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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om hur auditiva och visuella element påverkar människans 

korttidsminne i förstapersonsperspektivs spel. Det studerades även ifall avslappnande 

musik påverkade minneshanteringen. För att undersöka detta skapades ett spel där 

informanter fick instruktioner i antingen text eller röst beroende på vilken grupp de var 

placerade i. 

Den teoretiska grunden innefattar tidigare forskning gällande minneshantering med 

auditiva eller visuella medel, men även hur musik påverkar människan att minnas bättre. 

Tolv informanter blev uppdelade i fyra grupper där de utförde olika delar. Enbart 

instruktioner i text eller röst, och både text och röst tillsammans. Den fjärde gruppen 

lyssnade på avslappnande musik innan testet. De kvantitativa och kvalitativa resultaten 

angav att de som fick instruktioner i text presterade lite bättre, men i framtida arbeten 

behövs det fler informanter för att resultatet ska kunna verifieras. 

Nyckelord: Auditiv, visuell, musik, instruktioner, datorspel, interaktiv media. 

 

 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Minnet ..................................................................................................................... 2 
2.1.1 Korttidsminne .................................................................................................................. 2 
2.1.2 Långtidsminne ................................................................................................................. 2 

2.2 James Bigelow och Amy Porembas studie ............................................................. 3 

2.3 Mozart Effekten ....................................................................................................... 5 

2.4 Minneshantering med musik ................................................................................... 6 

2.5 Hur information förmedlas i moderna spel ............................................................... 6 

3 Problemformulering .......................................................................................... 9 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................. 10 
3.1.1 Undersökningens delar och gruppindelning .................................................................. 10 
3.1.2 Spelet ............................................................................................................................ 11 
3.1.3 Testmiljö och målgrupp ................................................................................................. 11 
3.1.4 Hur informationen tilldelas i denna studie ..................................................................... 11 
3.1.5 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod .................................................................... 11 

4 Genomförande ................................................................................................. 13 

4.1 Förstudie och inspiration ....................................................................................... 13 

4.2 Skapande av instruktionerna – text och röst.......................................................... 13 

4.3 Skapande av musik ............................................................................................... 13 

4.4 Skapande av spelet .............................................................................................. 14 

4.5 Skapande av kvalitativa frågor .............................................................................. 17 

4.6 Pilotstudie ............................................................................................................. 18 
4.6.1 Reflektion av pilotstudie ................................................................................................ 19 

5 Undersökning och utvärdering ....................................................................... 20 

5.1 Generell information om informanterna ................................................................. 20 

5.2 Beskrivning av testet ............................................................................................. 20 

5.3 Analys ................................................................................................................... 21 
5.3.1 Skillnader mellan instruktioner i text och röst ................................................................ 22 
5.3.2 Skillnader mellan enbart text och röst samt text & röst tillsammans ............................. 23 
5.3.3 Hur påverkades resultatet ifall informanterna fick lyssna på avslappnande musik innan 

de gjorde testet? ........................................................................................................................... 24 
5.3.4 Text och röst tillsammans ............................................................................................. 24 
5.3.5 Memoreringstekniker och stress ................................................................................... 25 
5.3.6 Korttidsminnet i sekunder .............................................................................................. 25 
5.3.7 Objektens roll ................................................................................................................ 25 

5.4 Slutsats ................................................................................................................. 26 

6 Avslutande diskussion .................................................................................... 28 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 28 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 29 
6.2.1 Resultat i relation till litteraturstudie .............................................................................. 29 
6.2.2 Genomförande av undersökningen och antalet informanter ......................................... 29 
6.2.3 Undersökningens metod och utformning ...................................................................... 30 
6.2.4 Genus och kulturella aspekter ....................................................................................... 30 



6.2.5 Forskningsetiska aspekter ............................................................................................ 30 
6.2.6 Samhällelig nytta ........................................................................................................... 31 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 31 

Referenser .............................................................................................................. 32 



 1 

1 Introduktion 

 
Både ljud och grafik är viktiga ingredienser i spel och skapar immersion samt inlevelse för 

spelaren. I spel förmedlas information och instruktioner till spelaren antingen via auditiva 

eller visuella medier – där auditiv i den här studien var en röst, och det visuella var text som 

informerar spelaren - eller båda tillsammans.  I en del av studien undersöktes även hur 

avslappnande musik påverkar minneshanteringen. Studiens syfte är att undersöka skillnader 

som kan finnas i informanternas minneshantering då de får information via auditiva eller 

visuella format. 

Den litterära bakgrunden presenterar forskning som har gjorts inom kognitiv psykologi och 

förmågan att upprätthålla information under en kortare tidsperiod. Denna studie bygger en 

del på James Bigelows et al. (2014)  undersökning, men med inriktning på spel. Bigelow och 

hans forskarteam har studerat området gällande människans arbetsminne, och hur minnet 

hanterar information som är given i auditiva, visuella och taktila medier. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett spel som producerades för den här studien. 

Spelet delades upp i tre olika delar för att kunna täcka området så bra som möjligt. I början 

av undersökningen placerades spelaren i ett rum där instruktionerna gavs. Spelaren utförde 

sedan olika uppgifter baserat på de instruktioner de fick. 

12 informanter deltog och delades in i fyra grupper. Grupperna utförde olika delar i 

undersökningen beroende på vilken grupp de placerades i. Efter att undersökningen 

genomförts deltog samtliga deltagare i en kvalitativ intervju vars syfte var att ge studien 

information och djupare förståelse för hur informanterna upplevde testet. 
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2 Bakgrund 

Arbetet kretsade till stor del kring arbetsminnet och hur människan tar in och bearbetar 

auditiv samt visuell information i spel. I det här kapitlet presenteras i korta drag hur 

människans minne fungerar – med inriktning på korttidsminnet då det var främst det 

minnet som användes i undersökningen. Senare i detta kapitel presenteras tidigare 

forskning kring minnet och minneshantering. Det ges även exempel på vilka metoder 

nuvarande spel använder sig av för att förmedla instruktioner till spelaren.  

2.1 Minnet 

Saul McLeod (2007) menar att minnet är väsentligt för människans existens. Utan minnet 

skulle vi inte kunna fungera i nuet, tänka framåt eller bearbeta ny information. McLeod 

(2007) beskriver minnet i form av tre viktiga aspekter. Den första av de tre aspekterna är 

minneskodning. När information kommer in i våra minnessystem så måste den ändras så att 

vi kan tyda och lagra den. De tre huvudsätten för att ta in information är visuellt, auditivt 

och semantiskt. Den andra aspekten är hur länge och hur mycket minne människan kan 

lagra. Tredje aspekten handlar om människans förmåga att kunna återfinna ett minne som 

har lagrats i hjärnan. Människan har två olika typer av minnen, korttidsminne och 

långtidsminne. 

2.1.1 Korttidsminne 

Korttidsminnet är människans förmåga att komma ihåg saker under en kort period. McLeod 

(2007) beskriver korttidsminnet såsom att det har ett kapacitetstak på att bara kunna 

minnas 7-9 saker – framtaget av Miller (1956) och benämns som ”Magic number 7 (plus or 

minus two)” - lagringen är dock väldigt skör och kan försvinna enkelt vid distraktion.  

"If someone gives you a number, and you dial it right away, you are usually 

fine. But do anything in between, and the odds are you will have forgotten it.” 

(Sciencedaily, 2014) 

Korttidsminnets tidsperiod uppgår till ungefär 15-30 sekunder enligt Atkinson och Shiffrin 

(1971). Saker som finns i korttidsminnet kan hållas kvar där ifall det upprepas verbalt, 

exempelvis med hjälp av repetition. Anledning till att människan kan glömma bort saker 

som lagras i korttidsminnet är för att utrymmet är som ovan nämnt begränsat, ny 

information tar över gammal information och får därför människan att glömma det som 

tidigare var lagrat i minnet. Korttidsminnet associeras mycket med arbetsminnet och har i 

stort sett ersatt arbetsminnet för de påminner så mycket om varandra (Baddeley, 1999).  Det 

är med hjälp av arbetsminnet och korttidsminnet som människan avgör vad vi skall fokusera 

på för stunden (Klingberg, 2007). 

2.1.2 Långtidsminne 

Långtidsminnet har mycket längre levnadstid än korttidsminnet och kan hålla en livslängd. 

Skillnaden är att långtidsminnet har nästintill obegränsad tillgång till utrymme och kan 

därför lagra mycket mer information som också kan hålla sig över längre tid.  Den starkaste 

funktionen som långtidsminnet har, är att vi kan memorera något, inte tänka på det utan 

utföra en annan uppgift, och sedan ha möjligheten att plocka fram samma information igen 

(Klingberg, 2007). Långtidsminnet lagras och hämtas av associationer, det är därför vi kan 

minnas något ifall vi återvänder till den plats där vi först tänkte på det. Ett exempel är att du 
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sitter i ditt rum och ska gå till övervåningen för att borsta tänderna. Men när du väl är där så 

glömmer du bort varför du gick upp dit, då finns det stor chans att du kommer på vad du 

skulle göra ifall du går tillbaka till den punkt där du kom på att du skulle borsta tänderna, i 

detta exempel så är det ditt rum. (McLeod, 2007). 

Långtidsminnet består enligt Tulving (1972) av tre olika delar. Procedurellt minne ansvarar 

för att komma ihåg hur man gör saker, t.ex. motoriska färdigheter, såsom att komma ihåg 

hur man cyklar. Det semantiska minnet är ansvarigt för att lagra information om världen, 

allmänbildning och att veta saker som huvudstäder i olika länder. Den sista typen av 

långtidsminne är det episodiska minnet vars huvudsakliga uppgift är att lagra upplevelser 

och händelser i vårt liv, som t.ex. minnas vår första dag i skolan, eller den första kyssen. 

2.2 James Bigelow och Amy Porembas studie 

Forskare från Iowas universitet i USA (Bigelow, et al, 2014) har gjort två olika 

undersökningar på 100 studenter där de testade studenternas kort- och långtidsminne. I det 

första testet fick studenterna lyssna på toner, titta på olika nyanser av röda fyrkanter och 

känna vibrationer genom att hålla i ett aluminiumrör. Det auditiva testet gick ut på att 

studenterna fick höra en ton, och efter några sekunder höra en ny ton. I slutet av testet fick 

de svara på ifall det var samma ton eller en ny ton. Resultatet byggde på hur många rätt eller 

fel studenterna hade i testerna. De andra testerna fungerade likadant, t.ex. i det visuella 

testet fick studenterna se samma eller olika nyanser av röda fyrkanter. Det studenterna såg, 

hörde eller kände, kom i intervaller mellan 1-32 sekunder. För varje gång som intervallerna 

blev längre försämrades studenternas förmåga att komma ihåg. Bilden nedan visar att redan 

efter 2 sekunder så blev det mycket svårare för studenterna att minnas information som var 

given auditivt, medan den taktila och visuella informationen gav bättre och nästan identiska 

resultat. 

 

 

 

Figur 1 Grafen visar skillnaderna i förmåga att minnas utifrån auditiv, visuell 
och taktil information. (Bigelow et al, 2014) 
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"We tend to think that the parts of our brain wired for memory are integrated. 

But our findings indicate our brain may use separate pathways to process 

information. Even more, our study suggests the brain may process auditory 

information differently than visual and tactile information, and alternative 

strategies -- such as increased mental repetition -- may be needed when trying 

to improve memory.” 

       (Sciencedaily, 2014) 

I det andra testet undersökte Bigelow hur studenternas kort- och långtidsminne påverkas av 

vardagliga saker. Studenterna fick lyssna på ljudinspelningar av hundar som skällde, titta på 

basketfilm utan ljud och känna på saker som t.ex. en kaffemugg utan att få se den. 

Studenterna delades in i 3 olika grupper varav första gruppen direkt efter testet började 

fasen med att återupprepa vad de minns, andra gruppen väntade en dag, tredje gruppen en 

vecka.  

 

 

Figur 2 Tabellen visar skillnaderna mellan auditivt, visuellt och taktilt. 
(Bigelow, et al, 2014) 

Båda experimenten visar på att människans process att hantera och lagra information som 

kommer med ljud skiljer sig ifrån de andra medierna. "As teachers, we want to assume 

students will remember everything we say. But if you really want something to be 

memorable you may need to include a visual or hands-on experience, in addition to auditory 

information.” (Sciencedaily, 2014) 

Tidigare forskningar har antytt att människan har ett bättre visuellt minne och att höra ett 

ljud samtidigt som det associeras med en bild är lättare att minnas än att bara höra ljudet. 

Bigelow och Porembas undersökning har motbevisat det och i resultatet menar de att 

människan har sämre förmåga att minnas vad hon hör, oavsett om ljuden är kopplade till 

ord eller inte (Sciencedaily, 2014). 
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2.3 Mozart Effekten 

Termen ”Mozart Effekten” (ME) tillkom 1991 i boken ”Pourquoi Mozart?” skriven av Dr. 

Alfred A. Tomatis. Han förespråkade alternativa mediciner och använde sig utav Mozarts 

musik för att hela patienter som led av depression.  År 1993 publicerade Frances Rausher en 

studie vid namn ”Music and Spatial Task Performance” och det var då som konceptet ME 

verkligen uppmärksammades. (Sorensen, 2008). 

“There are correlational, historical and anecdotal relationships between music 

cognition and other 'higher brain functions', but no causal relationship has 

been demonstrated between music cognition and cognitions pertaining to 

abstract operations such as mathematical or spatial reasoning”  

(Rauscher, Shaw, Ky, 1993). 

Rauscher undersökte ifall det gick att förbättra en testpersons förmåga att utföra olika 

uppgifter genom att lyssna på musik, och främst klassisk musik komponerad av Mozart. I 

Kalifornien genomförde Rauscher och hennes kollegor en studie på tre olika grupper. En 

grupp lyssnade på Mozart’s sonata for pianos in D major i tio minuter. Den andra gruppen 

lyssnade på avkopplande instruktioner som är designade för att sänka blodtrycket i tio 

minuter. Den sista gruppen fick inte lyssna på något utan satt helt tysta under samma tid. 

Efter testet fick grupperna genomföra olika intellektuella uppgifter, resultatet blev att den 

gruppen som lyssnade på Mozarts musik fick åtta till nio poäng högre än de andra 

grupperna. (Sorensen, 2008). 

Med hjälp av Rauschers studie ökade Mozarts musik i popularitet, folk blev smartare av att 

lyssna på den enligt Rauscher.  Det tog inte lång tid innan en man vid namn Don Campbell 

utnyttjade det faktum att folk blev intresserade av fenomenet ME och 1997 utgav en bok vid 

namn ”The Mozart Effect: Tapping the power of Music to Heal the Body, Strengthen the 

Mind, and Unlock the Creative Spirit” (Sorensen, 2008). Tillsammans med boken medföljde 

även en CD med Mozarts musik för att hjälpa barn och vuxna bli mer intellektuella samt 

kreativare. 

Rauschers studie blev efter ett tag ifrågasatt på grund av att den inte visade sig vara helt 

komplett och att antalet testpersoner var för begränsat för att studien skulle klassas som en 

riktig forskning (Sorensen, 2008). Problemet låg också i att testerna var dåligt kontrollerade, 

t.ex. att testpersonerna inte hade genomgått en grundlig hörselundersökning samt blivit 

tillfrågade vilken mat de intagit under dagen. Rauscher visste inte heller om testpersonerna 

gillade Mozarts musik eller inte. I ett prestandatest är dessa faktorer väldigt viktiga. Folk 

runtom i världen var även skeptiska mot hennes studie därför att den var svår att 

återupprepa med samma resultat som Rauscher fick (Dowd, 2007). I en ny studie från 2010 

skriven av Jakob Pietschnig, Martin Voracek och Anton K. Formann så motbevisade de 

Rauschers studie om ME. Pietchnigs, et al, studie visar att det inte finns bevis på att det blir 

en kognitiv förbättring genom att lyssna på Mozarts musik (Pietschnig, et al, 2010). 
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2.4 Minneshantering med musik 

Pietchnig, et al, motbevisning av ”Mozart Effekten” (2010) tydde på att just Mozarts musik 

inte förbättrar människans minneshantering, men betyder det att ingen typ av musik gör 

det? 

William R. Klemm (2013) skriver att vissa människor, särskilt studenter lyssnar på musik 

medan de studerar och tror att det hjälper deras minne, men varför distraheras de inte av att 

ha musik i bakgrunden? På grund av att så många lyssnar på musik medan de studerar så 

har det gjorts undersökningar på om det är bra eller dåligt för minnet. Tidigare forskning om 

detta ämne har visat på att ifall människor lyssnar på musik de tycker om så frigörs det 

dopamin i hjärnan, vilket tyder på ”må bra” neurotransmittorer. Annan forskning visar att 

dopaminer främjar inlärningsprocesser, medan en brist på dopaminer har en omvänd effekt. 

Benjamin P. Gold, et al, (2013) genomförde en studie i Finland som handlade om hur olika 

typer av musik påverkade inlärningsprocessen hos människor. Testpersonerna fick lyssna på 

fjorton olika musikstycken och berättade vilka tre musikstycken de tyckte var riktigt bra och 

vilka de tyckte var känslomässigt neutrala. Testet gick ut på att medan de lyssnar på de olika 

musikstyckena memorera japanska bokstäver. Hälften av testpersonerna hade en musikalisk 

bakgrund medan den andra halvan inte besatt någon erfarenhet inom musik.  

Resultaten påvisade att de personer som hade mer musikalisk erfarenhet lärde sig bättre 

med neutral musik, men fick bättre poäng av den musik de verkligen gillade. Resultatet blev 

tvärtom med de testpersonerna som inte hade musikalisk bakgrund. Klemm menar att 

behaglig musik är en distraktion för en människa som är musikaliskt tränad därför de lägger 

mer kognitiv koncentration på att analysera musikstycket och förstå varför de tycker den är 

bra. Den musik som var neutral var mycket lättare att ignorera. Personer utan musikalisk 

erfarenhet lärde sig bättre med behaglig musik, enligt Klemm berodde det förmodligen på de 

positiva känslorna som musikstyckena genererade utan att de försökte analysera varför 

musiken var bra, och de störde inte deras minnesprocess på samma sätt. Även om det 

förekommer studier som verifierar dessa resultat måste vi också förstå att inlärning med 

musik i bakgrunden är väldigt individuellt och skiljer sig från person till person (Klemm, 

2013). 

Hallman, et al, (2002) testade effekten av lugnande och avslappnande musik på barn i 

åldrarna 10-12 som utförde matematiskauppgifter och memoreringsuppgifter. Forskarna 

kom fram till att när barnen lyssnade på avslappnande musik medan de gjorde testerna så 

blev det bättre resultat än när de inte lyssnade på musik. De testade även med musik som var 

irriterande och obehaglig vilket ledde till att resultaten på testerna blev sämre. 

2.5 Hur information förmedlas i moderna spel 

De första spelen som tillverkades var mest grafikbaserade och på grund av att det inte fanns 

avancerad teknik för att implementera röster eller liknande så gavs information till spelaren i 

de flesta spelen via text. Denna studie kommer inte fördjupa sig i ett historiskt perspektiv, 

utan istället fokusera på moderna spel där tekniken tillåter att ge spelaren information både 

auditivt och visuellt, och utifrån det redogöra för vilka tekniker dagens spelutvecklare 

använder för att förmedla information och instruktioner. 

Det som undersöks i spelen är på vilket sätt spelaren får information om hur ett uppdrag ska 

utföras och ifall instruktionerna förmedlas till spelaren auditivt eller visuellt. I spelet Halo: 

Combat Evolved (Bungie, 2001) förmedlas mycket utav instruktionerna från en digital 
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karaktär i spelet som heter Cortana. Cortana sitter i huvudkaraktären Master Chiefs hjälm 

och förmedlar information angående händelseförlopp och vad som ska göras. Uppdraget 

skrivs inte ut i text på skärmen, utan spelaren måste lyssna på vad Cortana säger och komma 

ihåg det -för i många fall så upprepas det inte. Min personliga erfarenhet från när jag spelade 

Halo: Combat Evolved var att när informationen kom genom Cortana så var det lätt att 

glömma bort vad hon hade sagt. Utvecklarna till Halo verkade ha förstått att det var ett 

problem för i det fjärde spelet i spelserien Halo – Halo 4 (343 Industries, 2012) – så 

förmedlas uppdragen både från Cortanas röst samt med visuell text på skärmen. Ur 

personligt perspektiv var det mycket enklare att förstå och minnas information när den kom 

både auditivt och visuellt. 

 

Figur 3 Instruktioner i text och röst. Halo 4 (343 Industries, 2012) 

Call Of Duty 4: Modern Warfare (Infinity Ward, 2007) förmedlar uppdragen med text på 

skärmen, samt en indikator som visar vilken väg spelare ska ta för att komma till rätt ställe. 

Med indikatorn till hjälp så behöver spelaren inte minnas vad som ska göras, utan blir alltid 

påmind åt vilket håll uppdraget ligger åt. 

 

  



 8 

Figur 4 Instruktion i text och indikator som visar vart spelaren ska gå. Call Of 
Duty: Modern Warfare (Infinity Ward, 2007). 

Andra spel såsom Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) visar instruktionerna i text eller 

bilder, men ger spelare också möjligheten att visa meddelandet igen ifall spelaren glömmer 

bort vad uppdraget bestod av. Detta sätt verkar vara det som främst används i spel och då 

försvinner själva faktorn att behöva lägga informationen på minnet.  

 

 

Figur 5 Instruktion i text. Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013). 
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3 Problemformulering  

Frågeställningen i studien har en huvudfråga och två följdfrågor för att undersöka om det 

finns några skillnader mellan auditiv och visuell minneshantering samt skillnaden ifall 

testpersonerna får både se och höra instruktionerna samtidigt. I kapitlet förklaras också hur 

undersökningen gick till samt vilka medel som användes för att skapa testerna. Senare i 

kapitlet nämns även vilken typ av forskningsmetod studien använder sig av, och det 

argumenteras fram varför den var mest anpassad för den här undersökningen. 

Frågeställning: Hur påverkar auditiva respektive visuella instruktioner minneshantering i 
datorspel? 
 
James Bigelow, et al. (2014) har som nämnt i föregående kapitel forskat i området gällande 

auditivt, visuellt och minne. I en studie publicerad 2014 forskade de fram att människans 

tendenser till att memorera saker auditivt är betydligt sämre än med visuell media. "As it 

turns out, there is merit to the Chinese proverb 'I hear, and I forget; I see, and I remember." 

(James Bigelow, 2014).  I den här studien undersöks det hur skillnaderna ter sig i spel och 

ifall det blir liknande resultat som Bigelow fick. Studien ska även forska på ifall resultatet 

förändras om informanterna får både visuell och auditiv information samtidigt. Enligt 

Bigelows (2014) resultat kom de fram till att människan minns mindre av det vi har hört, 

oavsett om ljuden är kopplade till orden.  

Studien kommer i förlängning till huvudfrågeställningen även undersöka ifall det blir ett 
annorlunda resultat ifall spelaren får både auditiva och visuella instruktioner samtidigt, samt 
ifall resultatet skiljer sig om spelaren får lyssna på avslappnade musik innan de gör testet. 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka frågeställningarna i studien producerades ett spel där informanterna 

exponeras för information antingen auditivt eller visuellt, några fick även både auditiv och 

visuell exponering samtidigt. Informanterna delades in i fyra grupper och genomförde olika 

delar i undersökningen. Spelet är i ett förstapersonsperspektiv och spelaren ska försöka 

minnas och gå till 9 olika objekt i en viss ordning, som enligt Miller (1956) är den kapacitet 

som människan kan ta in och fortfarande komma ihåg under kort tid. Metoden går att 

applicera i alla slags spel där tekniken tillåter användningen av både auditiv och visuell 

media. 

Spelaren får instruktioner hur uppgifterna ska utföras via visuell eller auditiv media i början 

utav spelet. Ifall det är auditivt eller visuellt - och ifall de ska lyssna på avslappnande musik 

innan de gör testet - beror på vilken grupp informanten ingår i. Instruktionerna varar i 14 

sekunder och är baserat på hur lång röstinspelningen är. Spelet och testet går ut på att 

informanterna ska gå till olika objekt i en viss ordning. Under testet observerades 

informanterna för att notera spelsessionen samt mäta hur lång tid testet tar. Ifall de 

glömmer bort uppgifterna så antecknas det hur länge informanterna mindes 

instruktionerna. Innan informanterna spelade spelet fick de enkla och korta instruktioner 

om hur de förflyttar sig i spelet och vilken knapp de ska trycka på för att avsluta testet.  I och 

med att informanterna observeras medan de spelar spelet går det att få ut information på 

hur länge testpersonerna kommer ihåg instruktionerna, och därmed ställa resultaten i 

tabeller.  

3.1.1 Undersökningens delar och gruppindelning  

Del 1 (D1): Spelaren fick informationen via en röst som berättar hur uppgifterna ska lösas 

och i vilken ordning. Röstinspelningen är 14 sekunder lång.  

Del 2 (D2): Testet är likadant som D1 men här fick spelaren informationen via text. Texten 

står på en utav väggarna, och spelaren har 14 sekunder på sig att läsa och memorera, sedan 

försvinner texten och testet börjar.  

Del 3 (D3): Spelaren fick instruktioner både med visuella och auditiva medier. På det sättet 

undersöks det ifall minneshanteringen skiljer sig ifall båda medierna matas in samtidigt. 

Denna del fungerade främst som en kontrollgrupp för D1 och D2, men även för D4. Texten 

och rösten syns och hörs tillsammans i 14 sekunder. 

Del 4 (D4): Spelaren fick instruktionerna som i D3. Skillnaden är att innan informanterna 

gjorde den här delen så lyssnade de på avslappnande musik. Musiken är 3 minuter lång. 

Grupp 1 genomförde D1 och D3 som är de auditiva och auditiva/visuella delarna. Grupp 2 

utförde D2 och D3 som är de visuella och visuella/auditiva delarna. Grupp 3 utförde bara D3 

för att fungera som en kontrollgrupp gentemot de andra grupperna. Informanterna delades 

in i grupper för att göra delarna oberoende från varandra, på det sättet elimineras faktorn att 

informanterna blir för familjära med utformningen av testet. D1 och D2 är likadana gällande 

uppgifterna i spelet, skillnaden består i hur instruktionerna ges, auditivt/visuellt. 

Uppgifterna i D3 skiljer sig åt ifrån de andra delarna, detta är för att grupp 1 och 2 inte ska få 

samma uppgifter som de fick i föregående del. På grund av arbetets omfång och 

tidsbegränsning mäts D4 bara mot kontrollgruppen D3.  
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3.1.2 Spelet 

För att skapa spelet användes spelmotorn och programmet Unity (Unity Technologies, 

2015). Spelet producerades utifrån färdiga element som finns implementerade i Unity, 

såsom grafik och rörelsemoment, samt av handledningar på internet och med hjälp av andra 

kunniga personer. Det viktiga i denna studie ligger inte på att skapa ett spel helt själv ifrån 

grunden, istället fokuseras det på hur den färdiga produkten blir som ska användas till 

studien. De uppgifter som presenteras i spelet är därmed enkla, men informanterna måste 

ändå ha lyssnat på informationen som tillges och lagt den på minnet för att lösa de olika 

momenten som framställs. 

Spelet är i ett förstapersonperspektiv och miljön är väldigt simpel. I början av spelet placeras 

spelaren i ett lugnt rum där den får information beroende på vilken testgrupp den ingår i, 

grupp 4 lyssnade på avslappnande musik innan de gjorde testet. Efter informanterna fått 

instruktionerna och lagt dessa på minnet gick de in i ett annat rum där de utförde 

uppgifterna som getts. När informanterna slutförde, eller glömde bort uppgifterna, slutade 

de spela och det noterades hur många objekt de lyckades komma ihåg och lång tid det tog.   

3.1.3 Testmiljö och målgrupp  

För att säkerställa att ingen utav informanterna använde sig av utomstående medel för att 

minnas lättare så observerades testpersoner när de spelade spelet. Testet utfördes i lugnt 

rum där inga störningsmoment fanns. Målgruppen är både män och kvinnor i åldrarna 20 

till 30 – åldrarna har valts för att få en homogen testgrupp där förhoppningsvis 

korttidsminnet är på en ungefär jämställd nivå hos alla deltagare. Det är viktigt att 

säkerställa att så få faktorer som möjligt påverkar resultatet. Innan testgruppen valdes ut så 

fick de besvara på ifall de lider av färgblindhet eller nedsatt hörsel. Eftersom delar av 

testerna innehåller färg och ljud så valdes bara de testpersonerna som sa att de har bra 

hörsel och ett normalt fungerade färgsinne. Informanterna skulle även kunna läsa och förstå 

svenska då instruktionerna visades i svensk text. Endast två utav informanterna var kvinnor 

för tyvärr gick det inte att hitta fler kvinnor som ville genomföra testet. 

3.1.4 Hur informationen tilldelas i denna studie 

Spelet som skapas i den här studien bestod av tre olika delar, på det sättet går det att studera 

tre olika sätt att delge information. Innan vissa informanter gjorde del 3 fick de även lyssna 

på avslappnande musik innan test för att se ifall det har någon effekt på själva 

minneshanteringen. De instruktioner informanterna i den här studien fick, tilldelades via 

röst som Cortana i Halo: Combat Evolved (Bungie, 2001) gör, visuell media med text som 

Call Of Duty (Infinity Ward, 2007) använder sig av, samt både auditivt och visuellt som Halo 

4 (343 Industries) har gjort. Instruktionerna i ovan nämnda spelen kommer inte under 

stress, utan oftast när det är en paus i händelserna. Denna studie gav därför också 

instruktionerna till spelarna i en lugn miljö, där en del av informanterna även fick lyssna på 

musik innan. 

3.1.5 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

För att undersöka vilka statistiska skillnader det blev mellan informanterna tillämpades en 

kvantitativ metod. Metoden användes för att systematiskt samla in empirisk och 

kvantifierbar data som ställdes upp i tabeller för att se hur resultaten mellan de olika delarna 

skiljer sig från varandra. Alla människor är individuella och därför tillämpades det även en 

kvalitativ intervju med varje deltagare efter att de har spelat klart sin del.  Frågor som 
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ställdes till exempelvis grupp 1/2 som utför D1/D2 och D3 var ifall de kände någon skillnad 

mellan de olika delarna, samt om det var lättare eller svårare att minnas bara de 

visuella/auditiva instruktionerna till skillnad från att både få visuella och auditiva 

instruktioner samtidigt. Det som är intressant att utröna är varför de känner som de gör och 

vad det kan bero på. Syftet med detta var en förhoppning om att få verbala uttalanden som 

visar på skillnaderna. Intervjumodellen denna studie använde sig utav är semistrukturerade 

intervjuer som enligt Östbye, et al.(2003, s 103) betyder att temat i frågorna kommer vara 

definierade på förhand men med möjlighet att fråga flexibla följdfrågor utifrån de svar som 

tillhandages. Eftersom informanterna observerades när de spelade spelet, så är den här 

typen av intervju väl anpassad för studien. Under observationen noterades det i ett 

anteckningsblock hur lång tid det tog för dem att spela igenom spelsessionen, samt hur 

många rätt de fick. Samtliga grupper fick svara på ungefär samma frågor utifrån vilken del 

de genomförde i undersökningen, men olika följdfrågor beroende på vilka svar 

informanterna ger och vad som har observerat under speltesterna.  

I den här studien valdes det att utöver en kvantitativ analys göra en kvalitativ forskning för 

att en kvantitativ analys är mer generell i sitt utförande. Den används för att analysera 

material i form av siffror och tabeller. Analysens mål enligt Östbye, et al.(2003, s 157) är 

också att hitta strukturer och samband i materialet eller testa hypoteser som sätts upp i 

förväg. Då studien fokuserar på att ta reda på hur informanterna upplevde spelet på 

individuell nivå, så går det inte att fördjupa sig i deras upplevelse ifall bara en kvantitativ 

analys används. De problem som kan uppstå med en kvalitativ intervju är att det finns en 

chans att svaren blir väldigt subjektiva, resultaten kan vara svåra att fastställa och att 

forskaren som gör intervjun kan påverka informantens svar. 

Det som analyseras utav de kvalitativa intervjuerna är hur svaren skiljer sig mellan de olika 

delarna, samt ifall det går att se stora skillnader på hur informanterna upplevde testet.  

Anteckningar gjordes på vilket kön informanterna har för att ta reda på ifall det skiljer sig 

mellan man och kvinna i upplevelsen och resultaten i min studie. Två utav tolv informanter 

var kvinnor vilket gjorde det svårt att undersöka ifall det är en skillnad mellan könen. 

Intervjun skedde direkt efter spelet var avslutat. Ifall tiden inte skulle räcka till och den 

kvalitativa intervjun blev för stor skulle det ändå vara möjligt att göra en kvantitativ analys. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Bland all text analyserades den 

information som var relevant för undersökningen och det som gick att utläsa  

för att få fram ett resultat. Detta gjordes bland annat genom att leta efter nyckelord och  

finna teman i de olika svaren (Hedin, 1996). T.ex. i frågan:  

”Hur påverkades din minneshantering av att du fick instruktionerna i både röst 

och text?” Några informanter svarade att de tyckte det var irriterande att få 

instruktionerna i både röst och text och att det försämrade deras förmåga att minnas, 

medan några andra svarade att det var lättare och att det var enklare för dem att minnas 

instruktionerna. Med hjälp av att hitta nyckelorden så gick det att analysera och hitta de 

gemensamma nämnarna för att sedan koppla till den kvantitativa analysen. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs produktionen av de artefakter som skapades för att kunna utföra 

undersökningen. Artefakterna består av ett spel som producerades i spelmotorn Unity, och 

ett avslappnande musikstycke som användes i en utav de fyra olika testdelarna. Här 

presenteras även vilka val som gjordes under framtagningen av spelet och musiken, och vad 

de besluten grundades på. Det skapades även frågor som användes i en kvalitativ intervju 

baserades på studiens frågeställning. Frågorna användes för att få en djupare diskussion 

med informanterna om hur de upplevde testet. 

4.1 Förstudie och inspiration 

Spelet som har producerats för den här studien består av att informanterna ska gå fram till 9 

olika objekt som de har blivit instruerade gå till. Valet av nio uppgifter grundar sig i Millers 

(1956) studie om korttidsminnet. Målet med spelet är inte att informanterna ska lyckas klara 

alla uppgifterna, utan verkställa så många de kan, för att sedan jämföra vilka skillnader det 

blev mellan testgrupperna. 

Ayush Agrawal, et al (2013) gjorde en studie där de fastställde att musik kan sänka 

människans vilopuls och hjärtslag. De använde sig av ett musikstycke som 2011 blev 

utnämnd till det mest avslappnande musikstycket, Weightless. Eftersom stycket användes i 

en publicerad studie bidrog den med inspiration till den här studien. 

4.2 Skapande av instruktionerna – text och röst 

Då instruktionerna i D2 är visuella så skapades text i ett textredigeringsprogram. Även D3 

använde sig av textinstruktioner. Instruktionerna var inte likadana för att några utav 

informanterna gjorde fler än ett test. Instruktionerna måste vara annorlunda för att inte 

påverka resultatet. Texten sparades i form av en bild, den bilden implementerades i spelet på 

en utav väggarna i det rummet där spelaren börjar – instruktionsrummet. 

I D1 och D3 fick informanterna instruktioner i röst. För att göra rösten neutral och tydlig så 

användes en datorgenerad röstsimulator på internet som heter Acapelas text-till-tal (Acapela 

Group, 2015). I det programmet går det att skriva en text som sedan läses upp av en röst. 

4.3 Skapande av musik 

Musiken som skapades till den här studien är gjord i FL Studio, (Image-Line, 2013). 

Föregående studier som har gjorts med inriktning musik och minneshantering har använt 

sig av avslappnande musik. Med det i åtanke har inspirationen till den här studien främst 

kommit från musik som använts i avslappnande sessioner för att sänka vilopulsen. 

Weightless är det musikstycke som gett mest inspiration då den har använts i tidigare 

forskning (Ayush Agrawal, et al, 2013). 

Musiken är skapad i 67 BPM (Beats per minute) - som Weightless - och för att den normala 

vilopulsen hos en vuxen människa ligger mellan 60-100 BPM (Laskowski, 2012). 

Musikstycket består av långa droner som är väldigt ambienta samt rymd-atmosfäriska. 

Droner är en typ av minimalistisk genre som använder sig av långa och utdragna toner. 

Drone musik är oftast repetitiv och innehåller få ändringar gällande tempo (Boon, 2003). 
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Rytmen är regelbunden för att inte ha en överaskade faktor, lyssnaren ska alltid känna 

samma tempo. Det användes inga riktiga instrument för att skapa musiken, dronerna och 

ljuden är skapade digitalt i FL Studio. Det lades även till en ljudeffekt av regn i bakgrunden. 

En pilotstudie gjordes på två personer för att säkerställa att musikstycket är någorlunda 

avslappnande. Testpersonerna kommenterade att musiken var behaglig och att de kände sig 

lugna. Musiken spelas upp genom att trycka på en knapp i huvudmenyn i spelet. 

4.4 Skapande av spelet 

Spelet och dess utformning skapades med hjälp av spelmotorn Unity. Spelmotorn valdes för 

att jag har tidigare erfarenhet av den. Unity är väldigt simpelt och för enklare projekt som 

det här så behövs det ingen högre kunskap inom programmering.  

I spelet finns det en meny där det går att välja mellan tre olika testdelar. D4 är likadan som 

D3, skillnaden är att informanterna lyssnade på avslappnande musik innan testet började. 

Det finns två rum i spelet, ett rum där spelaren fick instruktionerna och ett rum där spelaren 

utförde uppgifterna. I testrummet finns det föremål, dessa föremål ska informanterna se och 

kunna gå fram till.  

Arbetet började med att skapa de två rummen. Det första rummet är spelarens startposition 

där de får reda på vilka uppgifter som ska utföras. I rummet visas det antingen instruktioner 

i text eller med hjälp av en röst som beskriver i vilken ordning utförandet ska gå till. I D3 

tillämpades instruktionerna i både text och röst. 

 

Figur 6 Instruktionsrummet, sett ur redigeringsperspektiv. 

När spelaren fått instruktioner beger sig hen in i nästa rum vilket är själva testrummet. Detta 

rum är stort och kvadratiskt där de olika föremålen som spelaren ska hantera finns 

utspridda. Först var det meningen att de nio objekten i rummet skulle vara plattor i olika 

färger. Detta gjordes om till nio stycken olika objekt för att de inte ska likna varandra. 
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De föremål som finns i spelet är en tunna, en låda, ett bord, en dinosaurie, en bil, ett träd, en 

häst, en stol och en sten. Föremålens textur och utformning är hämtad ifrån Unitys gratis 

bibliotek och är fria att använda. 

 

Figur 7 Testrummet, sett ur redigeringsperspektiv. 

 

Figur 8 Testrummet. 

Rummen var enkla att konstruera och det krävdes ingen programmering. Kuber skapades i 

olika storlekar och användes till att göra golv och väggar. Dessa var från början i färgen grå, 

men en orange textur applicerades på väggarna och en metalltextur för golvet. De texturerna 

är också implementerade ifrån Unitys texturbibliotek. Rummen var från början väldigt 

mörka, därför skapades olika ljuskällor som lyser upp rummen. Vidare skapades enkla 

kontroller så att informanterna kan se och förflytta sig i spelet.  
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För att kunna välja vilken testdel spelaren ska komma till skapades en huvudmeny. När 

spelet öppnas visas huvudmenyn där det går att komma till respektive testdel. Namnet på 

delarna är inte specifika då spelaren inte ska veta vilka andra typer av delar det finns. Ifall de 

vet exakt vilka andra delar som finns kan de bli nyfikna och tappa koncentrationen. I menyn 

finns även en knapp för att starta musiken som informanterna i grupp 4 ska lyssna på innan 

de gör D3. 

 

Figur 9 Huvudmeny för att välja de olika testdelarna. 

Efter grundmekanikerna var färdiga i spelet så implementerades instruktionerna. 

Textinstruktionerna var gjorda i bilder och dessa bilder applicerades på en utav väggarna i 

instruktionsrummet. 

 

Figur 10 Textinstruktionerna på väggen. 
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Instruktionerna visas för spelaren i 14 sekunder, därefter försvinner väggen och det går att 

gå in till testrummet där föremålen finns.  

 

Figur 11 Testrummet, sett från instruktionsrummet. 

Röstinstruktionerna implementeras sedan in i spelet och rösten aktiveras när rätt testdel 

startas. Röstinspelningen är 14 sekunder lång och när den är klar så öppnas dörren till 

testrummet och spelaren utför testet. När spelaren känner sig klar med testet så avslutar hen 

spelet genom att trycka på knappen ESC. 

4.5 Skapande av kvalitativa frågor 

För att få en djupare diskussion med informanterna så använde sig den här studien utav en 

kvalitativ intervju. Frågorna ställdes till alla informanterna men beroende på vilken del de 

utförde skilde sig vissa frågor åt. Metoden som används är den så kallade semistrukturerad 

intervju där det finns en mall av frågor men även rum för följdfrågor för att få en längre 

diskussion med informanten (Östbye, 2003, s 103). Frågorna skapades med hjälp av Östbyes 

metoder och var baserade på vilka frågeställningar studien har. Mallen har sex stycken olika 

frågor för varje del och det finns utrymme för följdfrågor. Syftet med frågorna baserades på 

att lyfta fram vilka skillnader informanterna upplevde i olika delar av spelet. Ett exempel på 

en fråga är ”Vilken av de två varianterna mindes du bäst ifrån?”. Utöver intervjufrågorna 

som är direkt kopplade till studiens frågeställning, skapades frågor som handlar om hur 

informanterna upplevde spelet, ifall de blev stressade eller ifall det spelade någon roll vilka 

objekt som fanns i spelet. Dessa frågor är intressanta att ta upp för att undersöka fler 

faktorer och fungerar som ett underlag i den här studien för att utveckla och förbättra i 

vidare forskning. Frågorna och svaren finns att läsa i ”Appendix A”. 
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4.6 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med två personer för att testa genomförbarheten i 

undersökningen. Syftet var att kontrollera om informanterna förstod instruktionerna och 

kunde förflytta sig i spelet med de instruktioner de fick i början, samt om frågorna som 

utformats för de kvalitativa intervjuerna var relevanta. Innan testet började fick de en snabb 

genomgång om vem jag är och vad undersökningen går ut på, samt att studien ingår som en 

del av min utbildning. Informanterna fick även instruktioner på hur de förflyttar sig i spelet. 

Under testets gång observerades och noterades det hur många rätt de fick samt hur lång tid 

det tog innan de själva valda att avsluta spelet. Efter informanterna avslutat spelet fick de 

svara på frågor gällande upplevelse av spelet och vilka skillnader de tyckte fanns mellan de 

olika instruktionsvarianterna. 

Informant 1 utförde Del 1 och 3. 

Tabell 1 Resultat från Informant 1. 

Informant 1 Antal Rätt Tid 

Del 1 - Röst 4/9 20 Sek. 

Del 3 - Röst & Text 3/9 17 Sek. 

 

I den kvalitativa intervjuen svarade Informant 1 att det var mycket enklare att ta in 

instruktionerna när han fick informationen via röst, enligt honom blev det för jobbigt att ha 

både röst och text samtidigt. När han fick frågan ifall han hade föredragit att ha 

instruktionerna enbart via text hade han hellre valt det. 

Informant 2 utförde Del 2 och 3. 

Tabell 2 Resultat från Informant 2 

Informant 2 Antal Rätt Tid 

Del 2 - Text 3/9 25 Sek. 

Del 3 - Röst & Text 3/9 17 Sek. 

 

I den kvalitativa intervjuen svarade Informant 2 att båda testerna var lika svåra, men hon 

tyckte det var skönt att lyssna på rösten samtidigt som hon läste texten. Dock ansåg hon att 

rösten avbröt hennes minneshantering. När hon fick frågan ifall hon hade föredragit att ha 

enbart instruktionerna i röst svarade hon att det hade varit bättre, då hade hon inte behövt 

läsa instruktionerna, utan bara lyssna och memorera rösten. 
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4.6.1 Reflektion av pilotstudie 

Pilotstudiens syfte var att testa genomförbarheten i spelet och de kvalitativa frågorna. 

Informanterna förstod instruktionerna och kunde förflytta sig utan problem i spelet. De 

kvalitativa frågorna uppfattades som relevanta och går att använda som ett bollplank med de 

kvantitativa svaren för att få reda på ytterligare information om hur informanterna upplevde 

spelet. Pilotstudien visade även på att med fler informanter är det möjligt att utvinna ett 

resultat som kan analyseras. 
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5 Undersökning och utvärdering 

Syftet med arbetet har varit att undersöka skillnader mellan människans sätt att ta in och 

minnas instruktioner i olika former. Informanterna har fått information enbart via text eller 

röst men även båda tillsammans. En del har också fått lyssna på avslappnande musik innan 

testet för att undersöka ifall musik påverkar minneshantering. I detta kapitel presenteras det 

hur undersökningen genomfördes. Därutöver redovisas en resultatsammanställning som 

analyserats utifrån kvantitativa och kvalitativa data. Utifrån en förstudie bestämdes det vilka 

typer av tester undersökningen skulle kretsa kring. De olika testdelarna är 

 Instruktioner med Röst och Text & Röst tillsammans – Grupp 1 

 Instruktioner med Text och Text & Röst tillsammans – Grupp 2 

 Instruktioner med Text & Röst tillsammans – Grupp 3 

 Instruktioner med Text & Röst och avslappnande musik innan testet – Grupp 4 

Informanterna delades in i grupper och testade olika delar för att samla in testresultat och 

information som kan besvara studiens problemformulering.  

 Hur påverkar auditiva respektive visuella instruktioner minneshantering i datorspel? 
 
Följdfrågorna lyder; 
Blir det ett annorlunda resultat ifall spelaren får både auditiva och visuella 
instruktioner samtidigt? Blir resultatet annorlunda om spelaren får lyssna på 
avslappnade musik innan de gör testet? 

5.1 Generell information om informanterna 

Testet utfördes på 12 personer. Urvalet av informanter bestod av 12 personer som alla är 

mellan 20 och 26 år. Informanterna delades in i 4 olika grupper som testade olika delar. Alla 

hade erfarenhet inom spel och det var enkelt för dem att spela spelet. Könsfördelningen var 

ojämn med 10 män och 2 kvinnor, anledningen till detta var att det var svårt att hitta 

kvinnor som ville delta i studien. Alla informanterna godkände att de blev inspelade under 

den kvalitativa intervjun och ingen hade problem med hörseln eller synen. Alla informanter 

studerar eller har studerat på Högskolan i Skövde. 

5.2 Beskrivning av testet 

Informanterna fick sitta i ett rum där ingen kunde komma in och störa. Undersökningen 

genomfördes som tidigare nämnt på 12 personer som delades in i 4 grupper med 3 personer i 

varje grupp. Varje grupp utförde olika delar av testet. Grupp 1 genomförde D1 och D2. Grupp 

2 genomförde D2 och D3. Grupp 3 och 4 genomförde D3, men grupp 4 fick lyssna på 

avslappnande musik innan de gjorde testet. Testerna gick ut på att följa instruktionerna och 

gå till olika objekt i den ordningen som de instruerats. 

När informanten kom till testplatsen fick hen sitta ner framför en dator och jag presenterade 

mig själv och undersökningen. De fick frågan ifall de hade några problem med synen eller 

hörseln, efter det gick jag snabbt igenom hur testet skulle gå till samt hur de förflyttar sig i 

spelet. Alla informanter informerades att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

enligt samtyckeskravet som innebär att de som deltar i studien har rätt att avgöra om de vill 

medverka eller inte. De fick också reda på under vilka villkor deltagandet sker. 



 21 

Informanterna fick också veta att den information som de lämnar är helt anonym för att 

deras personliga integritet ska skyddas i enlighet med Konfidentialitetskravet, kravet 

innebär att informationen som deltagarna lämnar behandlas så att personerna inte kan 

identifieras (Östbye, 2003, s 127).  När informanterna godkänt sitt deltagande i 

undersökningen och förstått hur den skulle gå till fick de börja testet när de kände sig redo. 

Under spelsession observerades informanterna för att undersöka hur lång tid det tog och hur 

många rätt de fick. Ifall de gick fram till fel objekt noterades detta samt hur lång tid 

spelsessionen pågått i ett anteckningsblock.  

När informanten avslutade testsession genom att säga till så bad jag om att få göra en 

intervju. Jag frågade ifall det gick bra att jag spelade in intervjun för att i efterhand kunna 

transkribera den och samtliga deltagare accepterade detta. Intervjufrågorna var 

semistrukturerade och det fanns en mall av frågor som alla informanter fick svara på. 

Beroende på vad de svarade så gick det att ställa följdfrågor för att få en klarare uppfattning 

hur de upplevde testet. Alla informanter fick ungefär likadana frågor, men eftersom de var 

uppdelade i grupper och utförde olika testdelar så blev frågorna lite annorlunda beroende 

vilken grupp de ingick i. 

5.3 Analys 

I detta kapitel introduceras resultaten från spelsessionen samt de svar som gavs från den 

kvalitativa intervjun. Resultaten prestenteras i tabeller som talar om vilken informant, 

testdel, antal rätt och hur lång tid det tog innan informanten själv avbröt på grund av att hen 

inte kom ihåg mer. Tiden noterades även ifall informanten gick till ett objekt i fel ordning. 

Tabell 3 Resultat från samtliga testgrupper. 

Grupp 1 Antal Rätt av 9 Tid 

Informant 1 – Man, 26 år 

Del 1 & 3 

Del 1: 2 Rätt 

Del 3: 1 Rätt 

Del 1: 28 Sek. 

Del 3: 25 Sek. 

Informant 2 – Man, 25år 

Del 1 & 3 

Del 1: 3 Rätt 

Del 3: 2 Rätt 

Del 1: 50 Sek. 

Del 3: 25 Sek. 

Informant 3 – Man, 23 år 

Del 1 & 3 

Del 1:  1 Rätt 

Del 3: 4 Rätt 

Del 1: 25 Sek. 

Del 3: 37 Sek. 

Grupp 2 Antal Rätt av 9 Tid 

Informant 4 – Man, 25 år 

Del 2 & 3 

Del 2: 4 Rätt 

Del 3: 2 Rätt 

Del 2: 60 Sek. 

Del 3: 38 Sek. 

Informant 5 – Kvinna, 25 år 

Del 2 & 3 

Del 2: 3 Rätt 

Del 3: 4 Rätt 

Del 2: 42 Sek. 

Del 3: 38 Sek. 

Informant 6 – Man, 23 år 

Del 2 & 3 

Del 2: 2 Rätt 

Del 3: 1 Rätt 

Del 2: 30 Sek. 

Del 3: 24 Sek. 
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5.3.1 Skillnader mellan instruktioner i text och röst 

Grupp 2 som fick instruktioner i text hade ett lite bättre resultat än Grupp 1 som fick 

instruktionerna i röst. Grupp 2 (Text) fick tillsammans 9 rätt medan Grupp 1 (Röst) bara fick 

6 rätt tillsammans. Det som är intressant att analysera är informanternas svar på den 

kvalitativa intervjun då de får frågan vilken typ av instruktioner de skulle föredra. 

Tabell 4 Intervjusvar från informanterna i Grupp 1 & 2. 

Grupp 1 Tror du det hade varit 

enklare instruktionerna 

kom enbart i TEXT? 

Varför? 

Grupp 2 Hade det varit skillnad 
ifall instruktionerna kom 

enbart i RÖST? 
Varför? 

Informant 1  

Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Nej, det hade varit svårare 

med bara text, rösten hjälpte 

mig för vi kunde säga det 

tillsammans. 

Informant 4 
Man, 25 år 
Del 2 & 3 

Jag vet inte, kanske.  

Informant 2  
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Nej det borde ha varit 

svårare tror jag, för jag 

försökte memorera i huvudet 

vad hon sa. 

Informant 5 
Kvinna, 25 år 
Del 2 & 3 

Jag tror nästan det, när jag 
läser saker så tappar jag bort 

mig. 

Informant 3 
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Kanske, vågar inte säga ja för 

jag har ingen aning. 
Informant 6 
Man, 23 år 
Del 2 & 3 

Nej det tror jag inte. 

 

Grupp 3 Antal Rätt av 9 Tid 

Informant 7 – Man, 23 år 

Del 3 

2 Rätt 26 Sek. 

Informant 8 – Man, 21 år 

Del 3 

5 Rätt 1 M 12 Sek. 

Informant 9 – Man, 21 år 

Del 3 

2 Rätt 22 Sek. 

Grupp 4 Antal Rätt av 9 Tid 

Informant 10 – Kvinna, 21 år 

Del 3 med musik innan 

4 Rätt 51 Sek. 

Informant 11 – Man, 24 år 

Del 3 med musik innan 

2 Rätt 43 Sek. 

Informant 12 – Man, 24 år 

Del 3 med musik innan 

4 Rätt 40 Sek. 



 23 

Både informant 1 och 2 som fick instruktioner i röst tror att det hade varit svårare ifall de 

fick instruktioner enbart i text fastän de var i Grupp 1 som fick minst rätt totalt. Informant 5 

som fick 3 rätt säger ändå att hon tror att hon hade presterat bättre ifall hon fick 

instruktionerna enbart i röst. Skillnaden mellan grupperna är dock inte stor utan det skiljer 

1-2 poäng vilket gör att det är svårt att jämföra bara på antal rätt för att få ett resultat som 

går att använda. Att människans minneshantering är bättre ifall det visualiseras 

överensstämmer med Bigelows (2014) forskning där de kom fram till att vi minns sämre när 

vi får information auditivt. 

5.3.2 Skillnader mellan enbart text och röst samt text & röst tillsammans 

Resultatmässigt var det inga större skillnader på de informanter som fick enbart text eller 

röst och de som fick text och röst tillsammans. Grupp 3 som gjorde D3 fick tillsammans lika 

många rätt som informanterna i Grupp 2. Grupp 1 & 2 testade även D3 och när de fick frågan 

vilken del de tyckte att de mindes bäst ifrån, så svarade nästan hälften att de tyckte att text 

och röst tillsammans kompletterade varandra och det kändes enklare att minnas, även ifall 

inte resultatet pekar på det.  

Tabell 5 Intervjusvar från informanterna i Grupp 3. 

Informant 

ID/Testdel 

Hur påverkades din 
minneshantering av att du 

fick instruktioner i både text 
och röst? 

Hade det varit skillnad ifall 
instruktionerna kom enbart i TEXT 

eller RÖST? 
Varför? 

Informant 7 Man, 

23 år 

Del 3 

Det blev sämre för jag tvingades 
att lyssna på rösten, jag ville ha 

det i min takt. Rösten var jobbigt. 

Text hade nog varit enklare för då hade jag 
kunnat göra det i min egen takt, för i slutet 

struntade jag i rösten och gick tillbaka i 
början av texten. 

Informant 8 Man, 

21 år 

Del 3 

Personligen har jag mycket lättare 
att ta in saker som folk säger till 

mig. Att det var både text och röst 
hjälpte mig. 

Jag tror det är svårare ifall det bara är en 
utav dem, utan båda två hade jag nog inte 

kommit ihåg lika mycket, får man 
instruktionerna på två sätt blir det enklare 

att ta in. 

Informant 9 Man, 

21 år 

Del 3 

Jag tror det hjälper. Nej, jag tror att ha både text och röst är 
bäst. Jag fokuserade på texten, men när jag 

kom in i testrummet försökte jag komma 
ihåg vad hon sa. 

 

Informant 7 tyckte det var väldigt jobbigt att få båda instruktionerna tillsammans för han 

ville enbart fokusera på texten medan Informant 8 och 9 tyckte att det hjälpte. Ifall de fick 

välja att ha enbart text eller röst så var det återigen bara Informant 7 som tyckte annorlunda. 

Han ville helst ha text för att göra det i sin egen takt då han slutade lyssna på rösten efter ett 

tag. ”Det blev sämre för jag tvingades att lyssna på rösten, jag ville ha det i min takt. Rösten 

var jobbigt”. Även här var det mer än hälften av informanterna som tyckte att deras 

minneshantering blev bättre ifall de fick text och röst tillsammans. Den åsikten stärks dock 

inte i de kvantitativa siffrorna. Bigelows undersökning motbevisade tidigare forskningar i 

just den kategorin, han och Poremba menar på att människan har sämre förmåga att 

memorera saker när hon hör, oavsett ifall det auditiva är kopplat till det visuella 

(Sciencedaily, 2014). En del av de informanter som fick både röst och test tillsammans 

kommenterade att det var irriterande att höra rösten, och att de istället bara ville fokusera på 
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texten. Det är möjligt att det kan ha påverkat informanternas minneshantering och deras 

resultat. 

5.3.3 Hur påverkades resultatet ifall informanterna fick lyssna på 
avslappnande musik innan de gjorde testet? 

Grupp 4 fick lyssna på avslappnande musik innan de gjorde D3. Den här gruppen ställs bara 

mot Grupp 3 som också gjorde D3 utan musik innan. Återigen är de kvantitativa resultaten 

väldigt lika och det är svårt att hämta avgörande data utifrån så få informanter. Det som är 

värt att analysera är dock hur Grupp 4 upplevde musiken och ifall de kände att den hjälpte 

deras minneshantering. 

Tabell 6 Intervjusvar från informanterna i Grupp 4. 

Informant 

ID/Testdel 

Påverkades du av att lyssna på 

musik innan testet? 

Tror du musiken påverkade din 

förmåga att minnas? 

Informant 10 

Kvinna, 21 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag tror det hjälpte till, så att man fick 

sitta och varva ner och ifall man hade 

satt sig vid testet på en gång så hade 

man kanske varit lite disträ. Nu 

fokuserade jag bara på musiken och 

tänkte inte på något annat. 

Musiken hjälpte att varva ner och hjälpte till 

med fokuseringen så man kom i rätt 

tillstånd. 

Informant 11 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Ingen aning, jag testade bara med 

musiken. Jag blev lugn av musiken, det 

kändes avkopplande. 

Ja, eftersom jag hamnade i ett avslappnande 

tillstånd så tror jag det kan hjälpa med 

minneshanteringen. 

Informant 12 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag tänkte inte på så mycket under 

musiken, tänkte mest på musikens 

progression. 

Det är svårt att säga, eftersom jag gick direkt 

från musiken till testet så hann jag inte tänka 

på så mycket annat än testet bara. Det 

kanske hjälpte mig att rensa hjärnan lite. 

 

Alla 3 informanter upplevde att musiken hjälpte dem att varva ner och att de därmed kände 

sig avslappnade. När de väl lyssnade på musiken säger de att deras tankar bara låg på 

musiken och inget annat. Enligt Informant 10 hjälpte musiken henne att komma i ett 

tillstånd med bra fokusering. De andra informanterna nämner också att musiken var en 

faktor som hjälpte dem att rensa hjärnan. Tillsammans tycker alla informanterna att 

musiken bidrog till att hjälpa dem minnas bättre, men den kvantitativa datan kan inte riktigt 

bekräfta deras uppfattning i antal rätt. Även i detta test skulle det behövas fler informanter 

för att få fram ett verifierbart resultat, eftersom resultatet som jag erhållit ifrån mina 

informanter endast ger ett indicium till vilken, eller vilka medier som informanterna 

föredrar. Teorin om att avslappnande musik kan bidra till bättre minneshantering är testad 

och enligt Hallmans (2002) studie visar det på att avslappnande musik kan förhöja ett 

resultat i tester där minnet sätts på prov. 

5.3.4 Text och röst tillsammans 

Då alla grupperna testade D3 så är det intressant att veta informanternas reflektioner om 

vad de tyckte om att få både text och röst tillsammans. Den som fick bäst resultat var 
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Informant 8 med 5/9 rätt, han menade starkt på att det hjälpte honom att få både test och 

röst tillsammans. ”Personligen har jag mycket lättare att ta in saker som folk säger till mig. 

Att det var både text och röst hjälpte mig”. Övriga informanters åsikter går isär och hälften 

föredrog att instruktionerna presenterades med text och röst samtidigt, medan den andra 

hälften föredrog enbart text. Några få tyckte att instruktionerna var enklast när de kom från 

en röst, men det var av personliga skäl då de nämner att de t.ex. har svårt att ta in saker de 

läser. 

5.3.5 Memoreringstekniker och stress 

Den första frågan i den kvalitativa intervjun handlade om ifall informanterna hade någon 

teknik för att memorera. De informanter som fick 4 till 5 rätt angav att de använde en teknik. 

En utav teknikerna bestod av att inte försöka lägga alla 9 objekten på minnet utan skala ner 

det till hälften och bara repetera de första 5. Denna teknik användes av två informanter och 

visade sig vara en utav de bättre. Fyra informanter använde en annan teknik där de försökte 

göra en melodi eller en historia av objekten. Informanterna som utförde den tekniken 

hamnade också på 4-5 rätta objekt.  

Informanterna fick också frågan ifall de kände sig stressade någon gång under testet och ifall 

det påverkade deras prestation. Majoriteten svarade att de blev stressade på grund av att de 

inte visste hur lång tid de hade på sig att memorera alla objekt. Det blev också tydligt från 

vissa informanter i grupp 1 & 2 som gjorde 2 delar var. De säger att de blev stressade i deras 

första test för att de inte visste hur lång tid de hade, men att de blev nästan mer stressade i 

deras andra test på grund av att de då visste på ett ungefär hur lång tid de hade på sig. 

5.3.6 Korttidsminnet i sekunder 

Under testet observerades även hur lång tid testerna tog, från början till att informanten 

antingen gav upp själv eller att de gick till ett objekt i fel ordning vilket gjorde att tiden 

stannades. Korttidsminnets varaktighet ligger mellan 15 – 30 sekunder enligt Atkinson and 

Shiffrin (1971) och medel-tiden i den här studien låg på 36 sekunder. Informant 8 utmärkte 

sig mer än de andra, hans undersökningstid låg på 72 sekunder och han fick 5/9 rätt och 

under observationen satt han länge och tänkte. Alla informanter fick frågan ifall de tyckte att 

memoreringstiden var lagom, de flesta svarade att de skulle vilja ha mer tid på sig, men att 

det egentligen inte skulle vara något problem att minnas alla de 9 objekten på de 14 

sekunderna de fick. 

5.3.7 Objektens roll  

Alla informanter fick en fråga gällande de olika objekten i spelet, och ifall det spelade någon 

roll hur objekten såg ut. Majoriteten av informanterna svarade att objekten inte spelade 

någon roll utan de försökte bara koppla orden till objekten. Några få svarade att de tyckte 

Dinosauren stod ut mest och att det var lättare att minnas den än t.ex. stenen eller stolen då 

de var lätta att blanda ihop. I stort sett verkar det inte som att objekten spelar någon roll, 

men för framtida studier gällande detta ämne är det nog viktigt att hitta objekt eller liknande 

som är neutrala till varandra. 
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5.4 Slutsats 

Syftet med arbetet var att undersöka huruvida auditiva och visuella instruktioner i spel 

påverkar människans minneshantering, det undersöktes även hur avslappnande musik kan 

influera människan till att fokusera på uppgiften. Med hjälp av resultatet från det 

kvantitativa testet samt den kvalitativa intervjun ska det i detta kapitel sammanfattas och 

kopplas till studiens problemformulering. 

Utifrån de kvantitativa svaren som samlades in var det ingen markant skillnad på hur många 

rätt de fick beroende på vilken del informanterna utförde. Informanterna som fick 

instruktionerna i enbart text fick bara 3 rätt mer tillsammans än Grupp 1 som endast fick 

instruktioner via röst. Resultatet tyder på att det är lättare att minnas instruktioner via text 

men det begränsade antalet informanter i den här studien kan inte verifiera ett sådant 

resultat. Det är ändå intressant att koppla resultatet till Bigelows (2014) undersökning där 

det konstateras att människan tenderar att minnas bättre utifrån visuella medel. De 

informanter som gjorde testet med enbart röst nämner intressant nog i den kvalitativa 

intervjun att de tror det är lättare att få instruktionerna i röst men det kvantitativa resultatet 

stärker inte deras uttalande. Baserat på de kvalitativa svaren från alla 12 informanter som 

testade text och röst tillsammans så var det mer än hälften som föredrog enbart text. 

Resultatet utifrån de informanter som utförde delen med text och röst tillsammans ger inte 

heller en påtaglig differens. Det som var mest intressant här var att undersöka de kvalitativa 

intervjuerna och få svar på vad informanterna föredrar. De kvalitativa resultaten lutade åt att 

de flesta informanterna tyckte det var för mycket att ha både text och röst samtidigt, de 

informanter som kände så menade på att de läste snabbare än vad rösten pratade, vilket 

gjorde att de i stort sett ignorerade instruktionerna som gavs med röst. 

I det sista testet fick några informanter lyssna på avslappnande musik innan de fick 

instruktionerna i text och röst tillsammans. Här finns det heller ingen stor skillnad på det 

kvantitativa resultatet när det ställs mot de andra testerna. Av svaren att döma från den 

kvalitativa intervjun nämner de informanter som fick lyssna på musik innan testet att 

musiken hjälpte deras koncentrationsförmåga. Informanterna säger att musiken fick dem att 

varva ner och fokusera och att det kan ha bidragit till att förstärka deras minneshantering. 

Dessa svar är dock inget som kan kopplas till de kvantitativa resultaten. 

Svaren på problemformuleringarna lyder: 

 Hur påverkar auditiva respektive visuella instruktioner minneshantering i datorspel? 

- De informanter som utförde testet med hjälp av enbart visuella medel fick ett något 

bättre resultat än de som utförde testet med hjälp av auditiva medel. Det är dock inte 

möjligt att verifiera på grund av studiens begränsade omfattning. Resultatet visar 

tendenser på att det blir en skillnad, och skulle studien använt sig av fler informanter 

är det möjligt att den märkbara differensen hade blivit större. Baserat på tidigare 

forskning inom ämnet, som påvisat att människans minneshantering fungerar bättre 

med visuella medel, är det högst troligt att det skulle bli en påtaglig skillnad. 
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 Blir det ett annorlunda resultat ifall spelaren får både auditiva och visuella 
instruktioner samtidigt? Blir resultatet annorlunda om spelaren får lyssna på 
avslappnade musik innan de gör testet? 

- Det blev inga märkbara skillnader mellan de som fick instruktionerna i enbart text 

eller röst, och de informanter som fick både text och röst tillsammans. Hälften av 

informanterna föredrog att få text och röst tillsammans för de kompletterade 

varandra bra. Det kvantitativa resultatet blev heller inte annorlunda för de 

informanter som fick lyssna på avslappnande musik innan testet. De nämnde dock 

att de blev väldigt avslappnade och fokuserade på testet efter informanterna hade fått 

lyssna på musiken. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel sammanfattar arbetet från frågeställningen till slutsatsen. Här diskuteras också 

olika problem som uppstod och som kan ha påverkat resultatet. Det som också tas upp är 

ändringar och förbättringar som kan göras ifall studien leder till framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur auditiva och visuella element påverkar människans 

korttidsminne i förstapersonsperspektivs spel. Både ljud och grafik är viktiga ingredienser i 

spel och skapar immersion samt inlevelse för spelaren. I spel förmedlas information och 

instruktioner till spelaren antingen via auditiva eller visuella medier – där auditiv i den här 

studien var en röst, och det visuella var text som informerar spelaren - eller båda 

tillsammans.  I en del av studien undersöktes även hur avslappnande musik påverkar 

minneshanteringen. Studiens syfte är att undersöka skillnader som kan finnas i 

informanternas minneshantering då de får information via auditiva eller visuella format. 

Den teoretiska bakgrunden byggde på tidigare forskningar om korttidsminnet och hur 

instruktioner med auditiva samt visuella element påverkar människan och vår förmåga att 

minnas. 

För att undersöka detta ämne skapades ett förstapersonsperspektivs spel där 12 informanter 

fick instruktioner via antingen text eller röst, men också text och röst tillsammans. Spelet 

bestod av tre olika delar. I Del 1 fick spelaren instruktioner enbart i röst. I Del 2 fick spelaren 

enbart instruktioner i text och i Del 3 fick spelaren instruktioner i både text och röst 

tillsammans. Några informanter fick lyssna på avslappnande musik innan de gjorde Del 3 för 

att undersöka ifall musiken påverkade deras förmåga att minnas. 

Spelaren fick i uppgift att gå till olika objekt i den ordning det instruerades. Totalt var det 9 

olika objekt som spelaren skulle försöka minnas. Förutom kvantitativa data utifrån 

spelsessionerna deltog informanterna även i en kvalitativ intervju. Intervjuerna bestod av 

sex frågor där informanterna fick svara på hur de upplevde spelet samt vilket sätt att få 

instruktionerna de föredrog. 

Det kvantitativa resultatet visade sig vara svårt att presentera då 12 informanter är ett alltför 

begränsat antal för en sådan här studie. Skillnaderna mellan de olika testdelarna var 

minimala vilket gjorde att det inte blev så mycket att jämföra. Den största skillnaden var 

mellan Del 1 och Del 2, där de informanter som fick enbart instruktioner i text presterade lite 

bättre än de som enbart fick instruktioner via röst. Av de kvalitativa intervjuerna att döma så 

föredrog de flesta att få instruktionerna i enbart text, men en stor del föredrog även text och 

röst tillsammans på grund av att de kompletterade varandra. 
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Resultat i relation till litteraturstudie 

Då studien har delvis baserats på Bigelows (2014) undersökning gällande minneshantering 

har resultatet alltid kopplats till hans undersökning och resultaten de kom fram till. Den 

stora fördelen med Bigelows studie var att de använde sig utav 100 informanter vilket gjorde 

att de kunde utvinna ett mycket mer kvantifierbart resultat. Av de tolv informanterna som 

användes i den här studien går det bara att få fram ett indicium på vilka testdelar som utgör 

en större skillnad i form av minneshantering. Det resultat som visades i studien visar dock 

på en tendens eftersom de som fick instruktioner enbart i text faktiskt presterade lite bättre 

än de som fick instruktioner med röst. Det går även att diskutera resultat utifrån Millers 

(1956) forskning om antalet objekt människan kan ta in och memorera. I min studie var det 

knappt 2-3 informanter som fick mer än 4 rätt och Miller påstod att människans 

korttidsminne kan memorera upp till 9 objekt utan problem. För att fastställa ifall hans 

forskning har rätt eller inte så krävs det även här att antalet informanter är fler än bara tolv. 

Enligt Atkinson och Shiffrins (1971) teori om människans förmåga att lagra information i 

korttidsminnet verkar överensstämma med denna studie. De menar att informationen ligger 

kvar i korttidsminnet mellan 15 till 30 sekunder. Detta resultat låg nära min studie då medel-

tiden på alla informanternas spelsession hamnade på 36 sekunder. 

Några av informanterna nämnde i den kvalitativa intervjun att de använde sig utav en 

minnesteknik. Detta är något som kan påverka resultaten då inte alla informanterna 

använde sig av en specifik metod. Klingberg (2007) menar att det är viktigt att ge hjärnan 

mental träning och ifall vissa informanter gör det mer än andra finns det större chans att de 

presterar bättre. Därför togs den frågan upp i den kvalitativa intervjun för att se ifall de som 

använde sig av en minnesteknik presterade bättre eller sämre. I den här studien var det inga 

större skillnader på de kvantitativa resultaten. Två utav informanterna som var bland de 

högre presterande använde sig utav en teknik där de bestämde sig för att inte lägga alla 9 

objekt på minnet utan fokusera på hälften. Denna teknik visade sig vara mer framgångsrik 

än de som t.ex. försökte göra en melodi av alla objekt för att sedan försöka få alla 9. 

6.2.2 Genomförande av undersökningen och antalet informanter 

I det stora hela fungerade genomförandet av undersökningen bra. Det var inga större 

problem med att få informanterna att förstå hur testet skulle gå till och majoriteten kände 

sig bekväma under den kvalitativa intervjun. Dock finns det områden där det skulle ha hjälpt 

att använda fler informanter till pilotstudien. Pilotstudien har ett värde i sig som är lätt att 

underskatta och det räcker inte med att bara använda två informanter innan ett större test 

genomförs. De problem som snabbt kom till ytan var t.ex. att den första informanten som 

gjorde del 1 (enbart instruktioner i röst) inte fick reda på hur många objekt det var som 

rösten skulle räkna upp. Detta kan ses som ofördelaktigt för att de som utförde del 2 (enbart 

text) ser hur många objekt som ska minnas och kan planera minnesteknik utifrån det. 

Problemet åtgärdades med att de resterande som gjorde del 1 med röst fick veta hur många 

objekt det var som rösten räknade upp.  

En undersökning av denna sort där det finns många olika delar som ska testas kräver fler än 

tolv informanter. Med tolv informanter går det att få fram en tendens men det skulle 

behövas fler för att få fram ett forskningsresultat. Bigelow (2014) använde sig utav 100 

informanter vilket gör att han hade mycket mer data att analysera. 
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6.2.3 Undersökningens metod och utformning 

Studien använde sig av fyra olika testdelar:  

 Del 1 (D1): Spelaren fick informationen via en röst som berättar hur uppgifterna ska 

lösas och i vilken ordning.  

 Del 2 (D2): Testet är likadant som D1 men här fick spelaren informationen via text. 

 Del 3 (D3): Spelaren fick instruktioner både med visuella och auditiva medier. På 

det sättet undersöks det ifall minneshanteringen skiljer sig ifall båda medierna matas 

in samtidigt.  

 Del 4 (D4): Spelaren fick instruktionerna som i D3. Skillnaden är att innan 

informanterna gjorde den delen lyssnade de på avslappnande musik.  

I efterhand kan det tyckas att studien borde fokuserat på det ena eller det andra. Tillexempel 

kunde det ha varit effektivare att göra en studie som bara fokuserar på skillnaderna ifall 

informanterna får instruktioner i text eller röst. Detta för att göra en ännu större kvantitativ 

undersökning som presenterar statistik på vilket av medierna informanterna presterade bäst 

utifrån. I en sådan typ av undersökning skulle en kvalitativ intervju eventuellt innebära 

mycket arbete ifall undersökningen skulle omfatta mer än t.ex. 100 informanter, ett 

alternativ vore att intervjua t.ex. 10-20 stycken. Även den del som berör musik och 

minneshantering skulle kunna utvecklas genom större fokusering. I den här studien fanns 

den delen inte med i utgångsplanen och har därför en del brister. För att utveckla denna del 

skulle musiken kunna komponeras i olika musikstilar för att testa hur musikens differens 

påverkar resultatet. 

6.2.4 Genus och kulturella aspekter 

Testet och artefakten är relativt könsneutral och det blev omöjligt att sammanfatta en 

slutsats om skillnaderna mellan de olika könen. Av tolv informanter var det två stycken 

kvinnor. Genusaspekten låg inte i fokus i detta arbete, men eftersträvan att ha lika många 

kvinnor som män fanns. På grund av avsaknaden av kvinnor jämförs inte könens 

prestationer då det skulle vara ytterligt inkorrekt att säga att det ena könet presterade 

annorlunda än det andra när antalet informanter är ojämnt.  

Spelet som användes för studien var på svenska, vilket gör att det skulle uppstå 

kommunikationssvårigheter ifall inte texten översätts till det språk som informanterna 

behärskar. Informanterna måste också veta innebörden av orden för att kunna koppla det till 

objekten. Vissa objekt som är vanliga i Europa behöver inte alls vara vanligt på andra 

kontinenter. Objektet som föreställer en dinosaur kräver att informanten har haft tillgång till 

historieböcker alternativt sett filmer som innehåller liknande dinosaurer för att förstå vad 

det ordet betyder. För att undvika liknande problem krävs det att alla objekt är neutrala i sitt 

utformande så att majoriteten av olika kulturer kan identifiera dessa. 

6.2.5 Forskningsetiska aspekter 

I studier där det används informanter är det viktigt att de etiska aspekterna på hur en 

forskare utövar undersökningen följs. Det fyra huvudkraven som ställs på en forskning är: 

Informationskravet, samtyckteskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Östbye, 

2003, s 127). Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om 

forskningens syfte och vilken roll de har. Informanterna ska alltid ha rätt att avgöra om de 

vill delta eller inte enligt Samtyckteskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

informantens personliga integritet skyddas och att personen inte ska kunna identifieras. 
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Nyttjandekravet betyder att den insamlade data som ska analyseras enbart får används i 

forskningssyfte. Innan informanterna i den här studien deltog i undersökningen tillfrågades 

de och godkände dessa aspekter och alla meddelade att de förstod vad forskningen gick ut på 

och att deras medverkan är anonym. 

Studien använde sig av objekt som var relativt neutrala till varandra. Tankar fanns att ha 

med en människa som ett objekt informanterna skulle gå fram till. Detta valdes bort då det 

skulle kunna uppstå frågor om varför ett visst kön är valt eller varför en hudfärg valdes 

framför en annan.  

6.2.6 Samhällelig nytta 

Att studera människans minne och spel är något som studeras och bör utvecklas mer. Spel är 

en media som växer mer för varje år som går och utvecklingen går väldigt snabbt framåt. Att 

hitta ny och relevant forskning inom spel kan vara väldigt svårt för det känns som att 

forskningen alltid ligger ett steg bakom då spel som underhållning utvecklas väldigt fort. Den 

här typen av studier kan bidra med viktig information som spelutvecklare bör tänka på när 

instruktioner till en spelare ges. Beroende på vilket spel det är så krävs det oftast någon sort 

av instruktioner, och ifall det är ett spel där minnet sätts på prov så är det värt att undersöka 

vilket sätt som är bäst att använda sig av för att ge en spelare instruktioner. Studien, i en 

expanderad form, skulle även kunna användas i pedagogiska spel. 

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete skulle kunna leda till en fortsättning på hur en spelutvecklare t.ex. ger 

instruktioner och information till sina spelare. Ur ett kortsiktigt perspektiv skulle man 

fokusera på att ha lika många män och kvinnor som medverkar i testet så det går att få ett 

bredare perspektiv kring skillnaderna mellan könen. Det skulle även inkluderas fler 

testpersoner för att få mer kvantitativ data att analysera. Intervjufrågorna skulle även 

kunnat utökas med fler relevanta frågor så det går att få en ännu djupare förståelse för 

informanternas spelupplevelse och tankeprocess. 

Ur ett långsiktigt perspektiv så skulle arbetet göras om till att fokusera mer på vissa delar än 

andra. T.ex. bryta ner de olika testdelarna och göra separata undersökningar istället för att 

göra allting i samma.  Forskningen skulle även kunna fokusera på hur lång tid informanterna 

ska ha på sig att memorera objekt och ifall det spelar en märkbar roll gentemot resultatet. 

Det skulle också krävas en undersökning på objekten, och hur stor betydelse de har. 

Musikdelen skulle kunna utvecklas genom att innehålla olika musikstilar, fler testpersoner 

och djupare kvalitativa frågor. Spelet och artefakten i den här studien kan fungera på lång 

sikt, men det skulle vara till stor nytta att forska mer på vilket undersökningssätt som kan 

vara optimalt för att få fram så mycket relevant information som möjligt och utifrån detta 

göra en djupare och mer omfattande analyser. 
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Appendix A -  Intervjufrågor och svar 

 

Informant 

ID/Testdel 

Hade du någon teknik 

för att memorera? 

Hjälpte den dig? 

Vilken av delarna 

mindes du bäst ifrån? 

Varför? 

Tror du det hade varit 

enklare instruktionerna 

kom enbart i TEXT? 

Varför? 

Informant 1  

Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Ja, jag tog de 3 första 

bokstäverna av varje ord 

och memorerade dem.  

Röst och text är givitvis 

lättare. De kompletterade 

varandra. 

Nej, det hade varit svårare 

med bara text, rösten hjälpte 

mig för vi kunde säga det 

tillsammans. 

Informant 2  
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Nej, jag missade helt och 

hållet. 

Jag mindes mer från 

testet med bara röst, del 

3 blandade jag ihop med 

del 1. 

Nej det borde ha varit 

svårare tror jag, för jag 

försökte memorera i huvudet 

vad hon sa. 

Informant 3 
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Nej ingen minnesteknik så, 

jag försökte komma ihåg på 

fingrarna med objekten. 

När det bara var röst. Jag 

försökte fokusera på 

hennes melodi. 

Kanske, vågar inte säga ja för 

jag har ingen aning. 

 Tycker du 

memoreringstiden var 

lagom? 

Kände du dig stressad 

vid någon punkt i 

spelet? Påverkade det 

din prestation? 

Var det lättare att 

minnas vissa objekt mer 

än andra? T.ex. stolen 

eller dinosauren? Spelar 

objekten någon roll? 

Informant 1  

Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Jag hade behövt längre tid 

ifall jag skulle kunna ta 

alla, det var lite för kort.  

Lite stressad för jag inte 

vet hur lång tiden är. 

Hade jag vetat tiden hade 

jag kunnat planera bättre 

och presterat bättre. 

Det var inte lättare att 

komma ihåg ordningen bara 

för att dinosauren är mer 

utstickande än sten. 

Informant 2  
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

På Del 3 hade det hjälpt 

ifall texten var längre, för 

då kunde jag ha läst mer. 

När texten försvann på 

Del 3, det påverkade min 

prestation för jag höll 

fortfarande på att läsa. 

Ah det tycker jag kanske. Jag 

försökte minnas orden hur 

dem lät, typ minnas 

vokalerna. 

Informant 3 
Man, 25 år 

Del 1 & 3 

Jag hade velat ha lite mer 

tid, det känns som att det 

gick att minnas men inte 

för mig. 

När jag inte visste hur 

lång tid jag hade på mig 

att memorera blev jag 

stressad. Jag var mer 

stressad i del 3 för då 

visste jag tiden. 

Jag tror att objekten spelar 

roll, dinosauren uttrycker sig 

lite mer än de andra, och det 

var det roligaste objektet. 

Informant 

ID/Testdel 

Hade du någon teknik 

för att memorera? 

Hjälpte den dig? 

Vilken av delarna 

mindes du bäst ifrån? 

Varför? 

Hade det varit skillnad 

ifall instruktionerna 

kom enbart i RÖST? 

Varför? 

Informant 4 

Man, 25 år 

Del 2 & 3 

Ah jo, jag försökte göra en 

melodi av det.  

Jag tror det var lättast 

med bara texten, i Del 3 

var jag tvungen att 

anpassa mig efter röstens 

takt, det var svårt. 

Jag vet inte, kanske. Hade 

jag fått bara röst hade jag 

säkert använt mig av en 

annan metod. 
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Informant 5 

Kvinna, 25 år 

Del 2 & 3 

Jag testade att lägga första 

bokstaven i huvudet, men 

sen tog tiden slut. 

Både röst och text (Del 3) 

Det var båda 

instruktionerna som 

gjorde det lättare. 

Jag tror nästan det, när jag 

läser saker så tappar jag bort 

mig. 

Informant 6 

Man, 23 år 

Del 2 & 3 

Nej jag hann inte tänka så 

långt, jag försökte bara gå 

igenom texten så många 

gånger som möjligt. 

Rösten i Del 3 förstärkte 

min förmåga att komma 

ihåg lite bättre i alla fall. 

Gick att memorera det 

hon sa och repetera det. 

Det var 

komplementerande. 

Nej det tror jag inte, jag tror 

kombinationen i Del 3 är 

enklast. Man fäster rösten 

och följer med i texten. 

Informant 

ID/Testdel 

Tycker du 

memoreringstiden var 

lagom? 

Kände du dig stressad 

vid någon punkt i 

spelet? Påverkade det 

din prestation? 

Var det lättare att 

minnas vissa objekt mer 

än andra? T.ex. stolen 

eller dinosauren? Spelar 

objekten någon roll? 

Informant 4 

Man, 25 år 

Del 2 & 3 

Såklart det hade gått bättre 

med längre tid, men jag 

tror inte det skulle vara 

några problem att minnas 

med den här tiden. 

Ja, i Del 2 på grund av att 

man inte visste hur lång 

tid det skulle ta innan 

texten försvann, och i Del 

3 för då visste man hur 

lång tid. Det påverkade 

min prestation för annars 

hade jag kunnat lägga 

upp ett system. 

Tror inte det. 

Informant 5 

Kvinna, 25 år 

Del 2 & 3 

Inte för att minnas allt, jag 

tror att tiden är okej, men 

inte för mig. 

Vid Del 3 av rösten, för 

jag stannade upp 

halvvägs men rösten 

fortsatte och då fastnade 

jag på något ord. 

Dinosauren var lätt att 

komma ihåg, bord, tunna, 

stol och sten var typ samma 

sak. 

Informant 6 

Man, 23 år 

Del 2 & 3 

Jag vet inte, det är nog 

väldigt individuellt, jag 

hade något behövt mer tid, 

eller fått en varning när 

instruktionerna försvinner 

så det går att planera 

bättre. 

Alltså jag vet inte, när 

någon observerar än får 

man prestationsångest. 

På Del 3 var det mer 

stressigt för jag visste 

ungefär hur lång tid jag 

hade på mig att 

memorera. 

Jag vet inte. 

Informant 

ID/Testdel 

Hade du någon teknik 

för att memorera? 

Hjälpte den dig? 

Hur påverkades din 

minneshantering av 

att du fick 

instruktioner i både 

text och röst? 

Hade det varit skillnad 

ifall instruktionerna 

kom enbart i TEXT eller 

RÖST? 

Varför? 

Informant 7 

Man, 23 år 

Del 3 

Jag tänkte dela upp testet i 

2 delar så jag hade 4 objekt 

och kom ihåg var för sig, 

jag ville inte bry mig om 

rösten utan hade bara velat 

ha texten.  

Det blev sämre för jag 

tvingades att lyssna på 

rösten, jag ville ha det i 

min takt. Rösten var 

jobbigt. 

Text hade nog varit enklare 

för då hade jag kunnat göra 

det i min egen takt, för i 

slutet struntade jag i rösten 

och gick tillbaka i början av 

texten. 
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Informant 8 

Man, 21 år 

Del 3 

Det vet jag inte, först 

lyssnade jag på rösten men 

den var för långsam så då 

fokuserade jag bara på 

texten. 

Personligen har jag 

mycket lättare att ta in 

saker som folk säger till 

mig. Att det var både text 

och röst hjälpte mig. 

Jag tror det är svårare ifall 

det bara är en utav dem, utan 

båda två hade jag nog inte 

kommit ihåg lika mycket, får 

man instruktionerna på två 

sätt blir det enklare att ta in. 

Informant 9 

Man, 21 år 

Del 3 

Nej det hade jag inte. Jag tror det hjälper. Nej, jag tror att ha både text 

och röst är bäst. Jag 

fokuserade på texten, men 

när jag kom in i testrummet 

försökte jag komma ihåg vad 

hon sa. 

Informant 

ID/Testdel 

Tycker du 

memoreringstiden var 

lagom? 

Kände du dig stressad 

vid någon punkt i 

spelet? Påverkade det 

din prestation? 

Var det lättare att 

minnas vissa objekt mer 

än andra? T.ex. stolen 

eller dinosauren? Spelar 

objekten någon roll? 

Informant 7 

Man, 23 år 

Del 3 

Ja det tror jag, tiden 

funkade bra. 

När rösten tog slut blev 

jag lite stressad för då var 

jag tvungen att fokusera 

på att hitta objekten. 

Nej det tror jag inte. 

Informant 8 

Man, 21 år 

Del 3 

Nästan lite för lång, jag 

tycker att rösten kunde ha 

varit snabbare. 

Nej, hade det varit en 

klocka som räknade ner 

hade det nog varit 

stressigt. 

Nej, när jag gick fram till 

objekten såg jag inte texten, 

utan jag hörde vad hon sa till 

mig. 

Informant 9 

Man, 21 år 

Del 3 

Jag tror den var lagom. 

Kanske hade fått bättre 

resultat med längre tid. 

Ja lite grann i början, för 

jag visste att dörren 

skulle öppnas någon 

gång, men jag tror jag 

skulle ha varit lika 

stressad ifall jag visste 

hur lång tid det var. 

Nej, jag försökte minnas 

första bokstaven i varje 

objekt, men många objekt 

startade på samma bokstav.  

Informant 

ID/Testdel 

Hade du någon teknik 

för att memorera? 

Hjälpte den dig? 

Hur påverkades din 

minneshantering av 

att du fick 

instruktioner i både 

text och röst? 

Hade det varit skillnad 

ifall instruktionerna 

kom enbart i TEXT eller 

RÖST? 

Varför? 

Informant 10 

Kvinna, 21 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag struntade nästan i 

rösten och läste texten 

bara, men jag insåg att det 

var många objekt så jag 

fokuserade bara på 5.  

Jag delade som sagt på 

det, vilket gjorde att jag 

inte lyssnade på rösten. 

Det vet jag inte. Eftersom jag 

kopplade bort rösten så tror 

jag det skulle vara lättare 

med bara text. 

Informant 11 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Associerade allt till bilder. Jag vet inte ifall det 

hjälpte eller gjorde det 

värre. Jag tror det hade 

varit enklare att bara ha 

text eller röst. 

Jag tror det hade blivit 

lättare ifall det bara kom i 

text. Lättare att koppla text 

till en bild.  

Informant 12 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Jag fokuserade inte på alla, 

det hjälpte mig att 

koncentrera mig på ett 

Jag gillade att höra 

hennes röst men 

fokuserade mest på 

Det hade varit enklare ifall 

det kom bara i text, men då 

hade jag inte vetat hur lång 



 IV 

Musik visst antal bara. texten. När rösten var 

halvvägs igenom läste jag 

om texten och stängde 

ute rösten. 

tid jag hade på mig att 

minnas, eftersom med rösten 

så vet man när objekten är 

slut. 

Informant 

ID/Testdel 

Tycker du 

memoreringstiden var 

lagom? 

Kände du dig stressad 

vid någon punkt i 

spelet? Påverkade det 

din prestation? 

Var det lättare att 

minnas vissa objekt mer 

än andra? T.ex. stolen 

eller dinosauren? Spelar 

objekten någon roll? 

Informant 10 

Kvinna, 21 år 

Del 3 med 

Musik 

Om jag skulle ha möjlighet 

att få alla i rätt ordning så 

hade jag behövt mer tid. 

Inte när jag gick 

omkring, men när jag 

skulle läsa grejerna och 

minnas så visste jag inte 

hur lång tid jag hade på 

mig. Det gjorde att jag 

bara fokuserade på 

texten. 

Ja, det tror jag. När man 

läste objekten och såg t.ex. 

hästen så hajjade man till för 

den var lite annorlunda än 

stolen. Objekten spelade inte 

sån stor roll. 

Informant 11 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Den kändes lagom, det var 

inte tiden som spelade 

någon roll för mig. 

Nej, det gjorde jag 

egentligen inte, det blev 

lite stress när man ska 

komma ihåg och lyssna 

samtidigt. 

Nej, inte vad jag tänkte på, 

jag tror det skulle kunna vara 

vilka objekt som helst.  

Informant 12 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag tror att tiden som gavs 

är tillräcklig, men det hade 

varit enklare ifall man fick 

mer tid. 

Nej, eftersom jag valde 

att inte minnas allt utan 

bara hälften så tror jag 

det hjälpte. Stress var 

ingen faktor. 

Jag tycker inte att objekten 

spelade någon roll, det var 

bara ord som jag 

förknippade med objekten. 

Informant 

ID/Testdel 

Påverkades du av att lyssna på 

musik innan testet? 

Tror du musiken påverkade din 

förmåga att minnas? 

Informant 10 

Kvinna, 21 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag tror det hjälpte till, så att man fick 

sitta och varva ner och ifall man hade 

satt sig vid testet på en gång så hade 

man kanske varit lite disträ. Nu 

fokuserade jag bara på musiken och 

tänkte inte på något annat. 

Musiken hjälpte att varva ner och hjälpte till 

med fokuseringen så man kom i rätt 

tillstånd. 

Informant 11 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Ingen aning, jag testade bara med 

musiken. Jag blev lugn av musiken, det 

kändes avkopplande. 

Jag, eftersom jag hamnade i ett 

avslappnande tillstånd så tror jag det kan 

hjälpa med minneshanteringen. 

Informant 12 

Man, 24 år 

Del 3 med 

Musik 

Jag tänkte inte på så mycket under 

musiken, tänkte mest på musikens 

progression. 

Det är svårt att säga, eftersom jag gick direkt 

från musiken till testet så hann jag inte tänka 

på så mycket annat än testet bara. Det 

kanske hjälpte mig att rensa hjärnan lite. 

 

 

 


