa begrepp kunde 

detta ha lett till komplikationer. 
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4 Genomförande 

4.1 Inledning 

För att utveckla de två artefakterna användes spelmotorn Unity. Anledningen till varför är 

att jag har tidigare erfarenhet från att utveckla med Unity och programmeringsspråket C#, 

vilket är det som används i Unity. Valet av spelmotor beror därför inte primärt på vad 

motorn kan erbjuda utan hur snabbt och enkelt det är att utveckla med hjälp av den. 

Eftersom spelet inte använder någon grafik var det heller inte av vikt vilken typ av grafik som 

motorn kan rendera. Utöver Unity som spelmotor så användes också mjukvaran FMOD 

Studio (Firelight Technologies 2019). FMOD är en mellanprogramvara som agerar som en 

separat ljudmotor som sedan kopplas till den huvudsakliga spelmotor som används (i detta 

fall Unity). Med FMOD som verktyg så kunde det det ljudsystem som behövdes för att kunna 

utföra studien byggas utan avancerad programmering. Tilläggspaketet Adventure Creator 

(Icebox Studios 2019) användes också i skapandet av de bägge artefakterna. Adventure 

Creator är en kodbas som innehåller en uppsättning skript som underlättar vid byggandet av 

grafiska äventyrsspel. Eftersom bägge artefakter saknar grafik användes endast en bråkdel 

av vad tillägget erbjuder, primärt ett skript som enkelt hanterar vad spelaren har i sitt 

inventarie, och ett skript som håller koll på när spelaren gjort vissa val (som påverkar hur 

spelet sedan ska bete sig). 

 

För att bestämma vilka interaktionsmöjligheter som skulle inkluderas i artefakt A tittade jag 

på grafiska äventyrsspel som använde sig av det verbbaserade gränssnittet för att se vilka 

verb och interaktioner som var vanligast förekommande. Dessa var Thimbleweed Park 

(2017), Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel (1992) och Shadowgate (1989). 

Genom att analysera dessa och se vilka som kunde kombineras till en och samma interaktion 

landade jag slutligen i fyra olika interaktionsmöjligheter. “Gå till”, “Tala med”, “Interagera 

med” samt “Läs världen”. “Gå till” innebär att spelaren rör sig från ett rum eller miljö till en 

annan. “Tala med” innebär att spelaren talar med en karaktär i spelmiljön. “Interagera med” 

innebär att spelaren använder ett objekt i miljön, exempelvis stänger av en radio eller 

plockar upp ett föremål och sparar det i sitt inventarie. “Läs världen” är en mer abstrakt 

kategori där flera olika interaktioner sammanställts till en och samma. I både de 

verbbaserade och kontextbaserade gränssnittet finns ofta möjligheten att få karaktären att 

titta på eller tänka på ett objekt i världen. Detta har ofta som syfte att få lära känna 

karaktären bättre men också att poängtera och visa på detaljer i spelmiljön som kan vara 

viktiga för att ge ytterligare kontext till spelets miljö, narrativ eller för att fungera som tips 

vid problemlösning. Dessa fyra interaktionsmöjligheter blir de som måste designas för 

artefakt As kontextbaserade gränssnitt. 

4.2 Spelmiljöer 

Som Brusk et al (2017) visar är det viktigt att varje område i ett ljudspel kan kännas igen 

enbart genom dess ambiensljud eller musik. Om varje rum inte var lätt igenkännbart kunden 

det snabbt bli svårt för spelaren att veta vart de befinner sig. Därför var det centralt för 

artefakternas ljud- och speldesign att spelet utspelar sig i miljöer som alla känns logiska 

inom spelets kontext men som också låter annorlunda från varandra. Jag valde att inte ha 

musik i mitt spel på grund av tidsbrist, att utöver att bygga spelets logik och ljuddesign också 
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skriva unik musik för varje rum hade varit för tidskrävande. Därför illustreras alla spelets 

miljöer med ett distinkt och snabbt igenkännligt miljöljud. I bägge artefakter finns därför 

slutligen sex olika rum med egna ambiensljud. De miljöer spelaren kan röra sig i är en 

huvudentré där spelet börjar, två rum på övervåningen, en källare, en tunnel och slutligen en 

brunn. Huvudentrén är ett stort ekande rum där regn slår mot fönstren och knakande, 

knarrande trä signalerar att huset som rummet finns i är gammalt och trasigt. På 

övervåningen finns två rum, i det ena brinner en brasa. I bägge rummen är regnet mer dovt. 

Spelet har också en källare, där hörs regnet knappt, men när åskan slår till så skakar rummet 

och metall hörs rassla och skallra. Slutligen har spelet också en brunn, där vatten hörs 

droppa från taket och eka i rummet och en tunnel där enbart ett mörkt mullrande hörs, och 

ett tyst vinande från vindan. Genom att välja vilka rum som skulle finnas med i spelet genom 

hur deras ljudbild skiljer sig från varandra kunde en sammanhängande spelvärld skapas där 

varje rum kändes unikt i sin ljudbild. 

 

Valet av vilka rum som finns med i spelet bygger också på en eftersträvan att i artefakt A 

använda alla olika interaktionsmöjligheter (“Gå till”, “Tala med”, “Interagera med” och “Läs 

världen”). Att testa gränssnittet utan att använda alla dess funktioner hade lett till en 

ofullständig studie. Den svåraste interaktionen att få in var den med tal. Detta löstes genom 

att det placera en fånge i spelets källare som ger spelaren en ledtråd som är nödvändig för att 

klara av restet av spelet. 

 

Ambiensljuden i dessa miljöer är en blanding av objektljud och dekorativa ljud. Regnet, 

åskan och den ensliga vinden är ett återkommande element i nästan alla ambiensljud och 

fungerar som ett dekorativt ljud som illustrerar för spelaren i vilken kontext hen befinner 

sig. Ju längre ner i borgen spelaren rör sig desto mindre hörs dessa (källaren, tunneln och 

brunnen) och andra dekorativa ljud tar vid. Vissa ljud befinner sig mitt emellan dessa två 

ljudkategorier. Ett exempel på ett sådant ljud är det droppande vattnet i brunnen. Det 

droppande vattnet finns där för att illustrera att spelaren nu befinner sig i en gammal brunn 

långt under borgen, samtidigt som det har som syfte att illustrera att det finns vatten i 

rummet vilket spelaren behöver för att släcka en eld (se Kapitel 4.3). Det är inte 

vattenhinken som ger ifrån sig ljudet, men syftet är att spelaren ska göra kopplingen till att 

det finns ett objekt i rummet hen kan använda sig av för att lösa utmaningen och ta sig 

vidare i spelet. Utan det dekorativa ljudet (vattendropparna) hade det inte framgått att 

hinken varit användbar. 

4.3 Spelprogression 

Hur spelet är strukturerat blev framtaget först efter att spelets miljöer bestämts. Det första 

spel som designades var artefakt A (versionen av spelet med det kontextbaserade 

användargränssnittet) och beskrivningen av spelprogressionen som nu följer är utifrån hur 

den ser ut i just artefakt A. Spelet har en progression som ser ut som följande: 
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Figur 2.  Spelarens progression genom artefakt A 

Spelet designades så att när spelaren når slutet har hen använt sig av alla 

interaktionsmöjligheter som finns tillgängliga. Spelet är väldigt linjärt i både hur spelaren 

kan navigera sig men också i vad som behövs göras för att kunna ta sig vidare. Detta är för 

att på ett enkelt sätt kunna säkerställa att spelaren använder gränssnittets alla funktioner. 

Om spelaren kunde agera mer fritt finns det en risk att vissa interaktionsmöjligheter inte 

utnyttjas. 

4.4 Ljuddesign 

4.4.1 Artefakt A 

Det auditiva kontextbaserade gränssnittet behövde på bästa möjliga sätt efterlikna det 

visuella gränssnittet som det är skapat efter. Därför inleddes ljuddesignsprocessen genom att 

titta på ett par gränssnitt från framgångsrika äventyrsspel. Dessa var Ben There, Dan That! 

(Size Five Games 2009), The Dark Eye: Memoria (2013) och Sam & Max Hit The Road 

(LucasArts 1993).  

 
Figur 3. Musikoner från äventyrsspelet “Ben There, Dan That!”. 

De gemensamma drag som hittades var att “Gå till”-interaktionen, dvs den musikon som 

visas när spelaren kan röra sig till ett nytt område ofta visualiserades med en pil eller ett par 

fötter. I det ljudbaserade gränssnittet så översattes detta till ljudet av fotsteg, då det 

indikerar på rörelse samt är en nästan direkt översättning av symboliken från de visuella 

gränssnitten. Trots detta är fotstegen inte ett avatarljud, om det skulle kategoriseras enligt 

Friberg och Gärdenfors (2004) ljudkategorier. Detta ljud illustrerar inte att spelarkaraktären 

rör på sig eller förflyttar sig i miljön, utan är istället ett icke-diegetiskt ljud som enbart 

illustrerar möjligheten att förflytta spelarkaraktären. Därför är ljudet mer likt ett dekorativt 

ljud som illustrerar att ett objekt (en dörr) finns i rummet även om ljudet i sig inte är kopplat 

till objektet som spelaren interagerar med. “Tala med” illustrerades ofta genom en 
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pratbubbla eller en talande mun. Detta översattes till ljudet av en karaktär som mumlar. 

Eftersom den mänskliga rösten är så lätt igenkännbar och med mycket små medel kan 

förmedla både sinnesstämning, kön och ålder (Belin, Bestelmeyer, Latinus, Watson 2011) 

ansåg jag rösten vara det effektivaste ljud för att representera denna interaktionsmöjlighet. 

Detta ljud är ett karaktärsljud enligt Friberg och Gärdenfors ljudkategorisering. Det är det 

enda av dessa interaktionsljud jag lyckats placera in i en av dessa kategorier. För 

interaktionen “Interagera med” fanns inte en lika enhetlig uppfattning om hur detta skulle 

illustreras. Musikonen visade olika saker beroende på vilket spel det gällde, exempelvis ett 

kugghjul och en hand. Detta ljud fick illustreras genom att spela in snurrande och klinkande 

metall för att illustrera ett kugghjul, samt att försöka illustrera att någonting satts i rörelse 

(genom att spelaren interagerat med föremålet så har en händelse påbörjats, eller någonting 

satts i rörelse). Eftersom att interaktionen “Läsa världen” innefattar många olika 

interaktioner, som att läsa på skyltar, undersöka objekt närmare etc så valde jag att enbart 

illustrera detta ljud med ett abstrakt skimrande ljud som inte försöker representera en 

specifik handling. Tankegången jag hade var att eftersom detta ljud inte motsvarar en 

konkret handling, utan istället flera olika handlingar som fyller samma syfte så kunde detta 

ljud illustreras med ett mer symboliskt och abstrakt ljud. En hårt bearbetad inspelning av ett 

vindspel användes för detta, som genom olika effekter låter mer som ett magiskt skimrande 

ljud, likt det som går att höras när magi illustreras i exempelvis Disneys film Frozen (2013). 

Även detta ljud är svårt att placera in på Friberg och Gärdenfors lista av ljudkategorier för 

ljudspel. Ljudet är till största del ett objektljud då det indikerar på att ett objekt finns i 

världen men specificerar inte vilket, och ljudet har heller ingen koppling till objektet i sig. 

 

Detta skimrande ljud lades till i bakgrunden på alla interaktioner, så att det skimrande ljudet 

kopplades till alla typer av interaktion. Det skimrande ljudet får då syftet att illustrera själva 

interaktionsmöjligheten (dvs att det finns något spelaren kan interagera med), medans det 

ytterligare interaktionsspecifika ljudet (exempelvis ljudet av fotsteg eller snurrande metall) 

förtydligar vilken interaktionstyp det rör sig om. 

 

När spelaren har nått interaktionspunkten (den del där spelaren är så nära att hen kan 

trycka på musknappen för att interagera med ljudet) indikeras detta med ett plötsligt 

“ploppande” och skimrande ljud som är detsamma oavsett vilken interaktion spelaren kan 

utföra. Detta ljud är till för att symbolisera att en interaktion är möjlig, så att spelaren vet 

när hen kan trycka ned musknappen för att utföra interaktionen. Detta ljud är väldigt brett i 

sin stereovidd till skillnad till många av spelets andra ljud (som är i mono). Syftet med detta 

är att tydligt separera detta ljud från andra ljud i spelet, för att ytterligare förtydliga att detta 

ljud innebär speciellt och viktig spelinformation. Det första lagret av detta ljud, den 

skimrande ljudet, skapades genom att spela in det skimrande ambiensljudet, lägga på en 

stark reverb och sedan höja tonhöjden på reverbsvansen en oktav. Ljudet renderades sedan 

ut på nytt och med hjälp av ett envelope som reglerade ljudets volym kunde ett kort, skarpt 

och skimrande ljud skapas. Det andra, “ploppande” ljudet skapades genom att spela in ett 

snärtande ljud skapat genom att knäppa med fingrarna. Genom att förstärka de resonanta 

frekvenserna och sänka resten med en equalizer skapades ett tydligt ploppande ljud. 

Inspelningen var i mono, men med hjälp av haas-effekten fick ljudet en väldigt bred 

stereobild. Haas-effekten är en effekt som beskriver hur två ljud som spelas med mycket kort 

intervall mellan varandra upplevs som ett och samma ljud (McAllister 2018). Genom att 

spela ett ljud som helt är panorerat åt höger sida och med ett par millisekunders marginal 
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spela samma ljud helt panorerat åt vänster sida så upplevs detta som ett och samma ljud 

men med en mycket stor stereobredd. 

 

 

 
Figur 4. Till vänster syns stereobredden på interaktionsljudet innan appliceringen av haas-

effekten. Till höger syns stereobredden på ljudet efter att effekten applicerats. 

4.4.2 Artefakt B 

Den andra artefakten designades utifrån andra principer, nämligen att varje ljud direkt 

skulle illustrera det objekt som det var fäst vid. Eftersom att ljuden i denna artefakt direkt 

skulle visa på vad för objekt som spelaren interagerade med istället för att illustrera vilken 

interaktion spelaren utför med objektet i fråga blev ljuddesignsprocessen annorlunda. De 

objekt som går att interagera med i spelet måste därför alla ha var sitt unika ljud. Alla ljud 

där spelaren rör sig från ett rum till ett annat (genom att använda en dörr) illustrerades med 

knackningar. Ljudet på knackningarna, dvs hur tunga de var, vilket material som knackades 

mot och andra skillnader mellan ljudet på knackningarna avgjordes av vilken dörr som 

spelaren interagerade med. För att förtydliga mellan vilka rum spelaren rörde sig designades 

ljuden annorlunda. Dörren till spelets huvudentré (det rum som spelaren börjar i och som 

leder till flera av spelets andra rum) fick en stor, tung knackning för att illustrera en större 

port till en hall, medans dörren till brunnen tilldelades en mindre, knarrig och tunn trädörr 

vilket hörs i ljudet på knackningen. Ett problem som uppstod med att illustrera ljud på detta 

sätt att alla ljud inte har en tydlig eller ikonisk auditiv koppling. En kofot som ligger på 

marken ger inte ifrån sig något ljud, och en knackning på en kofot ger inte ifrån sig ett 

markant annorlunda ljud från en knackning på något annat metallverktyg. I fallet med 

kofoten användes istället en inspelning av en kofot som skrapades mot marken. Det var i 

slutändan detta ljud jag valde att använda, med motiveringen att det var det ljud som jag 

ansåg tydligast indikerade vilket objekt ljudet skulle symbolisera.  

 

Alla interaktionsljud i artefakt B blir enligt Friberg och Gärdenfors ljudkategorisering 

objektljud på grund av att de indikerar på objektets natur istället för vad spelaren kan göra 

med objektet. 

 

Unika ljud skapades också för när spelaren interagerar med varje objekt i världen. När 

spelaren rör sig mellan rum till rum hörs ljudet av en dörr (ljudet ändras beroende på vilken 

dörr spelaren rör sig genom), när spelaren plockar upp nyckeln hörs rasslande av nycklar 

etc. Dessa är alla relativt obearbetade, med undantag för ljudet av när spelaren använder 
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kofoten för att slå ner väggen till tunneln. Detta ljud består av många inspelningar av stenar 

som faller, grus som slår mot marken samt ett lånat ljud från ett ljudbibliotek av sten som 

krossas. 

 

Majoriteten av ljuden är inspelade enbart för detta projekt och är ofta inte bearbetade med 

mer än bara equalizer, pitch och kompression. Ljud som inte kunde spelas in på plats eller 

som inte lät övertygande nog har skapats via foley-arbete. I vissa fall har ljud lagrats för att 

ge ett mer övertygande intryck. Ett exempel på ett sådant ljud är ljudet från brasan som är en 

inspelning av riktig eld blandat med foliepapper som långsamt skrynklas ihop. 

4.5 Spelteknisk konstruktion 

I Unity så är spelen uppbyggda genom att varje rum har en uppsättning interagerbara 

områden. Dessa är fasta punkter på skärmen som reagerar när spelaren trycker på dem. Vad 

som händer när spelaren tryckt beror på vilken typ av interaktion som är kopplad till 

interaktionspunkten. Dessa är sedan kopplade till ett FMOD-Event som mäter avståndet 

mellan interaktionspunkten och spelarens muspekare och justerar därefter en parameter i 

FMOD som kontrollerar både volym, effekter, panorering och vilka ljud som ska spelas upp. 

Detta görs via ett skript skrivet för denna studie. 

 

I artefakt A har varje interaktionsljud (“Gå till”, “Tala med” osv) ett eget FMOD-Event 

tilldelat sig, men samtliga bygger på samma struktur och fungerar likadant inom spelets 

kontext. Genom att avläsa avståndet mellan interaktionspunkten och spelarens muspekare 

så kan spelet avgöra hur mycket av ett ljud som ska höras. När muspekaren är över 500 units 

(mätenheten för att avgöra avstånd i spelmotorn Unity) ifrån interaktionspunkten hörs 

ingenting. Närmare än så börjar det skimrande interaktionsljudet att spelas, dock mycket 

tyst. Sedan introduceras det interaktionsspecifika ljudet, exempelvis fotstegen eller den 

hummande rösten. På detta avstånd är också en del effekter aktiverade. En rumsklang får 

ljuden att låta utsmetade och som om de kommer långt bortifrån, dessutom så sänks 

tonhöjden på ljuden ju längre ifrån interaktionspunkten muspekaren befinner sig. Ljudets 

höga frekvenser skärs också bort ju längre från interaktionspunkten muspekare är. Alla 

dessa effekter förminskas eller tas bort helt ju närmare spelaren kommer 

interaktionspunkten vilket ger effekten av att ljudet “klarnar” och blir tydligt. När spelaren 

nått är 75 units ifrån interaktionspunkten så spelas det universella interaktionsljudet samt 

det specifika interaktionsljudet för den handling som är kopplad till interaktionspunkten. 

Detta indikerar då att spelaren kan trycka på vänstra musknappen för att genomföra 

interaktionen. För att försöka skapa en struktur likt den i flera äventyrsspel sattes 

interaktionerna som leder till andra rum (“Gå till”-interaktionen i artefakt A) i skärmens 

utkanter som för att “rama in” spelplanen. Detta är likt hur flera visuella äventyrsspel har 

strukturerat hur de olika miljöerna hänger ihop. Resterande interaktioner blev placerade 

närmare mitten på skärmen. 

 

Artefakt B fungerar på liknande sätt, dvs att karaktären av interaktionsljudet förändras 

beroende på avståndet mellan interaktionspunkten och spelarens muspekare, med 

skillnaden att endast volym och panorering förändras i artefakt B. 
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Figur 5. Ett typexempel på hur automationen ser ut i FMOD. Längst till höger är bild är när 

spelaren är på maximalt avstånd ifrån interaktionspunkten. Till vänster är när spelaren är 

precis ovanpå interaktionspunkten. 

 

4.6 Ändringar efter pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med tre deltagare i syfte att utvärdera huruvida artefakterna var 

redo att använda i undersökningen eller ej, samt för att kontrollera att de frågor som ställdes 

var formulerade på ett sätt att tillräckligt mycket data kunde samlas in. Pilotstudien 

genomfördes på tre andra studenter på skolan, varav alla hade tidigare erfarenhet från TV-

spel, något som är relevant då det är en av frågorna som ställs efter en genomförd 

undersökning. 

4.6.1 Feedback på artefakterna 

Efter att pilotstudien genomförts framkom det att bägge artefakterna hade en del tekniska 

problem som ställde till det för deltagarna. En av dessa var att spelen ibland tar en extra 

sekund eller två att ladda in det rum som spelaren gått till, medans ljuden fortsätter som 

vanligt i bakgrunden. Detta ledde till en del förvirring hos spelarna då de ansåg det svårt att 

veta när man nått ett nytt rum, eftersom att fördröjningen mellan knapptryck och 

övergången till det nya rummet fördröjdes på grund av laddningstiden. Att spelet inte på 

något visuellt sett visualiserade laddningen som den ofta gör i spel med grafik gjorde detta 

ännu otydligare ansåg en av deltagarna, och föreslog att ett ljud kunde spelas istället för att 
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indikera laddning. Varför spelen laddar överhuvudtaget är dock oklart eftersom knappt 

någon information alls, och kan bero på ett problem med antingen spelmotorn eller de 

tilläggsprogram som använts. Detta gör det därför svårt att addera ljud för att indikera på att 

spelet laddar in en ny miljö. Istället lades ett ljud till som spelas upp direkt när spelaren nått 

en ny miljö. Detta fyller samma syfte som att ambiensljuden förändras men är ett mer 

plötsligt ljud. Likt det “ploppande” ljudet som spelas när spelaren nått ett 

interaktionsområde så är ljudet väldigt brett i sin stereobredd för att indikera att det är ett 

icke-diegetiskt ljud som endast förmedlar spelmässig information och inte är kopplat till den 

värld spelaren befinner sig i. Ljudet består av ett stort “swoosh” för att indikera att rörelse 

har skett och/eller att spelaren förflyttat sig. 

 

Ett annat problem som uppmärksammades var att accelerationen på muspekaren var för 

hög, vilket ledde till att deltagarna ofta rörde sig så snabbt längs skärmen att ljuden inte 

hann spelas upp ordentligt, vilket två av tre deltagare upplevde som förvirrande. Detta löstes 

inför den slutgiltiga studien helt enkelt genom att låsa muspekarens hastighet till en lägre 

nivå. 

 

Slutligen uppmärksammades också en bugg i spelet där ljud i spelet fortsätter att spelas om 

spelaren rör musen medans ett ljud spelas upp. Exempelvis kan spelaren fortfarande “leta” 

efter nyckeln med musen och höra interaktionsljudet spelas även om hen redan har tryckt på 

nyckeln och ljudfilen som spelas upp när hen gjort detta redan är igång. Detta upplevde 

samtliga deltagare vara ett problem då ljud överröstade varandra och det lät som att man 

kunde trycka på något mer i scenen även fast ljudet tillhörde den handling eller händelse 

man redan aktiverat. 
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5 Utvärdering 

För att garantera att alla deltagare fick samma upplevelse genomfördes varje 

undersökningstillfälle med samma utrustning. Dessa innefattade en bärbar dator och 

Beyerdynamic DT770 Pro-hörlurar. Varje undersökningstillfälle ägde rum i ett tyst 

konferensrum på Högskolan i Skövde. 

 

Varje spelsession använde två skärmar, en som var kopplad till en stor TV-skärm bakom 

deltagaren, samt den skärm som spelaren spelade på. Deltagaren spelade spelet på en bärbar 

dator som var vriden bort från den stora skärmen, och som hade den interna skärmen släckt. 

Jag som undersökte satt mitt emot och observerade deltagarens spelande på den stora 

skärmen och gjorde anteckningar på det som var anmärkningsvärt eller som kunde ha 

betydelse för studiens resultat. Efter att deltagaren spelat bägge artefakter hölls en intervju 

där deltagaren fick svara på ett par frågor. 

5.1 Presentation av undersökning 

Innan spelsessionerna inleddes så informerades deltagarna om vad studien skulle innebära. 

De informerades om att de skulle få spela två stycken olika spel med två olika gränssnitt och 

att de efter detta skulle få delta i en kort intervju om sina erfarenheter. Deltagarna ombads 

att (om de ville) tänka högt, och kommentera på saker de upplevde i spelet. Syftet med detta 

var att försöka få ut så mycket värdefull information som möjligt ur deltagarna utöver det 

som möjligen skulle framkomma under intervjun. 

Sedan fick deltagaren en kort kontext och bakgrundshistoria till spelet, för att ge en 

förståelse för i vilken spelmiljö de befann sig i och varför vissa föremål förekommer i 

spelmiljön. Deltagarna informerades om att de var fria att ställa frågor om spelmekaniken 

till mig, men att jag inte kunde svara på frågor gällande vad spelaren skulle göra för att ta sig 

vidare, eller hur vart i spelet deltagaren befann sig. De informerades också om att de fick 

avbryta spelsessionen om de kände att det blev omöjligt att komma vidare eller om de av 

någon annan anledning ville avbryta. 

 

Totalt deltog sex personer i studien, varav tre var kvinnor och tre var män. Av dessa sex var 

det fem som klarade av bägge artefakter, medans en deltagare inte klarade av någon. Ingen 

av deltagarna klarade av bara en av de två artefakter de fick spela. Ingen av deltagarna hade 

tidigare erfarenhet från någon typ av ljudspel. 
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Figur 6. Tabell med tiden det tog för varje deltagare att spela igenom vardera artefakt. Blå 

symboliserar artefakt A. Röd symboliserar artefakt B. Deltagare med en asterisk vid namnet 

spelade artefakt B först. 

Deltagare 1, en kvinna på 22 år började med att spela artefakt B. Under spelsessionen lade 

jag märke till att hon ofta rörde muspekaren väldigt långsamt vilket ledde till att det 

generellt tog lite längre tid för henne att hitta de olika interaktionspunkterna i spelmiljön. 

Hon uttryckte tidigt under spelsessionen att hon var osäker på om spelet var tänkt att 

föreställa en 3D- eller 2D-miljö. Efter att ha kommit ned i källaren förklarade hon att det 

upplevdes enklare att navigera när hon bestämt sig för att behandla det som ett 2D-spel. 

Hon reagerade också på en del ljud i rumsambienserna och trodde att de var kopplade till 

hur hon rörde musen på skärmen, vilket ledde till en del förvirring gällande vilka objekt hon 

kunde interagera med. Hon klarade artefakt B på 22 minuter. 

 

Under spelsessionen för artefakt A rörde hon musen mycket snabbare än hon gjort under 

den första spelsessionen. Hon uttryckte att det var svårare att hitta i denna version av spelet, 

eftersom hon inte längre hörde någon skillnad på dörrarna. Hon uttryckte dock också att det 

var lättare att hitta de olika föremålen då det skimrande ljudet var tydligt och stack ut. Jag 

märkte också att hon vid ett tillfälle valde att inte interagera med ett föremål, eftersom hon 

förstod att det skulle ta henne till en annan miljö. “Nej, det där är ‘gå’, jag vill se om det 

finnas något jag kan hämta här istället.”, sade hon i rummet med nyckeln. Hon uttryckte 

också att det skimrandet ljudet störde lite då hon inte kunde höra resten av rummet lika 

tydligt, vilket gjorde det svårare att veta i vilket rum hon befann sig i. 

 

Under intervjun svarade hon att hon kände sig modigare när hon spelade artefakt A, 

eftersom att det skimrande ljudet var så tydligt att hon ofta hade koll på vart saker var. Att 

det var ett konstant ljud som hela tiden pågick sade hon gjorde det lättare att hålla koll på 

vart ljudet var någonstans. På frågan om vilket gränssnitt som var tydligast svarade hon 

artefakt A, med undantaget att det var svårt att veta vilken dörr som ledde vart då alla hade 

samma ljud. Hon sade också att hon aldrig fick någon riktig rumsuppfattning eller något 

sammanhang för hur de olika rummen hängde ihop, inte ens i artefakt B. 
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Deltagare 2, en kvinna på 28 år började också med att spela artefakt B. Även hon upplevde 

att det ibland var otydligt huruvida ljud var del av ambiensen eller en del av det 

interagerbara gränssnittet. “Går det runt någon med rustning?”, undrade hon när hon 

närmade sig ljudet av de skramlande nycklarna. Hon påtalade också att “...vinden blir typ 

högre när jag har musen till höger”, vilket inte stämde. Hon upplevde också till en början att 

ljudet av dörrknackningarna var ett ljud som indikerade att spelarkaraktären krockade i en 

av väggarna. Detta ledde till att hon väldigt ofta styrde musen ut i kanterna av skärmen trots 

att det inte längre fanns någon möjlighet att komma längre åt det hållet. Detta ledde också 

till att hon hade väldigt svårt att hitta några interagerbara föremål, eftersom att hon hela 

tiden styrde åt ett och samma håll (ut i någon kant). Hon kopplade heller aldrig att dörrarna 

hade olika ljud vilket gjorde det ännu svårare för henne att navigera mellan de olika 

rummen. Hon klarade inte av artefakt B utan avbröt efter drygt 25 minuter. 

 

Genomspelningen av artefakt A avbröt hon efter drygt 15 minuters speltid. Eftersom att hon 

konsekvent undvek/missade dörren till källaren (trots att hon vid flera tillfällen hade 

muspekaren över den) så uppstod förvirring över vart hon skulle, vilket slutligen ledde till att 

hon gav upp att försöka klara artefakt A. Hon kom ungefär lika långt i bägge artefakter 

(hittade nyckeln och kofoten, förstod att hon behövde göra något med elden, men lyckades 

aldrig komma ned i källaren).  

 

Under intervjun framkom det att hon aldrig fick en tydlig rumsuppfattning eller 

sammanhang för hur de olika rummen hängde ihop. Hon uppgav att det rum hon hade 

enklast att känna igen var det med brasan, då den var tydlig och enkel att lägga på minnet. 

Hon uppgav att hon hade svårt att navigera sig på grund av att hon inte fick ett grepp för 

vilket perspektiv spelet hade. Hon sade att hon först tänkt sig att spelet spelades från ett 

fågelperspektiv, men mitt i börjat tänka att det utspelade sig i en 3D-miljö. Hon uppgav att 

artefakt A var hade det tydligaste gränssnittet då det var lättast att hitta ljuden på grund av 

att ljuden hade en “förklaring” (hennes egna ord). Hon menade att det var tydligt vad ljuden 

föreställde, att det var tydligt med fotsteg istället för det dunkande ljud hon upplevt som ett 

tecken på att spelaren nått kanten av skärmen. 

 

Deltagare 3, en 23 årig kvinna var näst på tur. Hon började med att spela artefakt A. Det 

första jag märkte under denna spelsession var att hon rörde musen mycket snabbare än de 

tidigare deltagarna, och nästan “skannade” spelmiljön för att hitta olika interagerbara 

föremål. På grund av dessa yviga rörelser hamnade även hennes muspekare ofta långt ut i 

kanterna på skärmen. Eftersom att hon rörde sig mycket längs kanterna hade hon till en 

början svårt att hitta flera av objekten på skärmen. Även hon ignorerade till en början dörren 

till källaren. På grund av att hon rörde musen på snabbt längs skärmen hade hon också svårt 

att hitta interaktionspunkterna, då ljudet för dessa triggades när hon snabbt svepte 

muspekaren över dem. Hon uttryckte irritation över att det var svårt att veta vilken dörr som 

ledde vart eftersom de alla lät likadant. Hon förklarade att hon förstod att hon gick till olika 

rum eftersom bakgrundsljuden ändrades, men kunde inte veta vilken dörr ledde till vilket 

rum eftersom att de alla hade samma ljud. Hon klarade slutligen artefakt A på 19 minuter. 

 

Spelsessionen för artefakt B gick avsevärt fortare. Under spelets gång sade hon att “... det är 

enklare att förstå vart jag är på väg nu när jag hör att dörrarna låter olika”. Inga större hinder 

uppstod under denna spelsession, och hon rörde inte musen lika yvigt över skärmen heller. 
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I intervjun klargjorde hon än en gång att spelet blev mycket enklare när hon kunde höra att 

varje dörr lät annorlunda. Hon menade att artefakt B därför var tydligast, då det skimrande 

ljudet ibland var distraherande och för att det inte framgick i artefakt A vilken dörr som var 

vilken. Det gjorde det i hennes mening enklare att skapa sig en mental karta över hur 

rummen hängde ihop. Hon sade dock också att hon aldrig fick ett komplett sammanhang på 

hur rummen hängde ihop med varandra, men att rummet med brasan och rummet med det 

droppande vattnet var enkla att komma ihåg på grund av sina tydliga och unika ljud. Hon 

uppfattade det också som att dörrarna var placerade i kanterna av spelmiljön, vilket gjorde 

det enkelt att hela tiden hitta de, något som menade också bidrog till varför den andra 

spelsessionen gick så mycket fortare. Hon klagade dock också på att områdena där man 

kunde interagera med föremålen var för liten, vilket gjorde att det kändes som att man 

kunde interagera med ett föremål men att spelet inte lät en göra detta. Hon slutförde artefakt 

B på 7 minuter. 

 

Deltagare 4 var en 26 år gammal man och började med att spela artefakt A. Även denna 

deltagare fastnade lätt med muspekaren ute i skärmens kanter. Han förklarade att han till en 

början trodde karaktären “vände på sig” och att han därför skulle göra en 360 graders 

rotation genom att hela tiden hålla sig åt ett och samma håll. Efter att ha gjort detta utan att 

ha hittat några nya interaktionspunkter började han istället röra musen mer fritt runt på 

skärmen och hittade således flera interaktionspunkter. Efter ett tag påtalade han att det var 

märkligt att kofoten “hängde i taket”, och syftade på att han upptäckte kofotens 

interaktionsljud när han drog muspekaren uppåt. Han klarade av artefakt A på 17 minuter. 

 

När han spelade artefakt B sade han att det faktum att dörrknackningarna hade tystnad 

mellan sig gjorde att han tappade bort ljudet. Han påstod att det var lättare att hitta ljuden 

när i artefakt A eftersom att skimrandet var konstant. Utöver detta förekom inga större 

hinder för honom under spelsessionen, förutom att han vid flera tillfällen återigen hamnade 

ut i skärmens kant. Han nådde slutet av artefakt B efter ungefär 10 minuters speltid. 

 

Under intervjun berättade han återigen att knackningarna på dörren var förvirrande 

eftersom att de tystnade mellan knackningarna. Detta gjorde att han ibland tappade bort 

vart knackningarna kom ifrån. Han menade dock att ljuden i artefakt B “passade bättre in” i 

miljön och tyckte att det skimrande ljudet var lite distraherande och störande även om det 

gjorde det lättare att hitta de olika interaktionspunkterna. Hade sade också att ljudet för 

vattenhinken i artefakt B också var svårt att hitta eftersom att det inte var konstant. Han 

sade att han föredrog gränssnittet i artefakt B och menade att detta var tydligast eftersom det 

direkt framkom vad det var man interagerade med, men hade gillat det ännu bättre om alla 

ljud var konstanta loopar utan tystnad i. Han menade att ljuden i artefakt A var lite 

överflödiga eftersom att man ganska lätt kunde gissa sig till vilken interaktion man gjort. 

Han anmärkte också på att det var lätt att veta om ett ljud var till höger eller vänster, men 

svårt att veta om det är ovanför eller under en. Han upplevde att han kunde känna igen 

vilket rum han befann sig i beroende på bakgrundsljuden, men förstod inte riktigt hur de 

olika rummen hängde ihop. Även han nämnde rummet med en brasa som ett rum som var 

enkelt att lägga på minnet. 

 

Deltagare 5 var en man på 25 år. Han började med att spela artefakt B. Till en början hade 

mannen mycket svårt med kontrollen och spenderade lång tid ute i skärmens utkant. Detta 
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gjorde att det tog honom en mycket lång tid att hitta de första interaktionspunkterna. Att 

dörrarna till de olika rummen var utplacerade i hörnen visade sig dock vara till hjälp här 

eftersom mannen till slut hörde ljudet av dessa och lyckades slutligen förstå hur de var 

utplacerade. “Det verkar som att jag alltid hittar något om jag bara rör musen diagonalt åt 

något håll” sade han efter att ha hittat rummet med brasan. Han anmärkte att ljudet för 

stenväggen som spelaren kan slå in i kofoten inte lät som han förväntade sig. Han klarade 

slutligen spelet efter 28 minuter. 

 

Artefakt A tog lite kortare tid att klara av. Han stötte inte på några större problem under 

genomspelningen, utöver att spelet tog ganska lång tid att klara på grund av att han gick in 

och ut ur samma rum flera gånger. Han uttryckte en frustration över att det var svårt att veta 

vart dörrarna ledde någonstans eftersom att de nu alla delade samma ljud. Han påstod dock 

att det var enklare att hitta föremålen eftersom att det skimrande ljudet stack ut så mycket ur 

miljön. Artefakt A klarade han av på 22 minuter. 

 

I intervjun sade han att artefakt B var tydligast och lättast att navigera med. Han menade att 

“... ljuden passade bättre in i miljön så det var lättare att bilda sig en mental bild över hur 

spelet hade sett ut om det hade haft grafik.” Han menade dock att det skimrande ljudet i 

artefakt A ibland kunde vara till hjälp eftersom det lät tydligare och högre än ljuden i artefakt 

B. Han hävdade också att han aldrig fick en full uppfattning om hur de olika rummen hängde 

ihop men kunde känna igen några av de olika rummen baserat på deras bakgrundsljud. 

Den sista deltagaren, deltagare 6, en man på 23 år började med att spela artefakt A. Han 

hade likt flera andra deltagare till en början svårt att styra musen och styrde den ofta snabbt 

ut i skärmens kanter. Han uttryckte att han inte riktigt visste hur snabb musaccelerationen 

var och därför inte visste hur mycket han skulle röra musen. Vid ett tillfälle upptäckte han en 

bugg som andra deltagare inte tidigare upptäckt, nämligen att spelaren kunde plocka upp 

vattenhinken flera gånger om spelaren lämnade och sedan gick in i brunnen igen. Eftersom 

att han inte förstod att han gick igenom samma dörr flera gånger plockade han upp hinken 

totalt tre gånger innan han hittade ut till källaren. Här bröt jag in och förklarade att detta var 

en bugg och inte en planerad del av spelet. Han klarade slutligen av spelet på 23 minuter. 

 

Artefakt B tog han sig igenom mycket snabbare, på strax över 9 minuter. Under denna 

spelsession gjorde han inte om misstaget med att gå in och ut ur samma rum flera gånger, 

något han senare i intervjun menade var på grund av att han tydligare kunde höra vart 

dörrarna ledde. “Den där går till rummet med brasan, tror jag” uttryckte han när han vid ett 

tillfälle letade efter nya ställen att gå till. Han tappade dock bort vart ljuden var placerade 

oftare under denna spelsession. I rummet med hinken hade han muspekaren strax bredvid 

interaktionspunkten men tappade bort var ljudet var placerat. Detta tyckte jag var 

anmärkningsvärt eftersom att han under genomspelningen av artefakt A lyckades plocka upp 

vattenhinken utan problem flera gånger. 

På frågan om vilket gränssnitt han upplevde som tydligast svarade han att artefakt B var 

tydligast eftersom att det “var lätt att tappa bort sig” i artefakt A. Han menade att i artefakt A 

så kunde han inte veta om det var ett föremål han interagerat med tidigare och ansåg därför 

att detta var anledningen till varför han råkade plocka upp vattenhinken vid flera tillfällen. 

Han menade också att det skimrande ljudet var distraherande eftersom att han försökte 

lyssna efter vilket rum han befann sig i. Dessutom ansåg han att det sade sig självt vilken 
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interaktion man utförde med de olika föremålen. “Man hörde ju exemplevis att jag plockade 

upp kofoten” tog han som exempel. Han påstod att han inte fick någon större förståelse för 

hur de olika rummen hängde ihop, men att det blev lättare i artefakt B. 

 

Figur 7. Diagram som visar hur många som ansåg att gränssnittet i artefakt A respektive B 

var tydligast. 

5.2  Analys 

Genom att analysera resultatet från studien kan ett par gemensamma nämnare i de olika 

spelsessionerna hittas. Den första, vilket framkommer i samtliga intervjuer med deltagarna, 

är det faktum att det kontextbaserade gränssnittet framstod som mer komplicerat att 

navigera sig mellan spelmiljöerna med, även om några deltagare föredrog detta gränssnitt 

överlag. Anledningen, ansåg man, var att alla dörrar har en och samma ljudeffekt, vilket 

gjorde det svårt att veta vilket rum man rörde sig till. Samtliga deltagare (utom en) upplevde 

det lättare att veta vart i spelmiljön de befann sig när dörrarna hade olika ljud. Därför 

upplevde en majoritet av deltagarna att det blev enklare att skapa sig en uppfattning om hur 

rummen hängde ihop i det artefakt B, oavsett om de spelade denna artefakt först eller sist.  

En annan punkt som samtliga deltagare var överens om var att det inte var lätt att veta i 

vilket rum man befann sig i enbart baserat på rummets ambiensljud. Flera deltagare nämnde 

att det lättaste rummet att identifiera var det med brasan, flera av dessa nämnde också att 

rummet med det droppande vattnet (där man hämtar hinken) också var lätt att identifiera. 

Rum som källaren, tunneln eller det andra rummet på övervåningen var det ingen av 

deltagarna som hade lätt att identifiera enbart baserat på dess ljud. 

 

En annan gemensam faktor som nämndes av flera deltagare var att det var otydligt från 

vilket perspektiv spelet spelades. Deltagare 4 upplevde att spelet var i 3D eller att spelaren 

rörde sig dit spelaren styrde muspekaren, medans deltagare 2 till en början trodde att spelet 

spelades ovanifrån. Överlag påverkade detta inte resultaten nämnvärt, då den slutgiltiga 

speltiden inte skiljer sig mycket mellan deltagarna, oavsett om de kopplade att spelet var 

skapat utifrån en 2D-vy eller ej. Deltagare 1 uppgav under intervjun att det blev lättare att 
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spela när de skapade sig en mental bild av en platt 2D-vy att navigera på. På grund av att 

deltagarna definierade äventyrsgenren olika så hjälpte det inte att informera enbart om att 

det var ett peka-klicka-äventyr det var de skulle spela. 

 

Ytterligare något som förekom under nästan samtliga deltagares spelsessioner var att de 

hade mycket svårt att veta vart skärmen slutar. Flera av deltagarna styrde ofta muspekaren 

enbart längs skärmens kant under längre tider av spelsessionerna, vilket resulterade i att de 

ofta missade objekt som inte låg i skärmens utkant. Det resulterade också i att de i perioder 

trodde sig söka efter föremål, medans muspekaren i själva verket var fast i ett av skärmens 

hörn och inte rörde sig överhuvudtaget. Endast en av deltagarna (deltagare 3) uppgav att 

hon uppfattade att dörrarna alltid var i skärmens hörn och därför sökte sig till dessa. En av 

deltagarna (deltagare 2) trodde att det knackande dörrljudet i artefakt B indikerade på att 

man nått skärmens hörn och rörde sig därför ut i motsatt hörn i de miljöer som bara hade ett 

en dörr (och därav endast ett dörrljud). 

 

Bara två av sex deltagare uppfattade att spelets dörrar var utplacerade längs hörnen. Dessa 

klarade också bägge artefakter på en överlag snabbare tid (speciellt den artefakt de spelade 

sist). Huruvida detta är en slump eller inte är svårt att säga på grund av deltagarantalet men 

tyder ändå på att om spelaren upplever ett mönster i hur interaktionspunkterna är 

utplacerade kan detta hjälpa spelaren att navigera i en spelvärld helt utan visuella 

hjälpmedel. Denna designprincip hade potentiellt fungerat ännu bättre i ett spel eller på en 

spelplattform där skärmens kanter är tydligare definierade. Möjligtvis hade också flera av 

deltagarna då upptäckt mönstret och kunnat navigera sig enklare. 

De flesta deltagare hade inga större problem med att veta om ett ljud var till höger eller till 

vänster om där de hade muspekaren, men dock lite större problem med att veta om ljudet 

var ovanför eller nedanför muspekaren. Bara en av deltagarna (deltagare 4) påpekade detta 

under intervjun men något jag observerade under spelsessionerna var att spelaren kunde 

vara nära interaktionspunkten, men sedan dra muspekaren åt fel håll då hen inte visste om 

ljudet var ovanför eller nedanför den nuvarande positionen. Detta korrigerade de flesta 

spelare dock mycket snabbt genom att dra musen åt motsatt riktning när de hörde att ljudet 

blev tystare, och eftersom att bara en av deltagarna anmärkte på detta under intervjun kan 

det ses som ett mindre problem i det stora hela. 

En annan observation jag gjorde, men som enbart en av deltagarna påpekade var att 

området där man kan interagera med ljudet var för litet och svårt att hitta. Det hände vid ett 

par tillfällen för de flesta deltagare att de svepte musen över interaktionspunkten men 

tryckte när de var utanför. Detta drabbade framförallt spelare som svepte musen snabbt över 

skärmen (specifikt deltagare 3) som upplevde det som förvirrande då hon trodde att hon 

hade tryckt inom interaktionsområdet. 

5.3 Slutsatser 

Genom att analysera och hitta de gemensamma nämnare från varje deltagare kan ett par 

slutsatser dras om vilket gränssnitt som är tydligast, på vilket sätt och vad som är nödvändigt 

att inkludera i ett ljudbaserat gränssnitt anpassat för äventyrsspel. Denna studie kan enbart 

besvara frågeställningen delvis, då resultatet pekar på att det inte är ett av dessa gränssnitt 

som är tydligast, utan att en kombination av dessa är det som de allra flesta deltagare hade 



 

 

29 
 

varit optimalt. 

 

Rent statistiskt sett så ansåg flest deltagare att gränssnittet i artefakt B var det tydligaste och 

mest lättnavigerade, men flera av deltagarna hade ändå invändningar mot hur detta system 

fungerade. Därför kan svaret på studiens frågeställning förenklas till att artefakt B är det 

tydligaste gränssnittet, men jag hävdar att en kombination av de två gränssnittet som 

presenterats i denna studie ger ett ärligare svar och kan lösa flera av de problem som 

identifierats under analysen av studieresultatet. Att med ett icke-diegetisk interaktionsljud 

indikera på att det finns något att interagera med, men samtidigt kombinera detta med 

unika ljud för varje interagerbart föremål anser jag vara det optimala gränssnittet baserat på 

studiens resultat. För det första löser det problematiken med att dörrarna inte gick att 

särskilja från varandra eftersom att dörrarna i detta gränssnitt alla skulle få ett unikt ljud. 

Det löser också problematiken som uppstod i artefakt B med att vissa ljud inte ger ifrån sig 

ljud konstant. Detta tillåter större frihet i hur ljuden kan designas och på så sätt vilka 

föremål och vilken typ av ljud som kan användas i spelet eftersom att det 

interaktionsspecifika ljudet (i denna studie i form av ett skimrande ljud) konstant låter. Det 

hade också gjort det lättare att veta vilka ljud som är en del av ambiensen och vilka som är 

interagerbara, något som en del av deltagarna hade svårt att urskilja. Hade detta skimrande 

ljud även gått att stänga av hade de deltagare som ansåg att ljudet enbart var distraherande 

eller förtog något av spelupplevelsen fått möjlighet att stänga av det. Att låta användaren i 

största möjliga mån ha kontroll över vilka delar av gränssnittet som syns och/eller hörs hade 

också lett till större inklusivitet (se kapitel 2.5). 

Från resultatet kan också slutsatsen att alla spelare upplever ett ljudspels perspektiv och vy 

olika. Nästan alla deltagare angav att de upplevde spelet på olika sätt, exempelvis så såg 

deltagare 2 spelet från ett fågelperspektiv medans deltagare 4 försökte vända spelkaraktären 

om då han trodde spelet var i 3D. Att spelare upplever spelets perspektiv olika då det inte 

finns någon visuellt som indikerar spelets tänkta spelvy kan bli problematiskt då detta 

kommer att påverka hur spelaren interagerar med spelet. Några av studiens deltagare 

uppgav att det blev lättare att navigera spelet när de visualiserade det som en platt 2D-vy. 

Slutsatsen här är att spelet måste förtydliga från vilken vinkel spelet spelas, eller hur spelet 

ska “ses”, men detta är givetvis inte optimalt då spelet samtidigt ska kunna spelas av 

synskadade som (om de är helt blinda, eller lider av allvarliga synskador) med hög 

sannolikhet saknar referens för hur de olika typerna av vyer överhuvudtaget ser ut. 

 

Ännu en slutsats som kan dras är att varje rum måste ha ett unikt, tydligt utstickande 

ambiensljud för att fastna i spelarnas medvetande och på så sätt underlätta i hur spelvärlden 

är konstruerad. På frågan om huruvida de kunde bilda sig en uppfattning om hur rummen 

hängde ihop eller om de kunde känna igen de olika rummen baserat på deras bakgrundsljud 

så nämnde de allra flesta rummet med brasan eller/och rummet med det droppande vattnet 

som mest igenkännbara. Då jag försökte skapa varje rum med en unik auditiv identitet men 

enbart dessa två konsekvent ansågs igenkänningsbara tyder det på att varje miljö, rum eller 

scen i ett ljudspel måste ha ett mycket tydligt unikt ambiensljud. Variationer på 

återkommande ambiensljud (exempelvis olika intensitet/ljud av regn, åska eller vind i flera 

olika spelmiljöer) är inte tillräckligt urskiljbara från varandra för att vara minnesvärda. 

Slutsatsen jag drar från detta är därför att varje ambiensljud måste ackompanjeras av ett 

unikt miljöljud som enbart förekommer i denna unika spelmiljö. Detta gör planeringen av 

spelmiljöer och användbara platser för ljudspel svår, då man måste säkerställa att alla 
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spelets ljudmiljöer går att konstruera med dessa unika miljöljud i åtanke. Att exempelvis 

placera ett ljudbaserat äventyrsspel i en ökenmiljö kan bli svårare än att placera samma spel 

i ett magiskt fantasiland enbart på grund av de olika miljöljud som kan användas för att 

separera spelets olika spelmiljöer från varandra. Om man istället för, eller som komplement 

till ambiensljud väljer att använda unik musik för varje spelmiljö kan detta möjligen förbises, 

förutsatt att musikspåren är tillräckligt olika från varandra.  

 

En annan slutsats som går att dra ur resultatet från denna studie är att PC-formatet inte är 

särskilt väl lämpat för ljudspel. Då skärmens omfång inte är tydligt definierat för spelaren 

leder detta till att spelaren ofta är ute i skärmens kanter med muspekaren. Lösningar på 

detta skulle kunna vara att använda enbart piltangenter eller andra kontrollmetoder än 

muspekaren, eller att konstruera spelet till ett system som stödjer touchskärmar. Då en 

touchskärm har tydliga, fysiska begränsningar så begränsas spelområdet på ett sådant sätt 

att denna otydlighet inte kan uppstå. Om ett spel likt detta hade haft dessa inbyggda 

begränsningar hade denna problematik troligen inte uppstått. Detta antagande stärks av att 

liknande problematik uppstod för Hellström och Winberg (2000). 

En annan slutsats är att ljuden i spelet borde påverkas av huruvida muspekaren är ovanför 

eller under ljuden och inte bara till vänster eller höger. Flera modeller för hur detta system 

skulle kunna se ut kan hittas i Giannkoupoulos et al (2018) och Douglas, Miller och Parecki 

(2007) där tonhöjd används för att indikera skärmens vertikala axel. Att därför koppla 

ljudets tonhöjd till muspekarens position ovanför eller nedanför ljudet vore därför att 

föredra istället för att koppla ljudets tonhöjd till distans till föremålet så som det är i spelen 

för nuvarande. 

En deltagare klagade på storleken på interaktionsområdena och menade att det kändes 

otydligt när man kunde interagera eller ej. Detta var för att deltagaren rörde musen hastigt 

över skärmen och hörde interaktionsljudet när muspekaren passerade interaktionspunkten 

men tryckte först när hen inte längre befann sig på interaktionspunkten på grund av det 

snabba svepet med musen över skärmen. Detta drabbade i mindre utsträckning även de 

andra deltagarna. Slutsatsen jag drar efter detta är att det kan vara önskvärt att skapa ett 

kort tidsspann där ett musklick aktiverar den interaktion vars interaktionsljud senast 

spelades oavsett vart muspekaren befinner sig på skärmen. Denna tid skulle behöva vara så 

kort att den inte aktiveras av misstag, men samtidigt tillräckligt lång för att spelaren ska 

hinna reagera på det. På så sätt kan spelaren lättare söka efter ljuden på skärmen utan att 

behöva vara lika precis. Då kan spelaren svepa över ett ljud och inte behöva “hitta tillbaka” 

till ljudets källa direkt, men samtidigt kan ljudes ignoreras genom att spelaren helt enkelt 

inte trycker direkt när ljudet har spelats upp. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie hade som avsikt att besvara vilket av de två gränssnitt som presenterats i 

studien som är tydligast och lättast att förstå och navigera med i ett äventyrsspel som helt 

saknar grafiskt innehåll. Studiens deltagare fick spela ett kort äventyrsspel två gånger, en 

gång med vardera gränssnitt. Spel A (artefakt A) hade ett gränssnitt som var byggt för att 

efterlikna de kontextbaserade gränssnitt som finns i moderna äventyrsspel där varje unik 

interaktion (gå till föremål, plocka upp föremål etc) hade ett eget ljud som representerade 

denna interaktionsmöjlighet. Det andra spelet (artefakt B) hade ett gränssnitt lånat från 

tidigare forskning av Brusk et al (2017). I detta gränssnitt har alla föremål ett unikt ljud, 

oavsett vilken interaktion spelaren kan utföra med föremålet. Efter dessa spelsessioner 

ställdes ett par frågor om deras upplevelse med spelen för att samla extra data, och sedan 

fick de besvara vilket av de två gränssnitten de upplevde som tydligast och vilket de föredrog 

att spela med. 

Resultatet visar att en majoritet av deltagarna föredrog gränssnittet i artefakt B, där varje 

föremål hade ett unikt ljud. Flera av deltagarna menade dock att båda gränssnitten hade 

fördelar och nackdelar, vilket leder till slutsatsen att ett gränssnitt som kombinerar de bästa 

aspekterna av dessa två hade löst flera av de problem som deltagarna upplevde under sina 

spelsessioner. En annan slutsats som kan dras från det faktum att många spelare hade svårt 

med spelets kontroll och att avgöra vart spelmiljöns kanter var är att PC inte är den mest 

optimala plattformen för ljudspel. Studien föreslår därför att liknande spel/studier i 

framtiden utvecklas till eller testas på mobiltelefoner eller datorer som stödjer touchskärm. 

6.2 Samhällelig nytta 

Att utveckla spel som har stöd för ljudbaserade gränssnitt eller som är helt konstruerade för 

att spelas av synskadade kan vara en viktig del av att expandera spelkulturen och göra den 

mer inkluderande. Som Giannakoupoulos et al (2018) visar så kan synskadade barn leka 

med och spela med seende barn enklare och relativt problemfritt när lekredskapet (spelet) är 

konstruerat för att kunna spelas med eller utan grafiskt innehåll. Att minska detta sociala 

glapp kan leda till en ökad social gemenskap mellan seende barn och barn med 

synnedsättningar. Att skapa gemensamma interaktionsmöjligheter kan ge upphov till en 

större förståelse och social acceptans för den med synnedsättning. 

 

Program och spel anpassade för att kunna användas av synskadade kan också vara till nytta i 

utbildningssyfte där fler och fler utbildningsområden digitaliseras (Skolverket 2019). För att 

barn med synnedsättningar eller synskador ska ha samma möjlighet att hänga med i denna 

teknologiska utveckling inom skolväsendet krävs det att den mjukvara som idag används 

anpassas eller kompletteras så att den stödjer ljudbaserade gränssnitt. Ett exempel på detta 

visar Giannakoupolos et al (2018) på, där man utvecklat ett memoryspel där de spelande 

barnen ska koppla ihop ett land med dess huvudstad. Detta spel kan spelas både med och 

utan grafik, och är därmed ett exempel på ett digital läroverktyg som både seende och icke-

seende barn kan ta del av. På detta sätt kan också ett äventyrsspel (som är den spelgenre som 

undersökts i denna studie) användas inom undervisning genom att anpassa gränssnittet så 

att spelet blir spelbart oavsett om spelaren har en synnedsättning eller ej. Äventyrsspel har 
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historiskt sett varit en populär spelgenre för utvecklare av utbildningsspel, exempelvis  Kalle 

Kunskap: Skolstart 2 (Grafitti Entertainment 2002). Då genren lämpar sig väl till en lugnare 

och stillsammare typ av spelande är den populär inom utbildningsspel och genom att 

utforska den typ av ljudbaserade gränssnitt för äventyrsspel som denna studie gjort kan även 

denna typ av interaktiva lärande inkludera elever och barn med synnedsättningar. 

 

Ljudbaserade spel behöver dock inte enbart vara för spelare med synnedsättningar. I och 

med trenden med ökade intresse för ljudböcker (Swedenmark 2019) finns även en öppning 

för interaktiva sådana. Spel som kan spelas utan att behöva uppta koncentration med 

ögonen kan utvecklas för att fylla samma syfte som ljudböcker, och vore en ny form av spel 

som kan spelas utan att spelaren behöver sitta still eller ens titta på föremålet som spelet 

spelas från. Exempelvis kan höger, vänster och mitten av skärmen på en touchskärms-

kompatibel smartphone delas upp för att markera olika val, och när spelaren når en viss 

punkt i ljudboken får hen möjligheten att göra ett val, vilket väljs beroende vart på skärmen 

hen klickar. En berättarröst och/eller ljudsymboler kan också användas för att illustrera de 

olika valen, eller representera olika handlingar som i det kontextbaserade gränssnittet 

presenterat i denna studie. Att forska om och utforska de möjligheter ljudbaserade spel 

innebär behöver inte vara begränsat till att anpassa redan existerande spelkoncept (som i 

fallet med denna studie) utan kan även ge upphov till nya genrer och former av spelande. 

6.3 Ljudkategorisering 

En annan aspekt som uppmärksammats är problemet med Friberg och Gärdenfors (2004) 

kategorisering av ljud i ett ljudspel. Som visat i kapitel 4 uppstår ett problem med icke-

diegetiska ljud som bär på information gällande diegetiska föremål. I artefakt A uppstod 

detta problem exempelvis med ljudet av fotstegen som spelades när spelaren rörde 

muspekaren nära en dörr. Detta kunde inte klassas som ett avatarljud eftersom ljudets källa 

inte är spelarens avatar, utan enbart representerade möjligheten för spelarens avatar att röra 

sig. Detsamma gällde det skimrande interaktionsljudet som ligger i bakgrunden av alla 

interaktionsmöjligheter. Ljudet är helt icke-diegetiskt men förmedlar att det finns diegetiska 

föremål i spelvärlden. Därför kan ljudet inte vara ett objektljud, men heller inte ett 

instruktionsljud då enbart den röstinspelade guide som förklarar vad ljudet betyder kan 

klassas som ett instruktionsljud enligt Friberg och Gärdenfors definition. Detta visar på att 

detta ramverk för att klassificera ljud i ett ljudspel ej är tillräckligt, och bör utvecklas, 

exempelvis genom att addera ännu en kategori: “Informativt ljud”, ett icke-diegetiskt ljud 

som enbart har som syfte att förmedla diegetisk spelinformation (att något finns i 

spelmiljön, att en möjlighet till interaktion är möjlig, att något förändrats i spelmiljön etc). 

Varför det kan vara bra att ha ett system där ljud enkelt går att klassificera på detta sätt kan 

till en början vara otydligt, men exempelvis kan ett sådant kategoriseringssystem underlätta 

när man exempelvis skapar mixer-grupper och kategoriserar och buntar ihop ljud i olika 

kanaler. Eftersom att ljudens kan komma att påverka varandra under spelets gång kan ett 

sådant system underlätta för konstruktionen av ett ljudspel, främst när spelet ska mixas. 

6.4 Studiens trovärdighet 

Resultaten från denna studie kan ha påverkats av mängden deltagare. Det är dock värt att 

nämnas att flera av de studier refererade i denna text innehåller färre eller lika många 

deltagare. Resultatet kan också ha blivit påverkat av vilken av artefakterna som deltagarna 
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fick spela först. Då det finns ett samband mellan vilken av artefakterna deltagarna spelade 

först och vilken de klarade av på snabbast tid. I samtliga fall så klarade deltagarna av den 

senare artefakten på en snabbare tid, oavsett vilken artefakt de började med att spela. Detta 

kan tyda på att artefakterna var för lika varandra och att deltagarna efter sin första 

spelomgång visste vad de skulle göra för att ta sig vidare, samt visste (delvis) hur de skulle ta 

sig genom de olika rummen, eller visste på grund av den erfarenhet de fått från den första 

genomspelningen hur de på bästa sätt skulle navigera musen runt på skärmen för att enklast 

hitta interaktionspunkterna. Här uppstår ett dilemma med studien som är värd att fundera 

vidare på inför framtida forskning. Om artefakterna hade varit helt annorlunda från 

varandra, med olika bakgrundsljud, progression och pussellösning finns en risk att man 

introducerar så många nya variabler att resultatet heller inte går att lita på. Eftersom 

resultatet i en sådan studie kan bli påverkat av att de enskilda bakgrundsljuden påverkar 

spelarnas upplevelse (se exempelvis hur flera av deltagarna hade svårt att veta vilka ljud de 

själva påverkade) hade resultatet från en studie med två helt olika artefakter möjligtvis blivit 

påverkat av dessa faktorer. 

 

En annan variabel som kan ha påverkat resultatet av denna studie är det faktum att ingen av 

deltagarna hade tidigare erfarenhet från någon form av ljudspel. På grund av detta kan det 

ha blivit på så sätt att deltagarna under sin första spelsession lärt sig hur de på bästa sätt ska 

navigera ett ljudspel och att deras andra genomspelning därför gått bättre, inte 

nödvändigtvis på grund av att gränssnittet var tydligare utan på grund av att de nu hunnit 

göra sig bekanta med hur de på bästa sätt navigerar i denna ljudmiljö. 

6.5 Framtida arbete 

En vidareutveckling av de koncept och designval som utforskats i denna studie skulle kunna 

vara utvecklingen av ännu ett gränssnitt som kombinerar de bästa aspekterna av de två 

gränssnitt som här presenterats. Då resultatet visade att det kontextbaserade ansågs 

tydligare i vissa aspekter men av samtliga deltagare ansågs vara mindre inlevelserikt och 

delvis otydligt gällande vad olika ljud symboliserade så är den slutsats jag dragit från denna 

studie att ett optimalt gränssnitt är ett som kombinerar dessa två. Då all programmering för 

att ett sådant system redan finns på plats hade en sådan studie inte krävt allt för mycket 

förberedelse för att utföra redan inom en kort framtid. 

 

På kort sikt kan samma studie som denna skulle också kunna bedrivas fast på en annan 

spelplattform. Då ett problem med artefakterna var att spelarna hade svårt att veta vart 

skärmens utkanter var hade det varit intressant att genomföra denna studie på en 

spelplattform där spelplanens omfång tydligt är definierat, dvs en touchskärm. Kanske hade 

detta lett till att flera hade kunnat navigera sig rätt och klarat spelet eftersom de inte 

omedvetet hade spenderat stor del av tiden ute i skärmens hörn. Kanske hade detta också 

lett till att fler spelare sett mönstret med att spelets dörrar var placerade längs skärmens 

kant och på så sätt haft lättare att skapa sig en sammanhängande bild av spelvärlden. 

 

Långsiktigt framtida arbete kan också ha som avsikt att forska om de delar av 

äventyrsgenren som denna studie valt att lämna ute. System som dialogval, inventariesystem 

eller loggböcker är vanligt förekommande inom genren men ännu har inte dessa forskats på 

eller utvecklats för att vara anpassningsbara i ett äventyrsspel. För att ett ljudbaserat 
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äventyrsspel helt ska kunna efterlikna ett visuellt sådant behövs lösningar för samtliga av 

dessa system. Även andra system som sparandet och laddande av sparfiler, eller möjligheten 

att skifta mellan att spela flera olika karaktärer är vanligt förekommande delar av ett 

äventyrsspel som ännu inte utforskats i ett ljudbaserat gränssnitt. Då resultatet från denna 

studie pekar på en kombination av ett de två gränssnitten är det mest optimala kan spelet 

vidareutvecklas med detta i åtanke. Genom att ha denna grund på plats kan spelet lätt 

byggas vidare på för att inkorporera dessa funktioner, genom att på ett liknande sätt som i 

denna studie introducera flera alternativa metoder, jämföra dessa och försöka säkerställa 

vilken som är lämpligast. 

Det som presenteras i denna studie kan också vidareutvecklas till ett färdigt spel. Huruvida 

det finns en stor efterfrågan på denna typ av spel eller inte är ämne för en annan 

undersökning, men oavsett så kan resultatet från denna studie vara en grund för att bygga 

ljudbaserade äventyrsspel. Då det inte finns lika etablerade gränssnitt för ljudbaserade 

spelgenrer som det finns för de traditionella, visuella datorspelen så kan denna studie 

underlätta i konstruktionen av ljudspel i äventyrsgenren då nya gränssnitt inte hela tiden 

behöver uppfinnas. Förhoppningsvis kan denna studie och de slutsatser som dras av dess 

resultat bidra till att öka produktionen, och därmed tillgängligheten av spel som kan spelas 

av personer med synnedsättningar. 
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APPENDIX A 

 

Frågor ställda under intervjun (eventuella följdfrågor uppfanns på plats) 

 

1. Har du tidigare erfarenhet av ljudspel? 

2. Var något av de två gränssnitten tydligare än det andra? 

3. Vilka var de största problem du stötte på när du letade efter ljuden? 

4. Var något av gränssnitten mer inlevelserikt? 

5. Kunde du känna igen rummen baserat på deras olika bakgrundsljud? 

6. Fick du någon känsla för hur de olika rummen hängde ihop? 

7. Kunde du minnas vilka rum du hade varit i innan och kunde du hitta tillbaka dit om 
du ville? 

8. Upptäckte du några mönster i hur de olika ljuden var utplacerade? 
 
 

 


