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Sammanfattning 
 

Att ljudlägga spel kan vara ett arbete som lätt tas för givet till förmån för den grafiska 

presentationen. En aspekt av ljudläggarens arbete är synkronisering, ljudets tidsmässiga 

positionering i förhållande till det visuella. I detta arbete undersöks huruvida 

synkroniseringen av ett datorspel påverkar spelares reaktionstid. Arbetet söker också svar 

på vad spelarna själva anser om synkroniserade kontra mindre synkroniserade ljudeffekter 

i ett datorspel. För att undersöka detta så har respondenter fått spela ett spel i vilket deras 

reaktionstid mätts och bildat mätbar data. Informanter har också intervjuats kring samma 

spelscenario om hur de upplevt de olika synkroniseringsskillnaderna. 
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1 Introduktion 

 
Ljud påverkar spelare. När ljudet i ett datorspel är inaktiverat visar spelare andra fysiologiska 

resultat än när det är aktiverat. Hur mycket ljudet påverkar avgörs också av vilken typ av spel 

som spelaren spelar. En faktor i hur ljud uppenbarar sig för en spelare är synkronisering, 

ljudets tidsmässiga position i relation till bilden. Hur ljud synkroniseras är viktigt. 

Denna studie kommer att undersöka vilken påverkan ljuds tidsmässiga positionering har på 

spelares reaktionsförmåga. Spelarnas åsikter om nämnda synkronisering kommer också att 

beaktas i en semistrukturerad intervju. Kvalitativ och kvantitativ metod kommer att 

komplettera varandra för att besvara frågeställningen. 

En artefakt i form av ett stilistiskt avskalat spel har skapats. Detta spel går gå ut på att spelaren 

så fort som möjligt ska klicka på en symbol som dyker upp på skärmen. Respondenterna 

kommer att få spela igenom tre spellägen i spelet i vilka ljudet kommer att vara synkroniserat 

på tre olika vis. Studien kommer att undersöka om det går att dra några kausala samband 

mellan de tre spellägena och spelarens reaktionsförmåga och i sådant fall vilka. 
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2 Bakgrund 

Tidigare studier (Usher, 2012; Dixon m.fl., 2013) har visat att ljud har betydelse för en 

spelupplevelse, bland annat har Ushers studie visat att tydliga fysiologiska skillnader (i 

studien mättes andning och hjärtslag) kan observeras beroende på om ljudet är aktiverat eller 

inte. Nämnda studie visar också att ljudets påverkan kan variera beroende på vilket spel som 

en respondent spelar. Denna vetskap är tänkt att kunna användas och utvecklas ytterligare för 

att nå en tydligare förståelse för hur en varierande ljudbild påverkar och kan uppfattas och 

användas. 

Michel Chion skriver att ”synchronization is an important factor in film in how it manages to 

glue together entirely unlikely sounds and images.” (Chion, 1994:54) Han menar också att det 

finns olika grader av synkronicitet (Chion, 1994:64), att ljudet inte är definitivt synkroniserat. 

Chion nämner vid ett tillfälle en specifik tid på denna skala av grader, en decisekund, vilket 

också är den tid som ljudet kommer att användas vid förskjutningarna av ljud i artefakten. 

For example, the French, who are accustomed to a tight and narrow synchronization, 

find fault with the postsynching of Italian films. What they are objecting to in reality 

is a looser and more “forgiving” synchronization that’s often off by a tenth of a second 

or so. (Chion, 1994:65) 

Simon Carlgren (2013:11) skriver att  inom ett tidsspann på 0,08 sekunder upplevs ett ljud 

som synkroniserat med bilden. Detta innebär att 0,1 sekunder bör upplevas som 

osynkroniserat. Även Audrey C. Younkin och Philip J. Corriveau (2008) använder sig av en 

decisekund i sin undersökning kring audiovisuell synkronisering. 

I artefakten som skapats används enbart en symbol och en ljudeffekt, vilket bland annat 

motiveras av Walter Murchs (2005) teori om ”lagen om två-och-en-halv”. Murch beskriver 

scenarion där tre eller fler ljud används för att ljudlägga fotsteg i film, i vilka ljuden blir 

överflödiga. Han konstaterar att energi i ljudbilden är viktigare än att ljudlägga varje liten 

rörelse, detta på grund av att en lyssnare ändå inte uppmärksammar varenda detalj. För att 

underlätta undersökningen gällande problemformuleringen så har detta också bidragit till 

konsekvensen att skala av snarare än att lägga till. 

2.1 Intervju- och vetenskaplig metod 

Detta arbete använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod, det använder sig också av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa val kommer att motiveras i ett senare kapitel. 

Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen skriver om kvantitativ analys 

att det är en metod som är ”särskilt lämpad för att studera förhållanden som kan mätas och 

räknas” (2008:64). Detta innebär att kvantitativ metod med fördel används då ett mätbart 

resultat är att föredra framför en kontextuell tolkning av information (vilket klassas som, den 

till kvantitativ metod kompletterande, kvalitativ metod). ”Man kan hävda att begreppsparet 

kvalitativ/kvantitativ i första hand syftar på egenskaper hos de data som samlas in och 

analyseras” (Östbye, 2008:99). Vidare förklarar Östbye m.fl. (2008:100) att metoderna inte 

är konkurrerande utan snarare kompletterande. Alltså bör valet av metod baseras på vilken 

typ av data som är tänkt att analyseras. 
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Östbye m.fl. (2008:65-66) menar att kvalitativ analys är en metod som används för att göra 

en tolkning av det som undersöks. För att detta ska vara genomförbart så måste även den den 

kulturella kontexten tas i beaktning. När kvalitativ modell används så talas det vidare om text, 

mottagare och kontext. En text kan vara exempelvis ett datorspel, mottagaren är i detta 

exempel spelaren och kontexten är de kulturella beståndsdelar som mottagaren använder sig 

av för att göra sin personliga tolkning av datorspelet. För att analysera denna tolkning måste 

man också förstå den kulturella kontexten. 

Kvalitativa intervjuer används för att ”hämta information eller bli informerad av 

intervjuobjektet i stället för att mäta på förhand definierade variabler.” (Östbye, 2008:102) 

Östbye m.fl. menar vidare att kvalitativa intervjuer ofta delas in i olika beskrivande kategorier; 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. I den förstnämnda så kan 

tema och struktur på intervjun variera och informant och intervjuare avgör genom sitt samtal 

vad diskussionen ska handla om. Både informant och intervjuare tillåts vara spontana i sitt 

samtal, detta är ofta svåranalyserat men gör att intervjuaren kan få insyn i frågor som denne 

tidigare inte haft kännedom om. I den semistrukturerade intervjun är tema och frågor 

någorlunda fastställda, men kan med lätthet avvika i sidospår eller med följdfrågor. Detta är 

ett sätt att fördjupa sig i vissa oplanerade frågor och teman men samtidigt följa en viss struktur 

i intervjun. I den strukturerade intervjun så följer både tema och frågor en i förväg 

färdigkonstruerad modell. Frågorna ställs ofta i planerad följd och används för att enkelt 

kunna producera till exempel tydligt mätbara resultat.  
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3 Problemformulering  

Personer förlitar sig i större utsträckning på visuell information än på auditiv, därför kan 

ljudläggningen i datorspel tas för given (Chan, 2007). Denna studie kommer att undersöka 

hur ljudet förhåller sig till det som presenteras visuellt för spelare. Är ett ljuds tidsmässiga 

positionering i relation till det visuella en betydelsefull faktor som faktiskt kan vara avgörande 

för hur spelaren presterar i och upplever ett spel?  

Frågeställningen är ämnad att undersöka hur stor påverkan synkroniseringen av ljud i ett 

datorspel har på spelarens förmåga att ta sig igenom prövningar som hen ställs inför. Eftersom 

prestation är ett brett begrepp som inbegriper flertalet underkategorier så har frågan 

begränsats till att handla om en mer specifik typ av prestation, undersökningen kommer 

således att fokusera på spelarens reaktionsförmåga. 

Teorin att spelares förmåga att agera snabbt i ett stilistiskt avskalat pusselspel påverkas av hur 

ett ljud tidsmässigt är synkroniserat kommer att vara den huvudsakliga 

problemformuleringen i detta arbete. 

Studien ämnar också undersöka vad spelare anser om synkroniserat kontra mindre 

synkroniserat ljud i nämnda datorspel. 

3.1 Metodbeskrivning 

En triangulering bestående av både kvalitativ och kvantitativ metod har genomförts. Den 

kvantitativa undersökningen är utförd med 12 respondenter och består av insamlad data 

(spelarnas resultat i spelet) samt ett frågeformulär som besvarats av respondenterna efter 

avslutad spelsession. Den kvantitativa undersökningen möjliggör insamlandet av mätbar 

data. Denna data används för att besvara de delar av frågeställningen som behandlar hur 

synkroniseringen av ljud påverkar en spelare. 

Respondenterna i den kvantitativa undersökningen är över 18 år och slumpvis utvalda.  Deras 

datorspelsvana är inte avgörande för deras deltagande. 

Den kvalitativa undersökningen grundar sig i intervjuer med ett mindre antal informanter. 

Dessa har, efter avslutad spelsession, fått besvara frågor i en semistrukturerad intervju. Detta 

för att undersöka vad spelaren själv anser sig ha upplevt under spelsessionen och hur denna 

ställer sig till detta. Den semistrukturerade intervjun möjliggör att informanterna själva har 

kunnat föra samtalet vidare, intervjuaren har också kunnat fördjupa sig med exempelvis 

följdfrågor då denne tyckt att en viss samtalspunkt visat sig vara intressant. 

4 informanter har användts i den kvalitativa undersökningen.  

Rolf Ejvegård (2009:79) beskriver kontrollfrågor som ett sätt att reliabilitetspröva enkäter. 

Detta innebär att frågor kan omformuleras och ställas på nytt, om svaret är annorlunda än 

tidigare kan reliabiliteten ifrågasättas. Då de kvalitativa intervjuerna är semi-strukturerade så 

är de inte nödvändigtvis i behov av kontrollfrågor bland annat på grund av att frågorna kan 

komma att variera beroende på svar.  

Nedan följer exempel på frågor (och potentiella följdfrågor) som har använts i den kvalitativa 

intervjun. Nämnvärt är också att intervjuerna inte strikt följt denna struktur då följdfrågor 

dykt upp under intervjuns gång. 
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 Upplevde du någon skillnad mellan spelläge 1, 2 respektive 3? 

o Utveckla vidare 

 Var det något spelläge som du upplevde som mer behagligt utav de tre? 

o Vilket? 

o Varför? Vad var behagligt? 

 Var det något spelläge som du upplevde som mer obehagligt utav de tre? 

o Vilket? 

o Varför? Vad var obehagligt? 

 Upplevde du att ljuden i något spelläge var mer tidsmässigt synkroniserade med bilden 

än i de andra? 

o Vilket spelläge? 

o Vad tror du att detta berodde på? 

 Anser du att det finns någon koppling mellan hur behagliga/obehagliga du upplevde 

spellägena och hur du upplevde synkroniseringen mellan ljud och bild? 

o Utvekla vidare 

För att undersöka frågorna som ställts upp i frågeställningen så har en artefakt skapats. 

Artefakten i detta fall är ett datorspel som ämnat testa hur snabbt spelaren kan trycka på en 

symbol, som slumpmässigt (både sett till antal sekunder mellan repetitionerna och position 

på skärmen) dyker upp, på skärmen. Ljud genereras i samband med att symbolen dyker upp. 

Det finns att finnas tre olika variationer av symbolen i datorspelet i vilka ljudet uppenbarar 

sig på olika vis. 

 Variation 1: Ljudet spelas upp 0,1 sekunder innan symbolen syns på skärmen. 

 Variation 2: Ljudet spelas upp samtidigt som symbolen syns på skärmen. 

 Variation 3: Ljudet spelas upp 0,1 sekunder efter att symbolen syns på skärmen. 

De olika spellägena skiljer sig enbart i hur de tidsmässigt spelas upp i relation till bilden och 

det kommer alltså inte att vara någon skillnad i ljudkvalitet, frekvens eller volymnivå. 

3.2 Metoddiskussion 

En faktor som är direkt avgörande för den kvantitativa undersökningens resultat är hur lång 

tid innan och efter symbolens uppenbarelse ljudeffekten kommer att spelas upp. Detta skulle 

kunna innebära att olika resultat kan framställas beroende på hur lång tid innan och efter 

ljudet förskjutits. Resultatet som nås i just denna undersökning är enbart gällande en 

decisekund, vilket är den tid som ljudet kommer att förskjutas i artefakten. 

Om artefakten hade varit svårförståelig och svårhanterlig så hade detta kunnat innebära att 

den insamlade datan (spelarnas ”poäng”) blivit omätbar och på så vis oanvändbar. För att 

förhindra att en eventuell inlärningskurva har påverkat utgången av undersökningen så har 

spelet skapats att vara så enkelt i sitt utförande att det är lätt att förstå och hantera. Av denna 

anledning är spelet stilistiskt avskalat (grafiskt och ljudmässigt) och mekaniken är enkel att 

förstå sig på (muspekaren används för att peka och klicka på en symbol så snabbt som spelaren 

kan). Valet att låta spelet vara så stilistiskt avskalat som möjligt motiveras också av att det 

begränsar mängden faktorer som annars skulle ha kunnat påverka undersökningens utgång.  
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3.2.1 Etiska avvägningar 

De etiska frågorna i samhällsvetenskaplig forskning gäller i huvudsak hur man 

definierar sin roll som forskare gentemot de personer som man forskar om, och i 

hur hög grad man talar om för dem som ska undersökas vilka aspekter 

forskningsprojektet har. (Andersen, 1994:94) 

Även Karin Widerberg (2002:141-142) beskriver informanternas anonymitet, i synnerhet i 

kvalitativ forskning, som en viktig etisk aspekt. Hon skriver vidare om att tolkningar eller  så 

kallade "porträtt" inte får upplevas som kränkande för informanten som agerat förebild för 

porträttet. 

I samband med att respondenterna presenterats för spelet så har information, angående hur 

deras prestation och övriga data kommer att användas, också klargjorts för dem. De har då 

fått förklarat för sig att deras svar och resultat i spelet enbart kommer att användas i 

vetenskapliga syften och att de när som helst under undersökningen kunnat välja att avsluta 

både sessionen och sin medverkan i studien. Detta har gjorts som etisk avvägning för att 

skydda respondenternas anonymitet, medvetandegöra dem om att materialet som framställs 

inte kommer att spridas vidare i syften som inte gäller undersökningen och inge förtroende så 

att respondenter inte känner sig obekväma av sitt deltagande. 

Widergren (2002:40) skriver också att det är viktigt att inte kränka informanternas integritet, 

vilket hon menar är svårare än att uppfylla anonymitetskrav. För att göra detta bör forskaren 

undvika att överskrida informantens uppställda gränser och vara lyhörd emot dessa. Detta har 

varit en viktig aspekt under de kvalitativa intervjuerna. Det var viktigt att frågorna 

formulerades och ställdes på ett sätt som informanten inte upplevde som  obehagligt. 

Enligt CODEX (2015) ska forskning aldrig utföras på barn om det är möjligt att utföra 

forskningen på en mindre utsatt grupp, som exempelvis vuxna. Målet med denna studie är 

inte att undersöka i synnerhet barns reaktionsförmåga, vilket innebär att det är möjligt att 

enbart basera undersökningarna på enbart vuxna informanters deltagande. En etisk 

avvägning som gjorts för att undvika integritetskränkande scenarion är således att alla 

personer som deltagit i studien har varit över 18 år. 
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4 Genomförande  

4.1 Design och programvara 

Inför skapandet av artefakten skrevs inledningsvis ett enkelt designdokument (appendix A, då 

designdokumentet framförallt användes i den initiala fasen av utvecklingsarbetet har detta 

inte reviderats när designändringar i artefakten utförts, varför alltså vissa små element av 

designdokumentet kan vara inaktuella eller ofullständiga). Dokumentets roll var att tydliggöra 

bilden av den kommande artefakten för att på så vis utreda för- och nackdelar, förutse 

fallgropar samt göra det enklare att visualisera projektets slutliga utförande. 

Designdokumentets beståndsdelar behandlar estetiska visioner och spelmekaniska element, 

med stort fokus på den senare. 

När designdokumentet var skapat utforskades olika potentiella tillvägagångssätt för att 

genomföra dokumentets vision. Under denna process togs framför allt två viktiga beslut. För 

det första togs beslutet att överlåta utvecklingen av programvaran till en programkamrat med 

större förståelse för programmering. Detta var essentiellt för att få artefakten att fungera på 

önskvärda sätt. Det andra beslutet som togs var vilket program som programvaran skulle 

utvecklas i. Valet stod mellan tre huvudsakliga kombattanter, dessa var GameMaker: Studio 

(1999), Adobe Flash (2007) och Unity (2005). Av praktiska skäl så valdes det senare. Dels så 

lämpar progammet sig väl för skapandet av artefakten samt att programmet gör det enkelt att 

exportera spelet till önskad plattform (vilket i detta fall är PC, Mac och Linux, med 

förstnämnda som primär plattform).  

Själva programvaran utvecklades utan större svårigheter och överlämnades för fortsatt 

utveckling. För viktiga inställningar skapades parametrar som gjorde det enkelt att kontrollera 

variabler som kunde tänkas ändras under utvecklingen. Nedan följer några exempel på viktiga 

parametrar och vad de styr i programvaran (några av dessa punkter finns också 

representerade i figur 2): 

 Minsta och maximala tid det kan ta mellan att föregående symbol försvinner och 

efterföljande symbol alstras. 

 Antal symboler av varje synkroniseringsvariant som kommer att alstras. 

 Hur många och var symbolerna kan uppenbara sig. 

 Synkroniseringen och hur lång tid det tar mellan ljud och grafik att uppenbara sig. Med 

hjälp av två parametrar är det alltså möjligt att både få ljudet att uppenbara sig före 

grafiken och vice versa.  

 

 

Figur 1 Bild på hur parametrar ser ut i programvaran Unity (2005). 

 

Det fortsatta arbetet med programvaran bestod främst av att ersätta befintliga ljud och grafik 

med den gällande och designarbete med den existerande programvaran.  



 8 

”Med betingning menas en inlärningsprocess som sker på så sätt att en reaktion blir beroende 

av (betingad på) en situation som den tidigare inte varit förbunden med.” (Jan Holmer, 

2009:30) Denna förklaring av betingning skulle kunna göras gällande på artefakten om tiden 

mellan en symbol upphörde att visas och nästa symbol uppenbarade sig var konstant, alltså 

till exempel alltid fem sekunder. Av denna anledning så har beslutet att låta tiden mellan att 

symbolerna visas på skärmen vara slumpmässig. Tidsintervallet som en symbol kan 

uppenbara sig någon gång inom är 3-8 sekunder, på så sätt kan en respondent inte förutse när 

symbolen kommer att uppenbara sig och kan således inte förbereda sig för detta. Detta beslut 

fattades för att förhindra att en betingande effekt påverkar utgången av studien. 

Då det troligtvis inte hade gått att genomföra den kvalitativa undersökningen med slumpad 

ordning på symbolerna (detta hade resulterat i att informanterna förmodligen inte hade 

kunnat urskilja de olika symbolerna från varandra)  så skiljer sig artefakten åt mellan den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. Den kvalitativa varianten av artefakten 

består av tre spellägen så att informanterna enkelt kunnat besvara frågor gällande skillnader 

mellan dessa, medan den kvantitativa varianten presenterar en slumpmässig ordning på de 

olika symbolerna. Parameterinställningar gör det enkelt att ändra väsentliga variabler i de 

båda varianterna. Artefakten som presenteras i projekt-mappen är den kvantitativa. 

 

4.2 Grafik och ljud 

Parallellt med att programvaran utvecklades så skapades ljuden och grafiken. Valet av 

ljudeffekt och grafisk stil baserades på stilen i pusselspelet Linken (Level Ind, 2015). När detta 

arbete påbörjades låg spelet på topplistan bland de mest spelade spelen på app-tjänsten 

Google Play (Google Inc, 2008). Spelet liknade också visionen av artefakten stilistiskt, 

tematiskt och på vissa plan också mekaniskt. Det är ett pusselspel med 2d-grafik (utan vidare 

komplexitet i dess perspektiv) och har en enkelt manövrerad kontroll. Linkens grafiska stil 

finns representerad i figur 2. 
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Figur 2 Bild som representerar den grafiska stilen i spelet Linken (Level Ind, 
2015) [hämtad från Google Play (Google Inc, 2008) 2015-02-19] 

 

Vid några tillfällen i spelet Linken så hörs ett ljud som närmast identifieras som en marimba. 

Detta ljud inspirerade ljudeffekten som användes i artefakten. I Linken används denna 

ljudeffekt för att symbolisera övergången mellan en avklarad och kommande sektion.  

Ljudeffekten som agerade inspiration valdes ut för att den var tydlig och tycktes lätt att 

återskapa, den hade snabbt anslag som inte var växande. Denna typ av ljud var tänkt att 

användas för att göra det enkelt för en spelare att avgöra när ljudet startar. 

Ljudeffekten i artefakten skapades genom att spela in en fysisk marimba med de inbyggda 

mikrofonerna på en Zoom H4 (portabel inspelningsapparatur). Ljudet är sedan mixat och 

editerat i DAW-programmet (Digital Audio Workstation, ämnat för editering och inspelning 

av ljud) Logic Pro (2013). Mixningen av ljudet bestod av frekvensjustering och komprimering. 

Ljudnivån på ljudeffekten är också normaliserad i efterhand i programmet Cubase LE (2011). 

Resultatet av inspelnings- och editeringsarbetet blev en mängd ljudsnuttar med varianter av 

det signifikativa marimba-ljudet varav slutligen ett av dessa ljudklipp valdes ut. Att valet föll 

på just detta ljudklipp motiveras med att det bara slog an på en ton till skillnad från de flesta 

andra variationerna. Detta följer alltså samma princip som tidigare beskrivits, att skala bort 

så mycket som möjligt som annars skulle kunna påverka resultatet. I den slutgiltiga artefakten 

består ljudet då symbolen dyker upp alltså enbart av en ton. 

För att skapa de grafiska elementen användes programmet Adobe Photoshop CS6 (2012). De 

diamantformade symbolerna och bakgrunden som syns i figur 2 agerade inspiration när 

arbetet med grafiken utfördes. Exempel på hur artefaktens grafik ser ut syns i figur 3, där syns 

både bakgrund och symbol. Färgerna gul och svart valdes då de existerar som varningsfärger 

inom naturen och fungerar där särskilt bra vid inlärning (Schuler & Hesse, 1984). 
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Figur 3 En skärmavbild tagen från artefakten.  

 

Det grafiska arbetet utfördes smärfritt. Vid arbetet med den diamantformade symbolen 

användes olika formverktyg för att skapa en design som var symmetrisk och stämde överens 

med visionen av artefakten. I den initiala föreställningen av artefakten så fanns också en extra 

sprite som var ämnad att bekräfta att spelaren träffat symbolen. Denna sprite föreställde den 

ordinarie symbolen porträtterad i annan färgskala. Den ursprungliga tanken var att denna 

symbol för en stund skulle dyka upp när spelaren lyckats klicka på objektet. Denna idé 

införlivades i ett kort moment men kasserades under utvecklingens gång då det annars 

eventuellt skulle kunna innebära att oförutsägbara omständigheter påverkade utfallet av 

undersökningen. Symbolen har dock kommit till användning vid designarbete och 

speltestning då den skiljer sig från den ordinarie symbolen men följer samma format. Bild på 

den färdigställda men oanvända spriten finns i figur 4. 
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Figur 4 Bild på symbol som ej användes i artefakten. 

 

För att nå förståelse för dubbelexponering av bilder i Photoshop användes en kort 

handledningsvideo (Adobe Photoshop CS6 Tutorial – How to blend or fade images 2012), 

denna information användes sedan för att skapa den tonade bakgrunden.  

 

4.3 Frågeformulär 

Under arbetets gång har också frågeformulär till den kvalitativa (appendix B) och den 

kvantitativa (appendix C) undersökningen utvecklats. Frågeformuläret till den kvantitativa 

undersökningen fokuserar på den konkreta datan som är nödvändig för den delen av 

frågeställningen, nämligen spelarens genomsnittliga resultat på varje 

synkroniseringsvariation. Även information kring hur spelaren praktiskt har genomfört 

sessionen efterfrågas i formuläret, detta för att försäkra sig om att spelaren har haft ljudet 

aktiverat när denne deltagit i studien.  

Den kvantitativa undersökningen presenterades för respondenten genom ett enkät-dokument 

online, detta gjorde det extra viktigt att garantera att en respondent faktiskt har ljudet 

aktiverat under en spelsession. I enkäten har spelaren i första hand fått projektet presenterat 

för sig, sedan fått möjlighet att ladda ner spelet och spela detta och slutligen besvarat enkäten. 

I frågeformuläret gällande den kvalitativa undersökningen ligger fokus istället på spelarens 

upplevelse av de olika spellägen som presenterats för informanterna i den kvalitativa studien. 
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4.4 Pilotstudie 

I syfte att testa artefakten så gjordes en pilotstudie. Denna studie sågs också som ett tillfälle 

att pröva huruvida vissa faktorer skulle kunna påverka undersökningens utfall. Det som i 

huvudsak testades under pilotstudien var huruvida en ljudlös testomgång ansågs nödvändig 

och hur avsaknad av spelmekaniska regler påverkade testomgångens existensberättigande. 

För att testa detta användes sex respondenter (alla respondenter ansåg sig ha stor 

datorspelsvana) där tre fick fullständig information om spelet och de tre andra fick en 

reviderad version där de inte fick reda på att de skulle klicka så snabbt de kunde på symbolerna 

med musen. Alla sex respondenter fick spela igenom en ljudlös provomgång och sedan den 

ordinarie artefakten, resultaten jämfördes sedan mellan provomgången och omgången med 

ljud. 

Hos den grupp som tilldelats ofullständiga regler så var resultatet varierande medan resultatet 

hos gruppen med fullständiga regler följer ett mer logiskt resultat. Viss inlärningskurva kan 

iaktas hos samtliga respondenter, men det märks tydligare hos den grupp som fått 

ofullständiga regler. 

Spelarna som fått ta del av en fullständig regelbeskrivning förstod snabbare konceptet, och 

trots att en inlärningskurva kunnat iakttas visar inte poängresultaten, i kombination med 

vetskapen om att ordningen på symbolerna alltid är slumpmässig, så stor skillnad att en 

provomgång har varit nödvändig så länge spelreglerna tydligt presenterats för respondenten. 

I övrigt tycktes artefakten fungera felfritt. Vissa av respondenterna kommenterade i efterhand 

att de hade svårt att förstå övningen, men detta berodde då på de ofullständiga reglerna och 

var alltså inte aktuellt i den slutgiltiga undersökningen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Kvantitativ undersökning 

Det första som gjordes när den kvantitativa undersökningen skulle inledas var att ett konto 

skapades på webbsidan SurveyMonkey (1999) som inriktar sig på enkäter online. 

Undersökningen (med tillhörande artefakt) publicerades och spreds över sociala medier.  

12 personer (varav  nio av dessa definierade sig som män och två som kvinnor, en person valde 

att inte svara på vilket kön som hen definierade sig som) svarade på undersökningen. De 

svarande var alla mellan 20 och 30 år, med en medelsnittsålder på 23,25 år. 75% av de 

deltagande svarade att de spelade datorspel varje dag, men övriga deltagares datorspelsvana 

sträckte sig från att spela några gånger om året till att spela några gånger i veckan. Alla 

deltagare har haft ljudet aktiverat och alla har också hört ljudet som spelats upp. 50% har 

lyssnat genom högtalare och resten har använt sig av hörlurar. 

Den kvantitativa data som samlats in från dessa respondent  har dokumenterats i form av 

summan av deras sammanlagda prestation på varje synkroniseringsskillnad, datan 

presenteras i decimaltal. Datan bifogas i tabell 1, diagram baserat på datan syns i figur 5. 

Diagramen är skapade med hjälp av Google Drive (2012). 

 Timer 1 representerar den symbol där ljudet aktiverades en decisekund före grafiken. 

 Timer 2 representerar den symbol där ljudet aktiverades samtidigt som grafiken. 

 Timer 3 representerar den symbol där ljudet aktiverades en decisekund efter grafiken.  

En nämnvärd anomali i datan är att en deltagare presenterat sina resultat med en enda 

decimal. Spelet kan ha genererat tal med enbart en decimal tre gånger, men troligare är att 

deltagaren har valt att avrunda sitt resultat.  
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Tabell 1 Data som genererats av den kvantitativa undersökningen, datan är presenterad i 

sekunder. 

 

 

 

Figur 5 Grafisk representation av respondenternas resultat i den kvantitativa 
undersökningen. 

 

 Timer 1 Timer 2 Timer 3 

Deltagare 1 5,697464 5,964408 5,601213 

Deltagare 2 5,014512 4,982525 5,916828 

Deltagare 3 6,326171 5,634947 4,471413 

Deltagare 4 5,09837 5,865579 4,782641 

Deltagare 5 6,8 8,7 9,5 

Deltagare 6 6,512952 6,578003 6,724967 

Deltagare 7 4,031249 5,184536 5,533645 

Deltagare 8 7,305837 5,22779 7,273594 

Deltagare 9 5,945339 6,499274 6,12765 

Deltagare 10 5,100139 5,277676 6,18386 

Deltagare 11 9,510854 8,153174 9,957258 

Deltagare 12 5,921179 5,820866 6,48799 

Deltagarnas 
medelvärde 6,105338833 6,157398167 6,546754917 

Deltagarnas median 5,933259 5,8432225 6,155755 
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5.1.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen utfördes med fyra olika informanter. Alla deltagare i den 

kvalitativa undersökningen definierade sig som män, de var i samma åldersgrupp och hade 

också liknande relation till och vana av datorspel. 

Informanterna spelade de tre olika sessionerna och svarade på frågor kring dem. De 

uppmuntrades att utveckla sina svar och ibland blev följdfrågor på deras resonemang 

relevanta varpå diskussionen kunde vidareutvecklas. De uppmanades att utföra uppgifterna i 

spelet (klicka på symbolerna så snabbt de kunde) men också att vara uppmärksam mot 

förändringar i ljud och grafik. De var inte medvetna om vad undersökningen specifikt 

handlade om. Kvantitativ data samlades inte in från deltagarna i den kvalitativa 

undersökningen.  

Gällande den kvalitativa undersökningen kommer de olika spellägena att beskrivas som Läge 

A, Läge B och Läge C. Nedan beskrivs vilken benämning som representerar vilket spelläge. 

Detta är benämningar som inte har varit aktuella förrän efter intervjuerna och informanterna 

har således inte heller tagit del av dessa benämningar. Inte heller ordningen var aktuell förrän 

vid sammanfattningen av undersökningarna. 

 Läge A – Ljud och grafik presenterades samtidigt. 

 Läge B – Ljudet presenterades före grafiken. 

 Läge C – Grafiken presenterades före ljudet. 

Informanterna spelade spellägena i ordningen B, C, A. 

Informanternas svar antecknades med penna och papper och renskrevs sedan i ett 

datordokument. Nedan följer enkla beskrivningar av informanterna och parafraseringar av 

deras enskilda, sammanfattade åsikter om och uppfattningar av de tre spellägena.  

Informant 1, man, 25 år, spelar datorspel regelbundet – Informanten sa sig ha navigerat 

mycket på ljudet för att tidsmässigt veta när han skulle klicka samtidigt som han med 

ofokuserad blick vilade ögonen på skärmen och navigerade till symbolen med muspekaren på 

reflex. Informanten menade också att han fokuserade på att klicka på symblerna snabbt och 

ägnade inte så stort fokus på att analysera det som han upplevde. Informanten sa sig vara extra 

känslig för dåligt synkroniserat ljud och brukar också i stor skala använda ljud för att reagera 

på saker som händer i spel, han beskrev spelsessioner i realtidsstrategispelet League of 

Legends (2009) där han ofta brukar lyssna efter olika signalement i ljudbilden för att skapa 

en förståelse över händelseförloppen i spelsessionen. Informanten menade att han inte 

upplevde någon direkt skillnad mellan de olika symbolerna, men beskrev vidare att han tyckte 

att det kändes som att ljudet presenterades senare i förhållande till bilden i Läge A än i de 

andra lägena. Han upplevde att han reagerade snabbare gentemot ljudet i Läge A än i de andra 

spellägena. Informanten upplevde inte något spelläge som mer obehaglig eller behaglig än 

något annat.  

Informant 2, man, 26 år, spelar datorspel regelbundet– Informanten upplevde att 

ljudeffekten i Läge B hade en ljusare tonhöjd än ljudeffekterna i de andre spellägena, men 

säger också att han troligtvis inte hade noterat någon skillnad om förutsättningarna varit 

annorlunda och att han inte blev intervjuad om skillnader mellan spellägena. Informanten 

upplevde att ljudet i Läge A var aggressivare än i de andra spellägena, han upplevde också att 

bakgrundsfärgen i detta spelläge skilde sig från de andra två. Informanten tyckte att Läge B 
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var den mest behagliga av de tre spellägena och motiverar detta med att den kändes mer 

enhetlig än de andra, dels beroende på upplevda grafiska variationer. Informanten noterade 

att ljud och grafik i Läge A var perfekt synkroniserat med varandra, men upplevde inte att de 

andra spellägena var sämre synkroniserade. Informanten trodde inte att det finns någon 

koppling mellan synkronisering och hur behagliga eller obehagliga han upplevde de olika 

spellägena. 

Informant 3, man, 22 år, spelar datorspel regelbundet – Informanten uppgav inledningsvis 

att han inte upplevde någon direkt skillnad mellan symbolerna i de olika spellägena. Han 

uppgav dock vidare att han upplevde att symbolerna var större i Läge A. Informanten 

upplevde ingen skillnad i svårighet mellan de olika spellägena, han upplevde heller inte att 

något spelläge var mer obehagligt eller behagligt än något annat. Informanten uppgav att han 

upplevde att ljudet i Läge B spelades upp tidigare i förhållande till grafiken än ljudet i de andra 

spellägena, men upplevde inte några andra skillnader i synkronisering. 

Informant 4, man, 25 år, spelar datorspel regelbundet – Informanten reagerade på att 

ljudeffekterna försvinner direkt när spelaren klickar på symbolen och upplevde detta som ett 

störningsmoment, han valde med anledning av detta att låta ljudeffekterna ringa färdigt innan 

han klickade på symbolerna. Informanten sa sig ha upplevt ljudet som panorerat beroende på 

var symbolen dök upp på skärmen men sa sig också vara osäker på om det var en inbillad 

upplevelse eller inte. Informanten reagerade inte på någon synkroniseringsskillnad men 

uppgav att Läge A och Läge B kändes behagligare än Läge C, den senare upplevdes dock inte 

som obehaglig. Informanten trodde att Läge C var det spelläge som var bäst synkroniserat, 

men upplevde inte att något ljud var sämre synkroniserat. Informanten trodde  inte att det 

fanns något samband mellan hur behaglig eller obehaglig han upplevde ett spelläge och hur 

synkroniserat dess ljud var. 

5.2 Analys 

5.2.1 Kvantitativ undersökning 

Hade fler respondenter deltagit i undersökningen så hade det på så vis underlättat att dra 

slutsatser av resultatet. Martyn Denscombe (1998:336) skriver att medelvärdet av värden 

påverkas av extrema värden, alltså att enstaka avvikelser i resultaten kan rubba balansen i en 

undersökning. Exempelvis skulle någon i undersökningen kunna ha blivit distraherad från att 

klicka på en symbol när den dök upp på skärmen. Detta hade då kunnat medföra ett 

orealistiskt högt resultat på just den parametern, vilket i sin tur hade varit ett extremt värde 

som hade påverkat medelvärdet. Denscombe menar vidare att extrema värden har större 

påverkan på ett resultat med få beståndsdelar. Eftersom undersökningen enbart är gjord med 

tolv respondenter så kan det därför vara ofördelaktigt att använda medelvärde som 

analysmetod. Baserat på resultatens relation till varandra så verkar inte några extrema värden 

förekomma i den kvantitativa undersökningen, dock bör en försiktig hållningg gentemot 

analys av medelvärde hållas då antalet resultat är färre än önskat. 

Denscombe (1998:337) skriver också att medianen av värden kan vara en fördelaktig 

analysmetod när medelvärdet inte är lämpligt att använda. Han menar att medianen inte 

påverkas av extrema värden på samma sätt och är också lämplig att använda då mängden 

värden är färre. En grafisk representation av de olika spelmomentens värdens medianer och 

medelvärden finns representerad i figur 6. I uträkningarna som gjordes för att nå resultaten 

av dessa sammanställningar togs alla värden i beaktning. 
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Figur 6 Grafisk representation av medelvärdet och medianen. 

En tredje analysmetod som nämns av Denscombe (1998:337-338) är typvärde. Detta innebär 

det tal som är mest frekvent förekommande bland resultaten. Inte heller typvärde påverkas av 

extrema värde. För att nå ett typvärde i undersökningen avrundades resultaten till heltal, detta 

medförde att alla tre synkroniseringsvariationer fick samma värde (6). Resultaten avrundades 

också till halvtal, men då tycktes mängden värden vara för spridda för att göra en rättvis 

bedömning, resultatet blev tvetydigt. Typvärde avfärdades därför som metod. Hade antalet 

deltagare varit större så hade den dock kunnat vara lämplig igen. 

Baserat på respondenternas individuella resultat så är det tydligt att en majoritet reagerade 

snabbare på symbolerna ju tidigare ljudet startade, något som finns representerat i figur 7 och 

i figur 8. Exempelvis så reagerade 41.7% snabbast på Timer 1, den symbol där ljudet var 

osynkroniserat med en tiondels sekund innan grafiken visats. 58,3% reagerade också 

långsammast på Timer 3, den symbol där ljudet var osynkroniserat med en tiondels sekund 

efter att grafiken visats. 
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Figur 7 En sammanfattning av respondenternas individuella resultat. Här visas 
deltagarnas snabbaste resultat. 

 

Figur 8 En sammanfattning av respondenternas individuella resultat. Här visas 
deltagarnas långammaste resultat. 

Även gällande medelvärdet så går det att urskilja en liknande trend. Den gemensamma 

reaktionstiden hos samtliga respondenter är kortare då ljudet presenteras en tiondels sekund 

innan grafiken och längre när ljudet presenteras en tiondels sekund efter grafiken. En 
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nämnvärd detalj när medelvärdet inspekteras är också att reaktionstiden tycks skilja sig mer 

från Timer 2 (den korrekt synkroniserade) om ljudet presenteras efter grafiken än om det 

presenteras före. 

Gällande medianen så finns det dock en avvikelse, där är det istället Timer 2 som har kortast 

reaktionstid. Längst reaktionstid har Timer 3, med betydande skillnad. Gällande både 

medianen och medelvärdet så är skillnaden mellan Timer 1 och Timer 2 minimal, det handlar 

om hundradels sekunder, medan skillnaden mellan Timer 3 och de andra är större. 

Undersökningen lämnar en del att önska i form av antal deltagare, men en bredare 

könsfördelning bland de deltagande hade varit lämpligt. Respondenternas är alla i ungefär 

samma ålder vilket inte heller var syftet med undersökningen. Detta innebär att vissa 

slutsatser kan dras, men de är bara applicerbara på de grupper som faktiskt testats, i synnerhet 

män i 20-årsåldern. Framförallt är det viktigt att studien inte är lämplig att göra gällande äldre 

personer med en, av åldern, nedsatt hörsel.  

5.2.2 Kvalitativ undersökning 

Informant 1 tyckte sig uppleva att ljudet i Läge A presenterades tidigare i förhållande till 

bilden än i de andra lägena. Detta kan ha att göra med att informanten spelade det spelläget 

efter att han precis avslutat Läge C där ljudet presenteras efter grafiken. Informanten 

upplevde också att han reagerade snabbare gentemot ljudet. Eftersom spelaren upplever 

skillnader som tycks vara förankrade i de faktiska skillnaderna så finns det också en möjlighet 

att han påverkades positivt eller negativt av situationen trots att han inte tyckte att något läge 

var mer behagligt eller obehagligt. 

Informant 2 upplevde både grafiska och auditiva skillnader mellan de olika spellägena, detta 

var inbillat och hade troligtvis ingenting med de reella skillnaderna i ljudbilden att göra. 

Deltagaren medgav själv att det troligtvis berodde på den ovanliga situationen som han 

utsattes för. Informanten kunde konstatera att Läge A var perfekt synkroniserat, men kunde 

inte säga något angående synkroniseringen i de andra lägena. Detta beror troligtvis på 

ordningen som lägena spelades i. 

Den tredje upplevde också inbillade grafiska skillnader, troligtvis av samma anledning som 

informant 2. Han upplevde att ljudet i Läge B spelades upp tidigare än i de andra lägena, vilket 

är korrekt uppfattat. 

Spelstilen hos den sista informanten skiljer sig mest från de andras, vilket kan ha påverkat 

dennes uppfattning av ljudeffekterna då denne inte fokuserat lika mycket som de andra på att 

klicka på symbolerna snabbt utan istället låta ljudeffekterna ringa ut. Informanten föredrog 

Läge A och B men trodde att Läge C var det läge som var bäst synkroniserat. 

Alla informanter tycks korrekt ha uppfattat någon form av synkroniseringsskillnader. 

Likt den kvantitativa undersökningen är även spridningen bland informanterna i den 

kvalitativa undersökningen klandervärd. Det hade varit lämpligt att representera icke-män, 

andra åldersgrupper och personer med annan datorspelsvana i undersökningen. Precis som i 

tidigare fall är det här inte säkert att studien går att göra gällande på andra grupper än just 

den representerade. 

Djupare studier borde också utförts för att kunna skapa en tydligare bild att besvara 

frågeställningen med. Detta hade kunnat göras  genom att låta informanterna spela de olika 
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spellägena fler gånger under andra förutsättningar, eller i annan ordning. En ordning som 

troligtvis hade gett mer utrymme för analys hos informanterna hade varit Läge A, B, A, C och 

A. Detta hade gjort att informanten hela tiden hade behövt gå tillbaks till något slags neutralt 

läge och jämfört med detta. Detta hade kunnat göras utan informantens vetskap.  

5.3 Slutsatser 

Baserat på informationen i den kvantitativa studien så påverkas spelares reaktionstid i ett 

stilistiskt avskalat pusselspel av hur ett ljud tidsmässigt är synkroniserat. De tre 

analysmetoder som har använts vid genomförandet av analysen (median, medelvärde och 

respondenternas individuella resultat) pekar på att spelare generellt sett reagerar olika snabbt 

beroende på när ljudet presenteras i förhållande till grafiken.  

I synnerhet reagerar spelare långsammare om bilden presenteras innan ljudet. Den 

försämrade reaktionstiden hos spelaren när grafiken presenterades innan ljudet var mycket 

påtagligare än den förbättrade när ljudet presenterades tidigare. 

Sett till två av analysmetoderna (median och medelvärde) så är det svårt att dra slutsatser 

kring huruvida spelares reaktiontid generellt sett är bättre när ljudet presenteras före grafiken 

än när det är fullt synkroniserat. Däremot så tyder de individuella resultaten på att det går att 

göra en distinktion, om än mindre än när grafiken presenteras före ljudet.  

För att nå ytterligare klarhet i dessa frågor krävs vidare studier med fler respondenter.  

Gällande den kvalitativa studien så är det tydligt att informanterna kunde notera skillnader i 

den tidsmässiga synkroniseringen mellan ljud och bild. Avvikelser som att de upplevde 

grafiska skillnader mellan spellägena går att bortse från då det är påtagligt att informanterna 

ändå lyckades uppfatta korrekta synkroniseringsskillnader. 

Huruvida den upplevda synkroniseringen, medvetet eller undermedvetet, har påverkat 

informanterna är omöjligt att avgöra baserat på denna studie. Informanterna upplevde till och 

från både behag och obehag under sessionerna, men ingenting kan härledas till att vara 

beroende av synkroniseringen av ljudeffekter. 

Det är också nödvändigt att bredda studien med deltagare ifrån andra kategorier (här åsyftas 

framför allt icke-män, andra åldersgrupper och personer med annan datorspelsvana) för att 

låta den vara gällande för andra grupper än den undersökta. Vidare studier med utökad bredd 

av kontrollgrupper är nödvändig för att vidare slutsatser ska kunna dras av den kvalitativa 

undersökningen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har i huvudsak studerat huruvida tidsmässig synkronisering av ljud i ett stilistiskt 

avskalat pusselspel kan påverka spelares reaktionsförmåga. Det har också undersökt hur 

spelare upplever skillnader i synkroniseringen. 

För att undersöka denna problemformulering så har en artefakt skapats i två olika utföranden 

(en som var ämnad för den kvalitativa studien och en som var ämnad för den kvantitativa). 

Denna artefakt har bestått av ett datorspel där diamantformade symboler dyker upp på 

slumpvis utvalda ställen på skärmen. När spelaren använder muspekaren för att klicka på 

symbolen så försvinner den och nästa repetition av samma procedur upprepas efter 3-8 

sekunder.  

Den kvantitativa versionen av artefakten har bestått av ett enda spelläge där symboler i tre 

olika utföranden dyker upp. Dessa tre utföranden skiljer sig enbart i ljudets tidsmässiga 

positionering i förhållande till grafiken. När spelet är slut så matas tre olika värden ut, dessa 

består av summan av spelarens resultat.  

Den kvalitativa versionen av artefakten har bestått av tre olika spellägen där symbolernas 

utföranden är uppdelade i dessa. Varje symbols utförande finns representerat i ett spelläge. 

Deltagarna i studien har blivit instruerade att klicka på dessa symboler så snabbt de kan. 

I den kvantitativa undersökningen så har deltagarna fått svara på en enkätundersökning efter 

avslutad spelsession. I denna undersökning har de fått fylla i det utmatade värdet. 

I den kvalitativa undersökningen så har semistrukturerade intervjuer hållits med deltagarna 

efter avslutad spelsession. De har då fått besvara frågor kring deras upplevelse av spelet. 

Resultatet har varit svårt att tyda i synnerhet på grund av oönskat antal respondenter, men 

också på grund av begränsade kontrollgrupper. Den data som finns visar dock att det ljuds 

tidsmässiga positionering i förhållande till grafik påverkar spelarens reaktionstid, i synnerhet 

påverkas spelaren negativt när ljudet presenteras efter grafiken. De semistrukturerade 

intervjuerna visar att informanterna har förmåga att uppfatta ljudeffekternas 

synkroniseringsskillnader till viss mån, men det går inte att dra några slutsatser gällande hur 

detta påverkar spelarens uppfattning av spelet. För att göra detta krävs vidare studier. 

6.2 Diskussion 

Tidigt i detta arbete nämndes att spelare fokuserar mer på bild än på ljud och att det därför 

var lätt att ta ljudläggningen av spel för given (Chan, 2007). Att ljudläggningen spelar en stor 

roll går ändå att konstatera då det uppenbarligen går att dra paralleller mellan ljudeffekters 

synkronisering och spelares reaktionstid i ett avskalat datorspel.  

Tyvärr har det låga antalet deltagare i studien medfört konsekvenser för resultatet. Detta hade 

förmodligen kunnat undvikas genom att mer aktivt sprida enkätundersökningen på fler 

sociala medier där fler möjliga respondenter kunnat hittas. 
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När slutfasen av enkätundersökningen närmade sig så gjordes nya uppmaningar om att delta 

i undersökningen, i synnerhet riktades dessa uppmaningar till de grupper som, redan då, var 

underrepresenterade i undersökningen. Denna metod fungerade inte tillräckligt bra, så 

spridning via fler tjänster hade troligtvis varit en lösning som hade kunnat komplettera redan 

existerande uppmaningar. 

Gällande kvalitativa undersökningen så borde kontrollgrupperna varit mer blandade. Det 

borde ha funnits icke-män, fler åldersgrupper och personer med mindre datorspelsvana 

representerade.  

6.3 Framtida arbete 

Förutom att använda sig av en större omfattning respondenter och att utöka 

kontrollgrupperna så att fler kategorier finns representerade så finns det också vidare studier 

som kan göras på detta ämne. Det är fortfarande oklart hur spelaren uppfattar 

synkroniseringsskillnader och vilka känslor denne får av att ljudet är tidsmässigt 

osynkroniserat åt det ena eller andra hållet. 

Undersökningen kan också utvecklas att vara gällande för andra datorspelsgenrer. Exempelvis 

skulle en framtida undersökning kunna använda sig av ett first person shooter-spel som 

artefakt. Det skulle då gå att dra paralleller mellan spelarnas reaktioner i en spelmiljö som för 

många personer anses mer familjär och naturlig. 
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Appendix A -  Designdokument 

Estetiska assets: 

Det kommer att finnas en diamantsymbol och ett ljud, dessa skapar jag. Bakgrunden kommer att 

vara enfärgad. 

 

Spelmekanik: 

En symbol (diamant) dyker upp på en av sex förutbestämda platser, dessa platser finns 

symboliserade i Figur 9. 

 

 

 

Figur 9 Kryssen på skärmen symboliserar de positioner där symbolen kan dyka 
upp. 

 

När spelaren klickar på diamanten försvinner den. 

Det tar slumpvis 3-8 sekunder från och med att den tidigare diamanten försvunnit tills nästa diamant 

dyker upp. 

 

Diamanten finns i tre utföranden: 

D1: Ljudet kommer 0,1 sek före bilden 

D2: Ljudet kommer samtidigt som bilden 

D3: Ljudet kommer 0,1 sek efter bilden 

 

Varje utförande dyker upp 10 gånger under en spelsession, men ordningen är slumpmässig. 

 

Spelsessionen är slut när alla diamanter har dykt upp och spelaren har klickat på dem. 

 

Utmatad data: 

Tiden mellan att en diamant dyker upp och att spelaren klickar på den sparas av programmet i 

sekunder och hundradelar. 

Efter en spelsession dyker tre tal upp, talen står benämnda som D1, D2 och D3. Dessa står kvar tills 

spelaren väljer att avsluta. 

Talen består av summan av tiden som räknats ihop mellan uppenbarandet av diamanterna och att 

spelaren klickat på dem. 
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Appendix B -  Frågeformulär (kvalitativ) 

Detta är en undersökning som tillhör mitt examensarbete som jag som student skriver för Högskolan 

i Skövde. Det är inte obligatoriskt att delta och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan i 

studien. Du kommer under studien att få spela ett spel och efter detta svara på några frågor i en 

intervju. Din medverkan är anonym och kommer inte användas i något syfte annat än som underlag i 

mitt examensarbete. 

 

Upplevde du någon skillnad mellan de olika symbolerna som dök upp under spelsessionen? 

 Försök beskriva skillnaden. 

 Utveckla vidare. 

 

Upplevde du någon symbol som mer behaglig under spelsessionen? 

 Försök beskriva varför du tror att du upplevde detta. 

 Vad var det som var behagligt? 

 Utveckla gärna vidare. 

 

Upplevde du någon symbol som mer obehaglig under spelsessionen? 

 Försök beskriva varför du tror att du upplevde detta. 

 Vad var det som var obehagligt? 

 Utveckla gärna vidare. 

 

Upplevde du att något ljud som uppkom under spelsessionen var bättre tidsmässigt synkroniserat än 

något annat? 

 Försök beskriva varför du tror att du upplevde detta. 

 Utveckla gärna vidare. 

 

Upplevde du att något ljud som uppkom under spelsessionen var sämre tidsmässigt synkroniserat än 

något annat? 

 Försök beskriva varför du tror att du upplevde detta. 

 Utveckla gärna vidare. 

 

Anser du att det finns någon koppling mellan hur behagliga/obehagliga du upplevde symbolerna 

under spelsessionen och hur du upplevde synkroniseringen mellan ljud och bild? 

 Utveckla vidare. 
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Appendix C -  Frågeformulär (kvantitativ) 

Kön: 

 Kvinna 

 Man 

 Övrigt, vill ej svara 

 

Ålder:  

(fyll i tal i fält) 

 

Hur ofta spelar du datorspel 

 5+ timmar per dag 

 1-4 timmar per dag 

 Några gånger per vecka 

 Några gånger i månaden 

 Några gånger om året 

 Mer sällan/aldrig 

 

Har du haft ljudet aktiverat på datorn när du spelar spelet? 

 Ja, jag lyssnar genom hörlurar 

 Ja, jag lyssnar genom högtalare 

 Nej 

 

Har du hört ljud när du har spelat spelet? 

 Ja 

 Nej 
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Fyll i de tal som visades i slutet av spelsessionen: 

Timer 1: (fyll i tal i fält) 

Timer 2:  (fyll i tal i fält) 

Timer 3: (fyll i tal i fält) 

 


