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Sammanfattning  

Denna uppsats syftar till att utvärdera ljudmodaliteten i multigränssnittsspelet Sightlence, 

genom att jämföra gränssnitten grafik mot det grafisk-auditiva gränssnittet. 16 personer har 

testats och intervjuats i en studie med mixed design. Kvalitativa och kvantitativa datum har 

använts för att kunna jämföra resultat och upplevelser i spelets två gränssnitt, och för att 

undersöka om förbättringar skulle kunna göras med avseende på ljudets användbarhet i 

spelet. 

 Resultaten visar att det inte finns några skillnader mellan de två gränssnitten vad 

gäller prestation eller underhållningsvärde, vilka mättes kvantitativt. Det visade sig dock att 

kvalitativa data gav information om att majoriteten av deltagarna upplevde att det var mer 

underhållande att spela med ljud även om det inte upplevdes som prestationshöjande. Det 

framgick även att ljudet påverkade spelarna på två olika sätt, några spelare ansåg att ljudet 

gjorde spelet mer fängslande och att de blev mer fokuserad på spelet, medan andra spelare 

såg ljudet som ett hjälpmedel som gjorde att de kunde fokusera visuellt på något annat än 

spelet.  En sammanställning av resultaten visar på att spelupplevelse vad gäller ljudfeedback 

är individuell och att Sightlence som multigränssnittsspel har fördelen att spelaren kan 

anpassa gränssnittet efter eget önskemål.  
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1 Introduktion 
 

Det visuella gränssnittet, även kallat GUI – Graphical User Interface, är det vanligaste 

gränssittet när information ska presenteras (Ratanasit & Moore, 2005). Det är den 

vanligaste formen av gränssnitt när vi arbetar vid datorn, spelar spel, men även när vi 

söker information i vår omgivning. Dock kan vi inte bara förlita oss på det vi ser i världen, 

utan vi tar även in mycket information via våra andra sinnen. Vår hörsel är en viktig del 

av hur vi uppfattar vår omgivning. Ljud kompletterar det vi ser i världen (Gaver, 1989) 

och därför bör datorgränssnitt innehålla auditiva element, likväl som visuella. Precis som i 

omvärlden kan ljudet i ett datorgränssnitt i vissa fall ge bättre information än vad ett 

grafiskt gränssnitt kan. Gaver (1989) menar att vårt hörande är en modalitet som inte 

utnyttjas tillräckligt och att vi vid många tillfällen i vår vardag använder vår hörsel istället 

för vår syn, exempelvis så tittar vi inte om vi verkligen stängde bildörren, utan vi förlitar 

oss på ljudet vi hörde av att den stängdes. Att vår hörsel ibland ersätter det visuella i vår 

omvärld, för att det är mer fördelaktigt för oss, borde vi ta hänsyn till när vi designar 

produkter för människan (ibid). 

 I denna studie har spelet Sightlence auditiva modalitet undersökts för att ta reda på 

om den har något att tillföra spelets grafiska gränssnitt med avseende på prestation, 

underhållningsvärde och spelarens upplevelser. Sightlence är ett datorspel med flera olika 

gränssnitt, ett så kallar multigränssnittsspel. De gränssnitt som finns att tillgå är grafik, 

haptik och ljud. Spelet är ursprungligen utvecklat för att personer med döv-blindhet ska 

kunna spela med den haptiska funktionaliteten. Gränssnitten är konstruerade så att man 

ska kunna spela med modaliteterna enskilt, men även för att man ska kunna kombinera 

dem med varandra. Då de utvecklats för att kunna spelas enskilt har alla tre modaliteterna 

egenskaper som gör att de ger nästintill identisk information om spelet, men via olika 

modaliter. 

 Spelets haptiska och auditiva modalitet har utvecklats med personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar som huvudsaklig målgrupp, men då spelet även har en 

grafisk modalitet som kan spelas av personer med synförmåga finns ytterligare en 

målgrupp för spelet. Behovet ser annorlunda ut för personer med syn och utan syn vad 

gäller auditiv information (Mynatt, 1997). I denna studie på Sightlence undersöker vi på 

vilket sätt den auditiva informationen bidrar till prestation, underhållningsvärde och 

spelupplevelsen hos personer utan funktionsnedsättning, som använder ljudet tillsammans 

med det grafiska gränssittet.  

  Att omvandla grafisk information till auditiv information är enligt Ratanasit och 

Moore (2005) en utmaning vad gäller områden som exempelvis organisering och 

strukturering av information och förhållandet mellan informationen (det spatiala), men 

även i hur man kan överblicka information och blockera information som är tillfälligt 

irrelevant. Författarna menar att det är betydligt svårare att omvandla ett visuellt gränssnitt 

till ett auditivt gränssnitt, än att komplettera det visuella med ljud. Earcons har dock visat 

sig vara en typ av ljud som går att använda i sådan design (ibid). Earcons är korta, 

påhittade ljud som representerar en händelse eller situation i ett gränssnitt, där man måste 
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lära sig att associera detta påhittade ljud med den specifika händelsen/situationen för att 

förstå dess innebörd (Csapó & Wersényi, 2013). 

 När man designar ett gränssnitt är det alltid en utmaning eller ett problem i hur 

man ska använda passande ljud till en specifik interaktionsdesign (Fernström et al., 2005). 

Hur ljudet ska passa in i designen beror på användare, vilken uppgift som ska utföras och i 

vilket sammahang uppgiften ska utföras. När ett gränssnitt utvecklas utan en visuell 

display, för exempelvis blinda, bör det nya grässnittet ha alla de egenskaper som den 

visuella displayen har (Winberg & Bowers, 2004). I Sightlence har ljudet designats med 

de egenskaper som det grafiska gränssnittet har för att man ska kunna spela med endast 

den auditiva modaliten, därmed har earcons använts för att beskriva det visuella 

gränssnittet auditivt.  

 Eftersom spelet är ett multigränssnittspel kan dock spelet spelas med kombinationer 

av gränssnitt, därmed är det intressant att ta reda på hur ljuddesignen i förhållande till den 

grafiska designen passar en spelare som spelar med det grafiska gränssnittet med 

ljudmodaliteten som tillägg. Eftersom ljuden i Sightlence har designats för att kunna 

ersätta grafiken är det även intressant att ta reda på om den redundanta informationen har 

något att tillföra spelet.  

1.1 Syfte 
 

Denna studie syftar till att undersöka vad den auditiva modaliteten i Sightlence bidrar 

med, vad gäller underhållningsvärde och praktiskt vad gäller prestation och användbarhet, 

i förhållande till det grafiska gränssnittet i spelet.  Ett syfte utifrån resultaten av 

intervjustudien är att föreslå eventuella förbättringar i spelets auditiva design samt att få 

en förståelse för användarnas upplevelser.  

1.2 Avgränsningar 
 

Denna studie omfattar studier av prestation, underhållningsvärde och upplevelser i spelet 

Sightlence. Studien är endast inriktad på hur, och om, den auditiva displayens redundanta 

information till den grafiska displayen har något att tillföra spelet, med avseende på 

prestation, underhållningsvärde och spelupplevelser. 

1.3 Om Sightlence 
 

Sightlence är ett datorspel baserat på det traditionella spelet Pong, vidareutvecklat av 

Mathias Nordvall (2012). Spelet består av tre typer av objekt, boll, paddel och väggar som 

utgör spelbanan. Spelet går att spela som ensam spelare, men man kan även spela två 

spelare mot varandra. Spelar man mot varandra styr man varsin paddel med hjälp av 

varsin XBOX 360-kontroll. Spelar man ensam styr man vänster paddel med 

handkontrollen medan den högra sidan av planen utgörs av en vägg. I denna studie har 

spelarna fått spela enskilt, och således bestod spelplanen av en paddel, en boll och tre 

väggar, figur 1. 

 

 



3 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Sightlence spelplan för enskild spelare 

 

Spelet har en 2D miljö. Bollen kan studsas mot spelplanens övre, undre och bortre vägg 

samt mot spelarens paddel. Spelaren styr sin paddel i y-led, med en handkontroll av 

samma märke som tidigare nämnts. Spelet går ut på att spelaren ska studsa bollen så 

många gånger som möjligt mot sin paddel, missar man bollen förlorar man omgången. För 

att starta en ny spelomgång servar man en ny boll och spelet börjar om. För varje studs 

mot spelarens paddel ökar bollens hastighet med tio procent, vilket gör att spelets 

svårighetsgrad ökar för varje gång man studsar bollen mot paddeln (Nordvall, 2012). 

 Det som gör Sightlence till ett annorlunda spel är att man kan kombinera spelets 

olika gränssnitt (grafik, haptik och ljud) fritt, vilket innebär att spelet är ett 

multigränssnittsspel. Tanken bakom Sightlence var att skapa ett spel som kunde spelas av 

dövblinda, där haptiken kan användas som enskild modalitet där användaren får 

återkoppling via en haptisk display. I efterhand har även ljud lagts till som en modalitet 

som, precis som haptiken, kan användas enskilt eller i kombination med de andra 

modaliteterna. Ljudets har designats som en avspegling av haptikens design, där olika 

haptiska signaler representerar olika händelser i spelet.   

1.3.1 Ljuddesignen i Sightlence 

 

Sightlence har designats med två typer av ljud. Den ena typen representerar korta 

händelser i spelet, som när bollen studsar mot vägg eller paddel, eller då paddeln slår i 

spelplanens övre eller undre vägg. Ljuden som representerar korta händelser i spelet är 

korta toner med olika klang. Beroende på vilken vägg bollen studsar mot så låter 

studsljudet något annorlunda i ton/klang. Studsar bollen i den övre väggen hörs en 

ljusare ton än om den studsas i den undre väggen, ljuden mellan paddeln och den 

högra väggen har också olika ljud för studsar. Paddeln ger ifrån sig en hög ton om man 

slår i den övre väggen, och en lägre/dovare ton om man slår i den undre väggen.  
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 Den andra typen av ljud representerar bollens horisontella förhållande 

gentemot paddelns position, här kallat nivåljud.  Är paddel och boll i exakt nivå med 

varandra finns inget ljud representerat, är bollen under racket hörs en mörkare ton, och 

om bollen är över racket hörs en ljusare ton. Genom att undvika både den ljusa och 

den mörkare tonen, och på så vis följa tystnaden, hamnar man i nivå med bollen. 

Eftersom bollen ständigt är i rörelse måste spelaren hela tiden justera paddeln med 

hjälp av nivåljuden.  

 I spelet panoreras ljudet av bollens förflyttning mellan två högtalare, genom att 

den vänstra högtalaren spelar upp studsljudet då bollen är på spelplanens vänstra sida, 

och den högra högtalaren spela upp studsljudet då bollen är på spelplanens vänstra 

sida för att ge spelaren en uppfattning om var i spelets rymd som bollen befinner sig.  

 Ljudet är designat på samma sätt som haptiken där långa och korta ljud 

representerar de långa och korta haptiska signalerna. Ljuden som spelet designats med 

kan kategoriseras som earcons, se avsnitt 2.5 Auditiva Displayer. 

1.4 Tidigare studie på Sightlence 
 

Tidigare har en studie gjorts på Sightlence vad gäller upplevelse och prestation mellan tre 

olika modalitetskobinationer, grafik, grafik-haptik och haptik. För prestation (User 

Performance) mättes resultat i spelomgångarna, och upplevelsen/underhållningsvärdet 

(User Satisfaction) mättes genom en enkätstudie. Deltagarna i studien fick även skatta 

systemets användbarhet (System Usability) genom en ytterligare enkätstudie.  

 Slutsatsen som drogs vad gäller prestation var att haptiken är ett mer utmanande 

gränssnitt, och att grafik och grafik-haptik är lika utmanande. Resultaten från enkätstudien 

om underhållningsvärdet visade att spelarnas upplevelser av de olika gränssnitten 

matchade resultaten i prestationstestet, haptiken krävde exempelvis mer koncentration än 

de andra gränssnitten medan grafiken gav en känsla av större kontroll jämfört med bara 

haptik. Det visade även att de haptiska signalerna kan ha en förstärkande effekt på 

feedback och mål när de adderas till grafik. Vad gäller systemets användbarhet visade 

resultatet att systemets kvalitet upplevdes högre i modalitetskombinationerna där grafik 

fanns med, medan det inte fanns någon upplevd skillnad mellan gränssnittens kvalitet. 

Systemets totala kvalitet visade sig vara bättre när grafik var en del av 

modalitetskombinationerna. Dock fick en av underkategorierna i mätningen av systemets 

användbarhet låg svarsfrekvens, vilket kan göra att validiteten kan ifrågasättas över det 

totala resultatet av systemets användbarhet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Ljud, och grafik förmedlar olika typer av information i vår vardag och kompletterar ofta 

varandra. Både den grafiska presentationen och den auditiva presentationen bearbetas via 

minnet och vår perception. Nedan görs en redogörelse för hur vi processerar input och hur 

multimodala gränssnitt kan underlätta en uppgift.  

2.1 Sensorisk bearbetning 
 

Våra fem största sinnen är syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Dessa sinnen hjälper oss att 

bearbeta percept i miljön på bästa sätt (Purves et al. 2008, s. 87-88). Synen är det sinne 

som är dominerande i de flesta situationer i världen där vi får sensorisk information 

(Hartcher-O’Brien et al., 2008). Dock så är synen och hörseln lika viktiga för människan 

(Purves et al. 2008, s. 147-173). Det visuella och auditiva sinnet kompletterar varandra 

genom att de bearbetar kompletterande information om världen (Nam, 2013).  

 Proctor and Zandt (1994) beskriver att det är fördelaktigt för människor att använda 

fler sinnen när vi arbetar i stressiga miljöer, eftersom vår arbetsbelastning då distribueras 

över alla dessa sinnen. Vi kan heller inte ta in hur mycket information som helst genom ett 

sinne, men våra sinnen kan tillsammans bearbeta mer information än vad de enskilt kan. 

Hörsel, syn och sensoriska stimuli har en koppling till varandra genom att de har 

kompletterande sätt att bearbeta/lösa problem i perceptionen (Purves et al. 2008, s. 147-

173).  

2.2 Perception 
 

Perception innefattar de processer som vi använder då vi känner igen, organiserar, skapar 

mening från det vi upplever i vår omgivning. Den sensoriska bearbetningen ger våra 

sinnen information om omgivningen, men det är perceptionen som gör att vi kan tolka 

signalerna som våra sinnen ger oss. När vi tolkar sinnesintryck är psykologiska processer 

aktiva, och vilka som är aktiva beror på vilka sinnen som varit aktiva i den sensoriska 

bearbetningen (Sternberg & Sternberg, 2009).  

 Gaver (1989) beskriver hur vår hörsel och syn kompletterar varandra, då ljud 

existerar i tid och över rum, medan vår syn existerar i rum och över tid. Med detta menas 

att ljud ofta har en tydlig början och ett tydligt slut, medan det som presenteras visuellt 

ofta är statiskt. Ljud beskriver därför föränderliga händelser bättre än grafik, då grafiken 

inte har någon tidsbegränsning, medan interaktionen med visuella objekt är istället mer 

flexibelt över tid. Gavers beskrivning ger oss en bra förklaring till varför ljud och grafik 

kompletterar varandra i ett spel. Ljuden representerar tydligt korta tillfälliga händelser, 

som exempelvis en studs, medan grafiken ger en överblick där ljudets information inte blir 

lika viktig. Han menar också att en fördel med grafik är att mycket information kan 

presenteras samtidigt, och bearbetas i användarens takt, medan presentationen av ljud har 

en mycket lägre gräns då den inte kan presenteras i samma mängd samtidigt eller 

bearbetas i den takt användaren väljer. Vidare beskriver Gaver hur den visuella 

perceptionen kräver uppmärksamhet i en viss riktning, medan den auditiva perceptionen 

http://www.goodreads.com/author/show/81774.Dale_Purves
http://www.goodreads.com/author/show/81774.Dale_Purves
http://www.goodreads.com/author/show/81774.Dale_Purves
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inte kräver samma typ av fokusering. Gavers beskrivningar visar på att de olika sinnena 

behandlar olika typer av information på olika sätt och de passar olika bra i olika 

situationer, men framförallt att det i många sammanhang kan komplettera varandra. Vår 

syn och hörsel är kompletterande i sin information om omvärlden genom att det visuella 

ger oss information om detaljer, medan det auditiva ger oss information om allt runt om 

oss som vår syn inte ”kommer åt” (Nam, 2013). 

2.2.1 Visuell perception 

 

Visuella perceptionen utgörs av den process där vi tolkar olika synintryck från 

omgivningen (Wickens & Hollands, 2000). Via våra synintryck bearbetar vi klarhet 

(brightness), färg, form, djup och rörelse (Purves et al. 2008, 113-116). Proctor och 

Zandt (1994) menar att synen är det dominerande sinnet i miljöer som exempelvis ett 

datorgränssnitt, precis som det är i den verkliga omgivningen. Synen ger oss en 

överblick över vad som finns att tillgå.  

2.2.2 Auditiv perception 

 

Den auditiva perceptionen innebär processen där våra hörselintryck tolkar stimuli i 

omgivningen (Wickens & Hollands, 2000). Att vi hör ljud beror på ljudvågor som når 

örat. Ljudvågor har fyra egenskaper, vågform, frekvens (hertz), amplitud (decibel) och 

fas. Vår perception bearbetar ljudnivå (loudness), tonhöjd (pitch) och klang (timbre) 

(Purves et al. 2008, s. 155-161). Vissa ljudstimuli kan även generera tempo och rytm, 

vilket kan liknas vid synens bearbetning av rörelse, dock är inte detta område så 

utforskat ännu (ibid). Klangen på ljudet vi hör gör att vi kan skilja på ljudstimuli som 

har samma ljudnivå och tonhöjd (ibid). 

 Att vår auditiva perception bearbetar olika klasser av ljuden gör att vi med vårt 

auditiva system kan avgöra var ljudet kommer ifrån, ljudets källa. Vi har två olika 

typer av mekanismer som hjälper oss att lokalisera ljud på olika frekvenser. Om 

ljudets frekvens är under än 3 Hz bestäms riktningen av interaural tidsskillnad. Det 

innebär att tidsskillnaden det tar för att ljudstimuli att nå båda öronen bestämmer 

varifrån ljudet kommer, då det öra som är närmast ljudkällan kommer att ta emot 

ljudstimulit först. En vuxen människa kan upptäcka interaurala skillnader på 10 

mikrosekunder. Överstiger ljudet frekvensen 3 Hz bestäms lokaliseringen av 

ljudkällan med hjälp av andra mekanismer. Dessa mekanismer använder stimulits 

olika intensitet i förhållande till öronens position gentemot källan, vilket inte är lika 

effektivt som interaural tidsskillnad på låga effekter, med desto bättre på höga (Purves 

et al. 2008, s. 162-164). 

2.2.3 Uppmärksamhet 

  

Uppmärksamhet är den del av perceptionen som gör att vi har förmågan att kunna 

välja att bearbeta det stimuli som är relevant för den situation man befinner sig i eller 

den uppgift man utför.  Uppmärksamheten vi har är begränsad och gör att vi endast 

kan fokusera och bearbeta ett begränsat antal stimulus. Vi har även förmågan att rikta 
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vår uppmärksamhet och välja eller ignorera stimuli (Wickens & Hollands, 2000, s.70). 

Uppmärksamhet kan vara visuell och auditiv. Uppmärksamheten kan delas in i 

selektiv uppmärksamhet, fokuserad uppmärksamhet, delad uppmärksamhet. Selektiv 

uppmärksamhet är förmågan att kunna välja vilka delar av informationen som ska 

bearbetas, och kunna bortse från annan uppmärksamhet. Vi ignorerar vissa cues 

medan andra bearbetas. Ofta kan vi välja vilka cues vill fokusera på, men ibland sker 

det omedvetet. Våra ögon gör att den visuella selektiva uppmärksamheten blir enkel 

då vi med hjälp av våra ögonrörelser kan välja vad vi vill fokusera på visuellt 

(Wickens & Hollands, 2000, s. 69-71). Fokuserad uppmärksamhet innebär förmågan 

att kunna fokusera på vissa delar i informationen som erbjuds, delad uppmärksamhet 

innebär förmågan att kunna uppfatta händelser samtidigt, genom att bearbeta 

information från olika stimuli samtidigt. Denna förmåga är begränsad och fungerar 

inte alltid, beroende på situation och person. Delad uppmärksamhet innebär att vi har 

förmågan att kunna uppfatta händelser samtidigt, genom att bearbeta information från 

olika stimuli samtidigt. Denna förmåga är begränsad och fungerar inte alltid, beroende 

på situation och person (ibid). 

 Skillnaden mellan auditiv och visuell uppmärksamhet är att den auditiva kan ta 

emot input från olika riktningar vilket den visuella uppmärksamheten inte kan, samt 

att det auditiva stimulit är kortlivat, medan visuella stimuli ofta är tillgängligt över en 

längre tid (Wickens & Hollands, 2000, s. 102-105), på grund av att det ekoniska och 

ikoniska minnet är olika långvarigt. 

2.3 Minne 
 

Minnet består av tre delar, sensoriskt minne, korttidsminnet och långtidsminnet (Sternberg 

& Sternberg, 2009). I korttidsminnet blir vi medvetna om informationen, som förts in via 

det sensoriska minnet (Purves et al. 2008, s.44-47). Det sensoriska minnet för över 

information från våra sinnen och varar endast för ett kort ögonblick. Det sensoriska 

minnet delas in i ikoniskt och ekoniskt minne. Det ikoniska minnet behandlar den visuella 

informationen vi tar in genom våra sinnen, medan det ekoniska minnet behandlar den 

auditiva informationen. Båda dessa typer av minne fungerar på samma sätt (Averbach & 

Coriell, 1961), dock lagras det ekoniska minnet under något längre tid än det ikoniska 

minnet (Wickens & Hollands, 2001). Ikoniskt minne varar endast några tiondelar av en 

sekund, medan det ekoniska minnet varar något längre och därmed kan återhämtas inom 

några sekunder (Averbach & Coriell, 1961). 

 Vårt arbetsminne består av fyra delar enligt Baddleys arbestminnesmodell 

(Baddley, 2000). Dessa delar är den centrala exekutiven, den fonologiska loopen och det 

visouspatiala skissblocket, samt den episodiska bufferten.  

Den fonologiska loopen och det visouspatiala skissblocket bearbetas tillsammans i den 

centrala exekutiven, som är den övergripande delen som koordinerar informationen från 

dessa andra delar. Den episodiska bufferten bearbetas också i den centrala exekutiven 

tillsammans med den fonologiska loopen och det visouspatiala skissblocket. Den 

fonologiska loopen är den del som bearbetar den auditiva informationen, medan det 

visouspatiala skissblocket bearbetar visuella och spatiala intryck (Baddley, 1992). Den 

http://www.goodreads.com/author/show/81774.Dale_Purves
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episodiska bufferten ger en koppling mellan arbetsminnet och långtidsminnet, vilket gör 

att vi kan koppla ihop ny och gammal information till en helhet (Baddley, 2000). 

 I den centrala exekutiven bearbetas olika information från våra sinnen parallellt. 

Input från olika sensorisk bearbetning vägs samman och bildar ett slutligt sinnesintryck 

(Lederman & Klatzky, 2009). Av våra sinnen så är synen dominant i många fall, vilket 

beror på att den visuella modaliteten i arbetsminnet får ta en större plats i den centrala 

exekutiven och därmed utgör en större del av vårt slutliga sinnesintryck(Baddley, 1992).  

2.4 Multimodala gränssnitt 
 

Multimodala gränssnitt är gränssnitt som har fler olika modaliteter som kan kombineras, 

som exempelvis Sightlence som kan spelas med olika kombinationer av grafik, haptik och 

ljud. Fördelen med multimodala gränssnitt är att användaren får en förbättrad 

inlärningsprocess och problemlösningsförmåga (Moll et al, 2013). Orsaken till detta anses 

vara att varje sinne bearbetar och kodar information på olika sätt (Proctor & Zandt, 1994). 

Detta innebär att ju fler informationskällor, desto bättre kan informationen tolkas genom 

att varje sinne tolkar sina stimuli. Eftersom bearbetningen från de olika sinnena sedan 

vägs samman och bildar ett slutligt sinnesintryck (Lederman & Klatzky, 2009) bör det 

leda till en bättre helhetsupplevelse och förståelse av händelser.  

 Wickens och Hollands (2000, s. 106-107) menar att uppmärksamhet i ett gränssnitt 

som är multimodalt, av dem kallat cross modality attention, är fördelaktigt då information 

kan processas snabbare. De nämner även att det kan finnas en fördel i när visuell och 

auditiv feedback matchas och ger redundant information, exempelvis beskrivs att en hög 

ton och ett objekt som befinner sig i ett högt läge spatialt ger bättre feedback än vad en låg 

ton gör om den ska representera objektet som befinner sig i ett högt läge spatialt. 

(Wickens och Holland, 2000, s.106). Men att om visuell stimulus och auditiv stimulus är 

redundant i den meningen att de ger samma information ständigt i en uppgift, kommer den 

visuella bearbetningen att hamna i fokus och åsidosätta eller förminska den auditiva 

bearbetningen (ibid).  

2.5 Auditiva Displayer 

 

Sonification har definierats som den auditiva representationen av icke-tal för att förmedla 

information (Kramer, 1997). Sakar et al. (2012) beskriver sonification som en mycket 

användbar metod för att presentera data som omvandlats till ljud/en akustisk signal 

eftersom människan har ett mycket känsligt hörselsystem som lägger märke till små 

förändringar i ”akustiskt mönster”. En typ av sonification är auditiva displayer. Auditiva 

displayer är ljud som används som verktyg för att förmedla information (Frauenberger & 

Stockman, 2009). När den auditiva displayen används som ett komplement till den 

visuella displayen kan det göra att vi blir mindre begränsade i vår kognitiva belastning och 

öka vår prestation i komplexa uppgifter (Balaji et al., 2004). Undersökningar av grafik och 

auditiv feedback har även visat att ett tillägg av ljud till grafiska användargränssnitt kan 

leda till bättre användbarhet genom minskad arbetsbelastning och minskad frustration 

(Crease & Brewster, 1998). Tillägget av ljud i ett datorgränssnitt kan i många uppgifter 
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göra att man kan följa förlopp utan att använda visuellt fokus, vilket gör att man sparar tid 

då man kan rikta sin uppmärksamhet mot andra uppgifter på skärmen. Den feedback man 

får i form av ljud blir ett moment som man tillfälligt påminns om, och kräver endast 

uppmärksamhet en kort stund, det blir en slags representation av föränderliga händelser 

(Gaver 1986). 

 Det finns olika typer av auditiva displayer. Dessa är perceptuell design, ekologisk 

design, kontextuell design, uppgifts-driven design, semiotik, kompositionsdesign och 

utforskande design (Frauenberger & Stockman, 2009). 

 

Perceptuell design 

Den perceptuella designen fokuserar på den mänskliga perceptionen och de kognitiva 

förmågorna vad gäller vår hörsel. Ljuden designas för att människan enkelt ska kunna 

bearbeta och mappa den auditiva informationen. Earcons beskrivs som en typ av ljud som 

har en perceptuell design, denna typ av auditiv display beskrivs utförligare i 2.5.1 Earcons 

och Auditory Icons. 

 

Ekologisk design  

Denna typ av ljud strävar efter att efterlikna ljud som vi hör naturligt i vår vardag. 

Auditory Icons, som beskrivs utförligare i 2.5.1 Earcons och Auditory Icons, är ett 

exempel på en auditiv display som har en ekologisk design.  

 

Kontextuell design 

Kontextuell design av auditiva displayer tar hänsyn till omgivningens begränsningar, som 

kan vara både tekniska och sociala. Man målar ofta upp scenarion där designen kan 

komma att användas och anpassar designen därefter.  

 

Uppgifts-driven design 

Den uppgifts-drivna designen låter uppgiften som ska utföras styra designen av ljudet. 

Denna typ av design liknar den kontextuella designen, dock tar man här främst hänsyn till 

den specifika situationen och inte allt i omgivningen.  

 

Semiotik 

Semiotiken behandlar ljud som symboler, där man strävar efter att ge ljudet en korrekt 

tolkning av ljudets representation. Man vill alltså att ljudet ska vara starkt symboliserat 

med en viss händelse.  

 

Kompositionsdesign 

Den kompositionella designen av ljud innebär att ljuddesigners har fått konstruera ljuden, 

ofta för att de ska bli mer estetiskt tilltalande. Det estetiskt tilltalande är dock inte alltid 

det som gör ljudet beskrivande för situationen eller händelsen.  

 

Utforskande design 

Den utforskande designen gör att man arbetar med att utforska olika designalternativ på 

ljudet (ibid). Denna typ av design beskrivs som vanlig, men kan leda till att man hittar en 
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lösning som bara är anpassad för just den specifika situationen, och därmed inte blir 

generaliserbar för andra situationer där auditiva displayer ska tillämpas.  

 

 När ljud designas tar man ofta hänsyn till någon eller några av dessa auditiva 

displayer. Dock lämnar designen av visuella displayer ofta något åt slumpen när ljudet 

designas, och ofta är ljuddesign inte väl underbyggt enligt Frauenberger & Stockman 

(2009), vilket gör att det inte alltid är det bästa alternativet att utgå från befintliga 

ljuddesigner när man ska skapa en auditiv display. Några av de olika typerna av 

displayerna överlappar även varandra något, men tillsammans lämnar de ändå glapp i 

designen (ibid). Auditiva displayer är överlägsna visuella displayer som försöker 

representera det som mer naturligt presenteras genom ljud (Sakar et al., 2012). 

 För studien på Sightlence är flera av de auditiva displayerna intressanta att 

undersöka. Den auditiva designen fokuserar på människans perception och kognitiva 

förmågor vad gäller hörseln (Frauenberger & Stockman, 2009). 

2.5.1 Earcons och Auditory Icons 

 

Earcons är små korta musikaliska ljud, medan auditory icons är verkliga ljud som har en 

”intuitiv mappning i gränssnittet” (Nam, 2013). Fernström et al. (2005) beskriver auditory 

icons som konkreta displayer, medan earcons är abstrakta displayer. Fernström et al. 

(2005) menar att de konkreta displayerna passar design av saker som ska användas av 

människor varje dag, medan de abstrakta displayerna ofta passar som design i miljöer där 

träning är en viktig del för att kunna prestera på en hög nivå, till exempel i en cockpit på 

ett flygplan. Sightlence får ses tillhöra ett område där man tränas i att prestera på en hög 

nivå, och därför passar abstrakta displayer bra i spelet, alltså earcons. Auditory icons och 

earcons framkallar olika kognitiva förmågor (Csapó & Wersényi, 2013). Auditory icons är 

starkt relaterade till ”ikoner” och ger en direktkoppling, medan earcons är mycket 

effektiva då man inte kan göra en naturlig association mellan en ikon och ett ljud utan 

måste lära sig att associera ett påhittat ljud med en händelse/situation.(ibid).  Auditory 

icons är lättare att lära och reaktionstiden är något kortare för dessa än för earcons (Nam, 

2013). Earcons förutsätter istället att användaren lär sig representationerna för ljuden i just 

det system som de finns i (Csapó & Wersényi, 2013). Earcons är i vissa situationer mer 

fördelaktiga än auditory icons, även fast de kräver att man lär sig dess betydelse. Fördelar 

är att ercons kan upplevas som behagligare och de kan även tillämpas i fler designer 

(ibid). Studier har visat att earcons är ett bra alternativ när man ska utveckla ett auditivt 

gränssnitt (Csapó & Wersényi, 2013; Ratanasit & Moore, 2005).  

 Csapó och Wersenyi (2013) beskriver att meningen med auditory icons är att man 

ska mappa händelser med ljudet, vilket ofta är visuella händelser. Vidare beskrivs att ljud 

bör vara 200 till 600 millisekunder långa för att de ska gå att känna igen, och är därmed en 

lämplig längd för en auditory icon. Av denna anledning kan vi även anta att earcons bör 

designas efter samma rekommendation, eventuellt med ett något längre ljud då den 

naturliga mappningen inte finns där till en början.  
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2.5.2 Tidigare studier på Earcons och Auditory Icons 

  

I en studie av Gaver (1986) resonerar man kring vilket typ av ljud som är lämplig att välja 

för att representera händelser på skärmen auditivt istället för grafiskt. Ljuden som ska 

användas enligt författaren är auditory icons som är informativa ljud. Dessa informativa 

ljud tas fram genom att granska hur vi tar in ljud från omvärlden. Enligt Gaver (1986) är 

det i själva verket inte ljuden som är intressanta, utan det är ljudkällan som intresserar oss, 

vilket kan återkopplas till interaktionen mellan människa och dator – vi vill veta vad som 

händer i datorn via ljuden som beskriver händelserna. Vi förstår ljud genom erfarenheter, 

därav blir bekanta former av ljud effektiva stimuli(ibid). Dessa auditory icons är inte 

exakta ljud av verkligheten utan karikatyrer/metaforer av dem, som svepningar, studsar 

mm, vilket gör dem tydliga och bekanta.  

 I en senare studie av Gaver (1989) diskuteras återigen hur ljud kan bidra till 

datorgränssnittens funktionalitet. I denna studie görs experiment på ett auditivt gränssnitt 

utvecklat åt Apple, kallat The Sonic Finder. Resultatet visade på att ljud ger en ökning i 

engagemang och gör användaren mer flexibel i mottagande av information. En slutsats 

som dras är att ljud är en bra informationskälla till bakgrundsprocesser i gränssnitt, istället 

för att ersätta det visuella gränssnittet. Att addera ljud till ett grafiskt gränssnitt kan leda 

till att styrkorna från båda gränssitten kommer fram på bästa sätt (Gaver, 1989). Auditory 

icons som representerar exakt det som man kan se visuellt tillför troligtvis ingenting till 

gränssnittet, men det är inget som kan sägas med säkerhet (Gaver, 1989, s.82). Ett sådant 

tillägg beskrivs ändå enligt Gaver (1989) som en informationskälla som avlastar 

användarens visuella uppmärksamhet, alltså tillför den någonting till användaren i alla 

fall, även om Gaver anser att det inte tillför något till gränssnittet. Att ett tillägg av ljud 

även ökar engagemanget hos användaren menar Gaver (1989) är en viktig aspekt med 

tanke på user experience. 

 Ett spel som tidigare gjorts med enbart auditivt gränssnitt är Tower of Hanoi 

(Winberg & Hellström, 2001). Designen är mycket lik den som använts för Sightlence. 

Spelets brickor fick olika pitch och klang och höjden på tornen som byggdes 

representerades av längden på ljudet man fick höra. Ljudet pannorerades för att man 

skulle förstå vilket av tornen som man byggde på. Ljuden i spelet kan alltså beskriva som 

earcons, och de är uppbyggda på samma sätt som i Sightlence. Resultatet av studien som 

utfördes på spelet visade att det auditiva gränssnittet är ett väl fungerade sätt att utveckla 

spel för personer med nedsatt syn eller blindhet. Detta tyder på att Sightlence auditiva 

gränssnitt fungerar bra på den målgrupp det har utvecklats för. Ljuden gjorde att blinda 

spelare kunde spela spelet tillsammans med personer med syn under mer jämlika 

förutsättningar. Dock nämndes inte hur spelarna utan funktionsnedsättningar upplevde 

ljuddesignen i spelet. Auditiva displayer gör informationsteknologin för blinda mer 

tillgänglig (Frauenberger & Stockman, 2009). 

 I många gränssnitt verkar både auditory icons och auditory earcons vara bra 

designalteranativ, och det är delade meningar mellan forskare om vilken av ljudtyperna 

som fungerar bäst. Fördelen med earcons är att ljuden passar på fler situationer där 

händelser inte kan representeras av auditory icons (Fernström et al., 2005). En viktig 
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aspekt att ha i åtanke vid auditiv design till ett grafiskt gränssitt är att i vissa fall kan ljud 

uppfattas som irriterande och förvirrande istället för hjälpande (Nam, 2013).   

3 Hypoteser och frågeställningar 
 

Två hypoteser, en för prestation och en för underhållningsvärde, samt frågeställningar för 

den kvantitativa studien och mixad design presenteras nedan. Hypoteserna och 

frågeställningarna är baserade på bakgrunden och den tidigare studien på Sightlence och 

utifrån rapportens teoriavsnitt.  

3.1 Prestation   
 

Hypotesen för prestation är att prestationen kommer att vara högre i gränssnittet 

grafik-ljud än i gränssnittet grafik. Då uppmärksamheten är fördelad över två sinnen 

borde informationen kunna processas snabbare (Wickens och Hollands (2000, s. 106-

107) och inlärningsprocessen och problemlösningsförmågan i uppgiften borde vara 

förhöjd (Moll et al., 2013). En auditiv display som komplement till en visuell display 

kan leda till att vi blir mindre begränsade i vår kognitiva belastning och öka vår 

prestation i komplexa uppgifter (Balaji et al., 2004). Undersökningar av grafik och 

auditiv feedback har även visat att ett tillägg av ljud till grafiska användargränssnitt 

kan leda till bättre användbarhet genom minskad arbetsbelastning och minskad 

frustration (Crease & Brewster, 1998).  

3.2 Underhållningsvärde 
 

Hypotesen vad gäller underhållningsvärde är att tillägget av ljud till det grafiska 

gränssnittet kommer ge deltagarna en upplevelse av ökat underhållningsvärde. Enligt 

Lederman och Klatzky (2009) bör bearbetningen och sammanvägningen av olika 

sinnesintryck leda till en bättre helhetsupplevelse och förståelse för en situation. 

Studien av The Sonic Finder av Gaver (1989), visade också att ljud ger en ökning i 

engagemang och gör användaren mer flexibel i mottagande av information, och att 

addera ljud till ett grafiskt gränssnitt kan leda till att styrkorna från båda gränssitten 

kommer fram på bästa sätt.  

 Den tidigare studien på Sightlence visade även att modaliteten grafik-haptik gav 

en högre underhållningsvärde hos testdeltagarna jämfört med grafiken som enskild 

modalitet, vilket ger en förhoppning om att den auditiva displayen ska ge samma 

effekt vid tillägget till den grafiska displayen.  

3.3 Kvalitativ frågeställning 
 

Hur beskriver användarna gränssnitten i förhållande till varandra? Detta är intressant 

att ta reda på för att få en insikt i hur ljudet upplevs och på så vis kunna föreslå 

eventuella förbättringar i ljuddesignen utifrån subjektiva upplevelser.  
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3.4 Mixad design 
 

Frågeställningen som ska knyta samman de kvantitativa frågeställningarna i prestation 

och underhållningsvärde med den kvantitativa delen som presenterar deltagarnas 

upplevelser är: Vad ger den kvalitativa och den kvantitativa datan tillsammans för 

information om ljudets design och möjligheter till förbättring?  

3.5 Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används för att hitta teman och 

kategorier i texter från exempelvis analyser. Bryman (2012) menar att det återger en 

systematisk och objektiv bild av innehållet i den insamlade datan.  

 Tillvägagångsättet går ut på att man skapar sig en helhetsbild av intervjun 

genom transkribering av hela texten, och att den läses igenom upprepade gånger. 

Därefter plockas de uttryck som är relevanta för frågeställningen ut. Dessa uttryck 

kortas sedan ner för att ge ett kortare men ändå beskrivande uttryck, vilka sedan kodas 

och delas in i kategorier.  Utifrån kategorierna kan man skapa teman där intervjuernas 

innehåll tydligt presenteras (Granheim & Lundman, 2004). Analysmetoden kan 

beskrivas som en bottom-up metod, där innehållet i intervjuerna bygger upp en 

representativ helhet över den generella upplevelsen av, i detta fall, spelet.  

4 Metod 

 
En användarstudie med 16 deltagare utfördes, genom testomgångar på ca 40 minuter per 

deltagare. Två spelspelsessioner per deltagare utfördes, vilka mätte prestation mellan två 

modalitetskombinationer i spelet Sightlence, grafisk och grafisk-auditiv. Åtta av 

deltagarna spelade spelet först med modalitetskombinationen grafik-auditiv följt av en 

spelomgång med endast grafik, medan resterande åtta deltagare spelade spelet med endast 

grafik först, följt av grafik-auditiv för att motverka inlärningseffekt. Varje spelsession 

följdes av en enkätundersökning som mätte underhållningsvärdet hos de två 

modalitetskombinationerna. Intervjuer genomfördes efter spelsessionerna för att få en 

uppfattning spelarnas upplevelse mellan de två sessionerna. Intervjuerna transkriberades 

och behandlades genom innehållsanalys.  

 Studien har en inomgruppsdesign, eftersom syftet är att ta reda på om det finns 

någon upplevd skillnad mellan de två olika gränssnitten som ska undersökas. Studien har 

även en mixad design, då kvalitativa och kvantitativa data är en del av studien.  

I avsnitten nedan presenteras de tillvägagångssätt och analysmetoder som användes för att 

besvara hypoteserna och frågeställningarna i studien.   

 Två mått som användes i den tidigare studien på Sightlence användes även i denna 

studie, prestation (User Performance) och underhållningsvärde (User Satisfaction). 

Eftersom samma mått används mellan dessa studier kan vissa jämförelser komma att 

göras i framtida studier. De två återgivningsteknikerna, prestation och 
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underhållningsvärde, ger både objektiva och subjektiva resultat. Prestation mäts objektivt, 

medan underhållningsvärde mäts subjektivt. Intervjun återger också subjektiva data.  

4.1 Apparatur 
 

Testerna utfördes på en Asus Zenbook och handkontrollen var av märke XBOX 360. På 

var sin sida av datorn placerades en högtalare inställd på medelhög volym, figur 2.  

 

Figur 2. Överblick över platsen för testutförandet 

4.2 Deltagare 
 

I studien deltog 16 personer (n=16), fem kvinnor och elva män från Linköpings 

Universitet. Deltagarna var i åldern 19-30 år, och medelåldern var 24 år, SD=2,9. 

Deltagarna rekryterades genom en opportunistisk rekryteringsstrategi, som grundades i ett 

bekvämlighetsurval.  I rekryteringen togs ingen hänsyn till kön, ålder eller spelerfarenhet. 

Ersättningen för deltagande i studien var fika på ett närliggande café efter att testet 

genomförts.  

 Data från en spelares spelomgång, den första omgången då spelet spelades med 

ljud, hade fallit bort i den automatiska registreringen av data för prestationsmätning. Ett 

värde imputerades därmed genom att ersätta det saknade värdet med medelvärdet av de 

två andra omgångarna under spelsessionen, för att kunna behålla den övriga datan som 

hade samlats in från deltagaren. Det imputerade värdet berör endast den del i studien som 

mäter prestation. Denna metod är godtagbar statistiskt och gör att det imputerade värdet 

inte påverkar signifikansen, samtidigt som man inte behöver ta bort övriga insamlade data 

från deltagaren. 
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4.3 Etik 

 
Innan testet påbörjades fick deltagaren skriva på en medgivandebankett, som skapats efter 

de forskningsetiska principernas huvudkrav på individskydd: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Blanketten innehöll information om testets upplägg och information om att deltagren när 

som helst kunde välja att avbryta testet. Vidare informerade blanketten om att datan som 

samlas in är anonymiserad och ej kan knytas till deltagaren. Deltagarna godkände genom 

sin påskrift att de data som samlades in via testerna kan komma att användas även i andra 

vetenskapliga studier och texter, även av andra forskare och studenter.  

4.4 Procedur 

 

Försöken inleddes med en presentation av spelet med instruktioner om spelets funktioner, 

både grafiska och auditiva. Längden på en spelsession var 10 minuter, vilket innebar 3 

fullständiga registrerade spelomgångar per session. Nedan kommer begreppet spelsession 

representera en av de 10 minuter långa sessionerna där tre omgångar av spelet spelades. 

Begreppet spelomgång innebär därmed en spelstart till en spelförlust.  

 Efter den 10 minuter långa spelsessionen delades en enkät ut, med tillhörande 

muntliga instruktioner om hur den skulle fyllas i. När enkäten fyllts i upprepades samma 

procedur på det andra gränssnittet. Deltagarna hade tillåtelse att be testledaren om 

förtydligande av frågorna om de upplevedes som svårtolkade.  

 Efter de båda spelsessionerna med tillhörande enkäter genomfördes en intervju som 

varade mellan 3-8 minuter där testdeltagaren fick uttrycka sina åsikter och upplevelser om 

de två spelsessionerna och spelet i helhet. En hel testomgång varade i totalt 35-45 minuter.  

4.5 Prestation 

 
Prestationen mättes genom det totala antalet bollstudsar, mot paddeln, under en 

spelsession. En spelsession varade i 10 minuter per gränssnitt, vilket innebar tre 

fullständiga spelomgångar per session där poängen uppmättes. Antalet bollstudsar mättes 

av en programvara som kördes i spelets bakgrund, vilka lästes av efter sessionerna. De tre 

omgångarna per session slogs ihop till en totalpoäng för att göra jämförelser mellan de 

olika modalitetskombinationerna, där signifikansnivån sattes till p<0.05. 

4.6  Underhållningsvärde 

 
Upplevelsen hos användaren mättes genom en enkätundersökning. Enkäten är utvecklad 

av Fang, Zhang och Chan (2013) och baseras på ”Flow-experience”, vilket kan ses som ett 

mått på underhållning och utmaning i speldesign. Enkäten består av 23 påståenden, med 

sex delskalor (tabell 1). Frågorna har en skala från 1-7, där 1 står för ”håller inte med” och 

7 för ”håller med helt”, ett alternativ för ”inget svar” finns också med. Enkäten är 

framtagen på engelska, och fick behålla originalspråket i denna studie. Genom 

medelvärdena från de sex delskalorna kan specifika delar av resultatet jämföras, medan 
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det totala värdet från deltagarna speglar den totala tillfredsställelsen kallad ”Gameplay 

enjoyment” (ibid.). Signifikansnivån sattes till p<0.05. 

 

Kategori Frågor Beskrivning 

1 1-4 

A challenging activity that requires 

skill 

2 6-10 Clear goals and feedback 

3 11-12 Concentration on the task at hand 

4 13-14 The paradox of controll 

5 16-20 Immersion 

6 21-23 Autoelectic experience 

Totalt 1-23 Gameplay Enjoyment 

 

Tabell 1. Flow-experience delskalor 

4.7 Intervju 
  

En intervju med öppna frågor ställdes efter deltagarens spelsessioner. Frågorna var öppna 

för att inte påverka deltagarens svar (Creswell, 2013, s. 141), dock så var intervjuerna 

semistrukturerade för att få information om vissa delar av spelomgångarna, mer specifikt 

ljudet från de olika deltagarna. Frågor som ställdes var bland annat ”Hur kändes det?”, 

Vad tyckte du?, Vad var bra?, Vad var mindre bra?, Var båda typerna av ljud lika 

hjälpsamma/på vilket sätt? Om du skulle få spela igen, skulle du välja att spela med eller 

utan ljud? 

 Intervjuerna spelades in och analyserades med metoden innehållsanalys. 

Kategorierna som materialet delades in i var: Ljudens design och användbarhet, 

Upplevelser av ljudet, Studsljuden, Nivåljuden, Övriga kommentarer.  

5 Resultat 
 

Nedan presenteras resultaten från spelomgångarna, enkätstudien samt innehållsanalysen 

från intervjuerna.  

5.1 Prestation 

 

Poängen från de tre spelomgångarna från varje session lades samman och jämfördes 

mellan de två gränssnitten med hjälp av ett beroende t-test. Normalfördelningen 

undersöktes med histogram och Kolmorogov-Smirnovs normalitetstest (p>0.005).  

Resultatet av t-testet visade inte på någon signifikans i prestation mellan de två grupperna 

(p>0.005), tabell 2 och 3.  
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medelvärde N standardavvikelse 

med ljud 45.6 16 6.3 

utan ljud 46.2 16 5.4 

 

Tabell 2. Medelvärde över deltagarnas prestation 

 

 

t p (2-tailed) df 

Med ljud-Utan ljud -0.71 0.49 15 

 

Tabell 3. T-test på deltagarnas prestation mellan de olika spelsessionerna – med och utan ljud.  

5.2 Underhållningsvärde 
 

En jämförelse mellan delskalorna (tabell 1) gjordes mellan de olika modaliteterna, samt en 

jämförelse mellan den totala poängen mellan modaliteterna, den så kallade ”Gameplay 

enjoyment”.  

 Datan från enkätsvaren visade sig vara normaldistribuerad genom att histogram och 

Kolmorogov-Smirnovs normalitetstest kontrollerades. Ett paired samples t-test visade att 

det inte fanns någon signifikans mellan delskalorna för de olika modaliteterna (p>0.05), 

och inte heller i ”Gameplay enjoyment” mellan de olika modaliteterna, tabell 4 och 5. Två 

värden ligger dock nära gränsen för signifikans, kategori 2 (p = 0.08) och det totala måttet 

över alla kategorier (p=0.10). För dessa delar av testet gjordes en mätning av statistisk 

power, för att undvika ett typ II-fel, vilket innebär att man accepterar att det inte finns en 

skillnad, fast det egentligen gör det. Resultatet av detta visade att de båda kategorierna har 

en svag statistisk power, och att ett större urval behövs för att kunna vara säkra på att en 

korrekt bedömning görs.  

 

Kategori Modalitet Medelvärde Standardavvikelse 

1 Ljud 4.60 1.17 

 

Utan ljud 4.48 1.08 

2 Ljud 6.33 0.59 

 

Utan ljud 6.08 0.87 

3 Ljud 4.41 1.47 

 

Utan ljud 4.19 1.28 

4 Ljud 5.94 0.81 

 

Utan ljud 5.47 1.06 

5 Ljud 3.55 1.05 

 

Utan ljud 3.38 0.90 

6 Ljud 4.54 0.93 

 

Utan ljud 4.54 0.97 

Totalt Ljud 4.89 0.58 

 

Utan ljud 4.69 0.62 

 

Tabell 4. Medelvärden över det upplevda underhållningsvärdet hos deltagarna mellan de olika 

delskalorna, samt det totala medelvärdet över skalorna 
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Kategori t p (signifikans) df 

1 0.62 0.55 15 

2 1.90 0.08 15 

3 0.79 0.44 15 

4 1.83 0.87 15 

5 0.98 0.35 15 

6 0.00 1.00 15 

Totalt 1.75 0.10 15 

 

Tabell 5. T-test på deltagarnas upplevda underhållningsvärde för de olika delskalorna, samt det 

totala underhållningsvärdet 

5.3 Intervjuresultat med tillhörande analyser 
 

De 16 intervjuerna resulterade i en samling av både liknande och olika åsikter hos 

deltagarna. Intervjuernas innehåll har delats in i fem teman, Ljudens design och 

användbarhet, Upplevelser av ljudet, Studsljuden, Nivåljuden, Övriga kommentarer på 

speldesignen. Nedan presenteras resultaten. 

5.3.1 Ljudens design och användbarhet 

 

”Går de liksom jättesnabbt så hinner man liksom inte använda den 

 informationen på det sättet” 

 

På de högre nivåerna har flera spelare uttryckt att inget av ljuden ger någon hjälp då 

man reagerar mer instinktivt på den visuella feedbacken och att hjärnan inte hinner 

processa vad ljuden innebär.  

 Analys: Eftersom ljuden i spelet inte är verkliga ljud, utan ljud som mer eller 

mindre behöver läras in (earcons), så är det förståeligt att man inte hinner processa 

vad ljuden betyder när man instinktivt kan reagera på det man ser och inte medvetet 

behöver bearbeta det visuella intrycket på samma sätt som ljuden. Om man lär sig 

ljudens betydelse skulle man eventuellt ha behållning av den auditiva feedbacken, men 

det finns även en risk att vi endast fokuserar på informationen på skärmen och inte 

bearbetar ljudet som en effekt av att vår syn är dominant (Harcher-O’Brien et al. 

2008). 

 

”Det kändes som att det var genomtänkt” 

 

Testdeltagarna har bland annat beskrivit ljudets design som ”genomtänkt” och ”fiffigt” 

och ”ganska bra”. En deltagare uttryckte att denne trodde att ljudet inte skulle kunna 

göras på ett bättre sätt. En av deltagarna ansåg att skillnaden mellan den ljusa och 

mörka tonen inte var tillräckligt tydlig, men att det kan ha berott på att det var 

högtalare och inte hörlurar som användes i spelet. 
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 Analys: Kommentarerna visar på att ljuden känns naturliga för spelet, men 

också att det kan finnas anledning till att förbättra ljuden vad gäller skillnader i 

klang. 

 

”…då har man ju faktiskt inte de här två dimensionerna utav vinkel, utan då har man 

 bara en upp eller ner” 

 

Flera testdeltagare uttryckte att ljudet inte beskriver vilken vinkel bollen färdas i, och 

funderat kring om det är något som är viktigt att ha med i den auditiva feedbacken. En 

deltagare menade att om man skulle spela utan grafik så blir det en dimension som 

försvinner, vilket denne person ansåg eventuellt skulle kunna underlätta spelet. Flera 

deltagare som uttryckte att vinkeln inte presenterades auditivt tog inte ställning till om 

det var bra eller dåligt, utan gjorde endast ett konstaterande.   

 Analys: Följer man bollen med paddeln genom att lyssna på ljuden som 

beskriver paddelns nivå i förhållande till bollen, så kommer man hamna i rätt nivå 

med paddeln när det är dags att träffa bollen, utan att behöva ta hänsyn till vinkeln 

bollen kommer i. Spelar man med enbart grafik och följer bollens rörelse med paddeln 

hela tiden fungerar spelet på samma sätt, men med anledning av att det finns en 

grafisk representation i båda gränssnitten så observerades att alla deltagare valde att 

ta med vinkeln i beräkningen i spelet. Detta gjorde att de inte fick exakt den feedback 

auditivt som de fick visuellt. På så vis skulle man kunna säga ett en dimension 

förvinner om man skulle spela enbart med ljud. Att den lilla skillnaden mellan den 

grafiska och den auditiva displayen finns borde inte påverka denna studie, men är en 

viktig faktor att ta hänsyn till om man vill studera skillnader mellan ett auditivt 

gränssitt och ett grafiskt gränssnitt. Eftersom bollen färdas diagonalt över spelplanen 

innebär det att man kan ligga i rätt läge med paddeln i förhållande till hur bollen 

kommer att studsa, även att ljuden informerar om att paddelns position inte följer 

bollens färdväg. Denna förutseende strategi som den visuella displayen ger går 

förlorad om man väljer att endast ta hänsyn till ljudets återgivning av händelserna på 

planen. Detta gör att man troligtvis skulle prestera sämre om man skulle spela med 

endast den auditiva displayen på högre nivåer i spelet, jämfört med den grafiska 

displayen, då man får kortare tid på sig att planera och utföra den motoriska rörelse 

som krävs för att träffa bollen med paddeln.  

 

”… de höga tonerna borde snarare komma när paddeln befinner sig ovanför bollen, 

 snarare än nu, som det är nu liksom att det är låga toner istället, det känns som 

att det vore mer logiskt på nått sätt” 

 

Ljuden som beskriver paddelns förhållande till bollen beskrevs av deltagarna som 

logiskt, då olika ljud för om paddeln befinner sig över eller under bollen. I den 

nuvarande designen spelas en ljus ton upp om bollen är över paddeln och en mörkare 

ton visar att bollen är under paddeln. Några deltagare uttryckte att dessa ljud borde 

byta plats. Deltagarna tyckte alltså att det kändes naturligare med en ljus ton när 

paddeln är ovanför bollen än när bollen är ovanför paddeln. 
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 Analys: Anledningen till att man fokuserar på paddelns läge i förhållande till 

bollen istället för bollens läge i förhållande till paddeln skulle kunna bero att man kan 

styra paddeln och avgöra var den ska befinna sig på spelplanen, vilket man inte kan 

göra med bollen. Därmed fokuserar man på paddelns läge och då skulle ett ljusare 

ljud bättre representera att paddeln var ovanför bollen än att ett ljust ljud 

representerar att bollen är ovanför paddeln. 

 

”Jag tror man behöver typ mer tid ändå, för att verkligen förstå och lära sig komma in 

i det här, eftersom man ser det så blir ju inte ljudet det primära liksom intrycket liksom 

var man ska fokusera sig” 

 

En deltagare uttryckte att den visuella feedbacken tog över och att man inte tänkte så 

mycket på ljudens betydelse. Att betydelsen av ljuden inte framgick helt trodde 

spelaren berodde på att man inte lärde sig ljudens betydelse för att man inte behövde 

det då det fanns en visuell display. 

 Analys: Genom kommentaren bekräftas att ljuden inte är tillräckligt 

representativa för att direkt kunna komplettera eller ersätta den visuella displayen när 

man spelar med de två displayerna tillsammans. Genom att lära sig vad ljuden 

betyder kan man skapa en förståelse för ljudens betydelse, men det kräver att man 

aktivt försöker lära sig ljudens betydelser, eller att man spelar spelet under en längre 

tid och på så vis lär sig innebörden av den auditiva feedbacken. Ljuden i spelet 

beskrivs som earcons, och earcons antas vara det bästa alternativet för denna typ av 

spel där det inte finns några naturliga ljud (auditory earcons) som passar(Csapó & 

Wersényi, 2013).  

Ljuden är så pass väl utformade i spelet så att det skulle gå att spela utan grafik, men 

dock måste man lära sig betydelsen av varje specifikt ljud, noggrannare än när 

grafiken finns närvarande.  

 

”Det var effektfullt” 

 

Panoreringen fick kommentarer från ett fåtal av testdeltagarna. En av deltagarna ansåg 

att det var häftigt och effektfullt medan en annan deltagare sade sig ha lagt märke till 

panoreringen men inte ansåg att den var så användbar när man ändå kunde se hur 

bollen färdades visuellt. 

 Analys: då dessa deltagare inte ansåg att ljudet hjälpte dem prestera bättre i 

spelet kan vi anta att det fyller en funktion i upplevelse snarare än att den höjer 

förmågan hos spelaren. 

5.3.2 Upplevelser av ljudet 

 

”Även om jag kanske inte tror att ljudet i sig gjorde att jag presterade bättre, så var det 

lättare att liksom hålla koll på spelet liksom, det kändes bättre helt enkelt” 
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Flera av spelarna uttryckte att de upplevde att ljudet inte tillförde något 

prestationsmässigt och att det inte var hjälpsamt eftersom det man hörde 

representerade det som man även kunde se på skärmen. Trots att de inte tyckte att 

ljudet var hjälpsamt uppskattade många ljudet i spelet då de ansåg att det gjorde spelet 

mer underhållande.  Några ansåg att ljudet gjorde att spelet blev roligare i början när 

det inte var så utmanande och att det gjorde att det ”hände mer” i spelet. En spelare 

uttryckte att det var roligare men även ”mer plågsamt” att spela med ljud, då det ljud 

som representerade paddelns nivå i förhållande till bollen var jobbigt att lyssna på. 

 Analys: Att de flesta spelarna upplevde en känsla av att spelet var roligare när 

ljudet var med, trots att de inte upplevde att det gjorde att de presterade bättre visar 

på att ljudet tillför något vad gäller spelarnas upplevelse och upplevda 

underhållningsvärde. Ljudet ger alltså en upplevelse av att man spelar ett spel och gör 

det för nöjes skull och att det blir mer underhållande. Att spelare föredrar att spela 

med ljud för att det är roligare men även jobbigt att lyssna på visar att ljudet tillför 

spelupplevelsen mycket hos vissa spelare.  

 

”Det skulle nog vara enklare att alltid ha ljud” 

 

En spelare som ansåg att ljuden hjälpt till på de lägre nivåerna i spelet trodde även att 

ljudet hjälpte till när nivåerna i spelet blev mer utmanande, men vanligast var att 

spelarna ansåg att ljudet inte gav någon hjälp i prestation på de högre nivåerna. Många 

uttryckte att det blev lättare med ljud eftersom man fick mer feedback från spelet, men 

de flesta verkade tycka att det endast blev ”lättare” på de lägre nivåerna av spelet och 

att ljudet inte gjorde någon skillnad når spelet blev mer utmananade.  

 Analys: Att spelarna upplevde ljudet som hjälpsamt på de lägre nivåerna och 

inte de högre beror antagligen på att spelarna han processa ljudens betydelse på de 

lägre nivåerna eftersom de hade god tid på sig att både se betydelsen av ljudet 

grafiskt, de hade även tid att fokusera på annat och sedan återgå till spelet tack vare 

ljudet. Att spela med ljud kan upplevas enklare av spelaren, men det har inte visat på 

någon signifikant skillnad i prestation att spela med eller utan ljud, vilket innebär att 

känslan av att det är lättare inte hjälper till att nå en högre nivå i spelet. 

 

”Jag kände mig typ mindre stressad när jag inte hade ljud än när jag hade ljud, fastän 

ljudet gav ju också en bättre upplevelse” 

 

Några spelare upplevde ljudet i spelet som stressande med skulle ändå välja att spela 

med ljudet eftersom det gav en bättre inlevelse och gjorde att det kändes som att man 

spelade ett spel. En spelare uttryckte att ljudet var ”harmonisk och inte alls stressande 

som det kan vara”. De personer som upplevde ljudet som stressande skulle ändå välja 

att spela spelet med ljud och de fick spela det igen. Både studsljudet och ljudet som 

beskriver bollens förhållande till paddeln beskrevs som stressande i samma 

utsträckning. En av deltagarna menade att ljudet gav en roligare och bättre 

helhetsupplevelse, trots att man blev stressad av det. Det fanns delad uppfattning om 

spelet kändes olika i hastighet beroende på om man spelade med ljud eller utan, vissa 
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uppfattade spelets hasighet som snabbare med ljud och andra tvärt om, medan många 

inte uttryckligen reflekterade över det alls. 

 Analys: En viktig aspekt att ha i åtanke vid auditiv design till ett grafiskt 

gränssitt är att i vissa fall kan ljud uppfattas som irriterande och förvirrande istället 

för hjälpande (Nam, 2013). De olika upplevelserna av spelets ljud vad gäller stress 

tyder på att stressnivå och upplevelse skiljer sig mycket mellan olika personer, och att 

upplevelsen av stress inte alltid väger över den positiva spelupplevelsen som ljudet ger 

hos många. Att få samma input både auditivt och visuellt kan eventuellt vara en faktor 

som stressar i spelet då samma information måste bearbetas på två sätt, till skillnad 

från om man får input från två källor som kompletterar varandra med information. 

Dock verkar ljudet ibland ersätta den visuella informationen på lägre nivåer då 

spelarna inte fokuserar så mycket på det visuella.  

 

”Jag var nog mer fokuserad på grund av ljudet” 

 

Flera spelare menade att ljudet gjorde att man var mer inne i spelet och att det gav en 

konstant feedback om vad som hände. En annan spelare beskrev ljudets tillägg som att 

det kändes att man spelade med ett extra sinne och att man sjönk in i spelet. Flera 

spelare lämnade kommentarer om att spelet bidrog till att man blev mer fokuserad och 

uppslukad av spelet när de spelade versionen med ljud. En spelare menade att man blir 

distraherad av omgivningen om ljudet inte är med i spelet.  

 Två av spelarna uttryckte att de försökte räkna var bollen skulle hamna med 

hjälp av vinklarna den studsade i. En av dessa spelare uttryckte att det var skönare att 

spela med ljud för då fokuserade man mer på att det var ett spel och inte en 

räkneuppgift. Den andre spelaren tyckte att ljudet hjälpte till att planera en strategi och 

att man på så sätt fick bättre fokus med ljudets hjälp. 

 Analys: Ljuden verkar ge en känsla av närvaro i spelet, och att spelet upplevs 

som ett underhållande spel mer än en uppgift att lösa. Att närvaron i spelet skulle vara 

samma sak som att man alltid är totalt fokuserad på spelet är något som inte helt 

stämmer överens med vad som observerades vid testillfällena, då deltagarnas fokus på 

spelomgångarna inte skiljde sig märkbart åt mellan den grafiska och den grafisk-

auditiva displayen. Dock finns känslan av att man fokuserar mer med ljud hos vissa 

spelare, vilket inte kan ifrågasättas. 

Att man upplever att man blir distraherad av omgivningen när man spelar utan ljud 

än men inte med ljud är något som skulle kunna stämma, då många spelare 

fokuserade på annat än enbart spelet under spelets lägre nivåer. Samtidigt så var 

deltagarnas observerade fokus inte högre när de spelade spelet med ljud än utan ljud. 

 

”Det kändes lättare att fokusera liksom på själva uppgiften när det inte var ljud” 

 

Flera spelare uttryckte att de på de lägre nivåerna i spelet fokuserade på annat när de 

spelade med ljud. De menade att ljudet gjorde att man inte behövde fokusera på 

uppgiften hela tiden, utan kunde skifta tillbaka fokus till spelet när de hörde studsljud, 

eftersom ljudet beskrev att bollen kunde vara på väg tillbaka i mot paddeln. Utan ljud 
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menade flera av spelarna att de behövde följa bollen hela tiden, även på de låga 

nivåerna. I spelsessionen utan ljud beskrev några av deltagarna att man inte fick någon 

uppfattning om var på spelplanen bollen befann sig, utan behövde titta oftare på 

spelplanen för att inte riskera att förlora. Spelarna som ansåg att man kunde fokusera 

på annat på de lägre nivåerna med ljudet som feedback menade dock att detta inte 

fungerade vid spelets högre nivåer då bollens hasighet var för snabb för att man skulle 

kunna skifta fokus mellan spelet och något annat. Denna delade uppmärksamhet på de 

lägre nivåerna påstods av flera deltagare underlättas av ljudet, en spelare uttryckte att 

det är lättare att hålla koll på spelet när ljudet fanns med, men utan ljud måste man 

koncentrera mig mer. 

 Analys: Ett resultat av att vissa spelare ansåg att fokus inte behövdes vid de 

lägre nivåerna när man spelade med ljud blev att de föredrog att spela utan ljud då de 

fokuserade bättre och fick en annan spelkänsla. Flest föredrog dock 

modalitetskombinationen med ljud, även att de ansåg att ljudet gjorde att spelet inte 

fick full fokus på de lägre nivåerna. Detta kan vara ett resultat av att många spelare 

ansåg att det inte kändes som att spelet kom igång förrän de högre nivåerna, och att 

de tyckte att spelets hastighet drog ner spelupplevelsen i spelets början.  

 När man spelar utan ljud finns endast en input tillgänglig, den visuella, vilket gör att 

man inte kan skifta fokus mellan två olika sinnen som man kan i grafik-

ljudmodaliteten, utan måste förlita sig på ett sinne. Eftersom endast den visuella 

feedbacken är tillgänglig i den ena varianten av spelet behöver man troligtvis 

fokusera mer på spelet eftersom det inte finns någon annan information om vad som 

händer på skärmen. Det kan även bli svårare att uppskatta tid när man inte får någon 

auditiv feedback om bollens position på planen vilket gör att man söker den 

informationen visuellt genom att titta oftare på spelplanen. Av denna anledning ansåg 

några deltagare att de lärde sig att spela spelet bättre av att inte spela med ljud, då 

spelet fick mer visuell uppmärksamhet – alltså mer fokus enligt dem – trots att spelet 

kanske egentligen fick lika mycket uppmärksamhet i den visuella-auditiva varianten, 

bara att den uppmärksamheten var uppdelad på två kanaler. Det verkar finnas en 

skillnad i fokus som spelarna uttrycker sig ha i spelet, den ena definitionen beskriver 

koncentration på spelet i den bemärkelse att man ger spelet sin odelade visuella 

uppmärksamhet och där spelet är en intressant och uppslukande aktivitet som gör 

omgivningen ointressant. Den andra definitionen av fokus innebär att man fokuserar 

på spelet i den mån som gör att man inte misslyckas. I den bemärkelsen kan man även 

dela sin uppmärksamhet mot spelet med någon annan uppgift eller syssla under tiden, 

som att prata, eftersom man fokuserar på spelet auditivt istället för visuellet, men man 

har ändå fokus på. Spelet en orsak till att ljud och grafik inte används på samma sätt 

kan vara att ljudet ger en representation av bollens läge i stunden, medan grafiken gör 

det möjligt att beräkna var bollen kommer att hamna i ett senare skede.  

 

”Med ljuden så kändes det mest bara irriterande om man ändå har en visuell feedback” 

 

Ljudet som representerar paddelns nivå i förhållande till bollen uppfattades mycket 

olika av spelarna. Vissa har uttryckt att det är jobbigt och ”obehagligt” att lyssna på, 
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och att man försöker hålla paddeln i bollens nivå för att undvika ljudet, medan några 

spelare har beskrivit bakgrundsljudet som ”harmoniskt” och att det gav en ”dramatisk 

känsla”. Ett fåtal spelare tyckte inte att något av ljuden i tillförde någonting utan 

endast var irriterade. En av dessa spelare uttryckte att den grafiska modaliteten gav 

tillräcklig feedback och att ljudet bara irriterade då den inte gav någon ny information. 

En annan deltagare uttryckte att denne skulle föredra att spela med den grafiska 

modaliten, med hörlurar med egenvald musik i om denne skulle spela igen. Det ljud 

som flest deltagare har blivit irriterade på är ljudet som beskriver var paddeln befinner 

sig i förhållande till bollen. En spelare beskrev den ljusa tonen, när paddeln befinner 

sig under bollen, som ”obehagligt”. En annan deltagare påstod att denne följde 

”tystnaden” av att ligga i nivå med paddeln då ljudet var irriterande. 

 Analys: Både att spelare upplever allt ljud i spelet som störande, eller att endast 

ljudet som representerar paddelns nivå i förhållande till bollen upplevs som störande, 

medan vissa tycker att ljudet gör spelet roligare och enklare visar på att spelarna har 

mycket olika upplevelser av spelet. Av den anledningen har Sightlence fördelen i att 

vara ett multigränssnittsspel, då spelaren själv kan välja modalitetskombinationen 

som de anser passar dem bäst eller upplevs mest underhållande. 

5.3.3 Studsljuden  

 

”Det var väl trevligt att det plingade till när man slog bollen, då fick man lite 

feedback” 

 

Studsljuden uppskattades av flera deltagare och beskrevs både som trevligt och roligt. 

Ljudet beskrevs även av de spelare som inte uppskattade spelets ljud generellt, som 

den typen av ljud som var minst irriterande.  

 Analys: Att ljudet beskrivs som trevligt visar på att ljudet skänker någon form av 

förhöjd upplevelse till spelet och att det gjorde spelet mer underhållande. 

 

”Studsljuden, de var hjälpsamma” 

 

Studsljuden har beskrivits som hjälpsamma både i att man får dubbel feedback på att 

bollen har träffat en yta i spelet, samt att vissa har tyckt att den även ger en känsla av 

hur snabbt det gick för bollen att färdas fram och tillbaka i spelet och på så vis hjälper 

spelaren att uppskatta hastigheten. Även att bollen befann sig längst bort i spelet 

ansågs vara hjälpsamt av många. De flesta deltagarna ansåg att detta ljud var det mest 

hjälpsamma av ljuden i spelet.  

 Analys: Studsljuden beskrevs som hjälpsamma även när spelaren hade visuell 

fokus på spelet i att de hjälpte spelaren att bedöma hastighet och i att man får en 

bekräftelse i den feedback man får visuellt. 
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”Jag kunde titta bort och tänka på annat mellan ljudfeedbacken” 

 

Flera av deltagarna uttryckte att studsljuden i spelet gjorde att de kunde fokusera på 

andra händelser än spelet i spelets lägre nivåer. De beskrev att studsljuden hjälpte dem 

att flytta fokus mellan spel och annat eftersom det avslöjade mycket om var bollen 

befann sig på spelplanen när den studsar mot väggarna. Därmed gav studsljuden 

information som ledde till uppmärksamhet om att det var dags att fokusera på spelet 

igen. 

 Analys: Studsljuden var de som beskrevs underlätta spelet mest då man delade 

den visuella uppmärksamheten med annat i spelet början. Att ljudet ger information 

om händelser på skärmen när man inte har visuellt fokus ger ändå kontroll över 

spelet. Tätheten mellan studsarna avslöjar hastigheten och även bollens placering, 

vilket gör att man får information om när den visuella uppmärksamheten krävs. 

Detta kan knytas till Gavers (1986) teori om att tillägget av ljud i ett datorgränssnitt 

kan i många uppgifter göra att man kan följa förlopp utan att använda visuellt fokus, 

vilket gör att man sparar tid då man kan rikta sin uppmärksamhet mot andra 

uppgifter. Den feedback man får i form av ljud blir en påminnelse om vad som händer, 

och kräver endast uppmärksamhet en kort stund.  

5.3.4 Nivåljuden 

 

”Det var väl inte så hjälpsamt” 

 

Flera av spelarna beskrev att de inte alls använde sig av denna typ av ljud för att få 

information om bollens läge, eftersom de kunde se hur bollen rörde sig över 

spelplanen. Orsaken till att ljudet inta ansågs vara informativt nog var att det var 

vinkel som bollen skulle studsa i som blev viktigast att fokusera på, vilket ljuden inte 

ger någon information om. 

Ett fåtal spelare uttryckte även att detta ljud var det som var irriterande och beskrevs 

av en deltagare som ”ett jobbigt ambient ljud”. Ljudet beskrevs även som sämre 

fungerade då spelets hasighet är på en högre nivå då man inte hinner använda 

informationen som ljudet ger. En spelare uttryckte att ”paddelns ljud sade ingenting 

till mig”. En deltagare uttryckte att spelet uppfattades som enklare när man följde 

paddelns tonläge. 

 Analys: Nivåljudet kan anses vara icke hjälpsamt då man inte använder den 

delen av den auditiva funktionen som det är tänkt. Som tidigare nämnt under 

”vinkeldimensionen försvinner” så kan spelaren välja att följa eller inte följa ljuden 

som beskriver paddelns nivå i förhållande till bollen. Väljer man att följa ljuden 

behöver man inte ta hänsyn till vinkeldimensionen, men väljer man att följa den 

visuella displayen så försvinner nivåljudets funktion och spelaren fokus flyttas till 

vinkeldimensionen. Att de flesta, eller alla, spelare har använt den visuella displayen 

istället för den auditiva displayen i detta läge är troligtvis ett resultat av att vår syn är 

det sinne som är dominerande(Harcher-O’Brien et al. 2008). 
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”Tonläget sa var jag var” 

 

Några spelare menade att det var detta ljud som hjälpte till att berätta var bollen i 

spelet befann sig när de inte var helt fokuserade på grafiken utan gjorde annat i spelets 

början. När tonläget förändrades i förhållande till paddelns position förstod spelarna 

att bollens position var förändrad. Dock hjälpte detta ljud inte på samma sätt på de 

högre nivåerna i spelet, vilket många beskrev att studsljuden inte heller gjorde. Några 

spelare menade att ljudet berättade var man skulle styra sin paddel, vilket underlättade 

spelet. En annan spelare uttryckte att det kändes som att ljudet omedvetet hjälpte till 

att placera paddeln rätt, eftersom tonerna sjönk när paddeln var i nivå med bollen.  

 Analys: Håller man paddeln stilla på mitten kommer ljudet att skifta klang när 

bollen byter ”planhalva” i y-led. Att följa spelet genom att förhålla sig till 

förändringen i klang, dvs. den ljusa och den höga tonen är en funktion som är ett 

resultat av grafiken och ljudet tillsammans, där man kan ha ljud som en signal för 

förändringar i spelet, för att kunna rikta den visuella uppmärksamheten mot skärmen. 

Att spelarna nämner att denna taktik inte fungerar på högre nivåer är ett resultat av 

att ljudet inte processas så fort, precis som för studsljuden. Nivåljudet beskriver heller 

inte var bollen befinner sig i x-led, utan endast i y-led, vilket gör att tonen kan skifta 

väldigt nära paddeln så man inte hinner uppmärksamma förändringen visuellt och 

inte heller hinner flytta paddeln eftersom man inte följer den auditiva displayen utan 

endast använder den för att lyssna efter förändringar.  

 

”Jag lyssnade ju inte på ljudet efter ett tag, det zoomades bort litegrann” 

 

En spelare menade att nivåljudet ljud visar om man ligger rätt eller fel precis när man 

ska studsa bollen, men att man resterade tid mellan studsarna inte bryr sig om ljudet på 

samma sätt. Flera spelare uttryckte att de efter ett tag ignorerade eller inte lade märket 

till vad detta ljud gav för information utan att det bara blev en form av bakgrundsljud.  

 Analys: Att man inte lägger märke till ljudet kan bero på att informationen 

redan är presenterad visuellt och det auditiva därmed blir överflödigt. Att man inte 

lägger märke till ljudet kan även vara ett resultat att man bearbetar ljuden 

undermedvetet. I detta fall, eftersom ljudet är uppbyggt av earcons, som man behöver 

lära sig innan man kan använda ljudet på ett effektivt sätt så är det mest troligt att den 

visuella displayen tog över och var den input som bearbetades och åsidosatte den 

auditiva inputen. Vi förmågan att rikta vår uppmärksamhet och välja eller ignorera 

stimuli (Wickens & Hollands, 2000, s.70).  Ofta kan vi välja vilka cues vill fokusera 

på, men ibland sker det omedvetet (Wickens & Hollands, 2000, s. 69-71). 

 

”Det roligaste var nog egentligen att det var ett ljud i bakgrunden” 

 

Flera av spelarna uttryckte att de uppfattade nivåljudet som harmoniskt eller som ett 

kul bakgrundsljud. Medan andra ignorerade betydelsen av ljudet medvetet eller 



27 
 

omedvetet och ansåg att det på så vis blev ett slags bakgrundsljud. En spelare menade 

att den ljusa och mörka tonen var så lika varandra att det var svårt att skilja dem åt.  

 Analys: Att nivåljudet uppfattades som ett bakgrundsljud kan vara ett resultat 

som ovan, att ljudet åsidosätts till förmån för det visuella stimulit, och därmed endast 

processas som ett bakgrundsljud. En annan orsak skulle kunna vara att klangen 

mellan den höga och den ljusa tonen är för lika varandra och därmed liknar ett 

bakgrundsljud då man inte kan tillgodoräkna sig informationen som ljuden ger. 

Bakgrundsljudet beskrevs som att det inte hjälpte spelarna att prestera bättre, men att 

det ger spelet en underhållande effekt. 

5.3.5 Övriga kommentarer på speldesignen 

 

”Jag tycker nog att det skulle vara vettigt att paddelns hasighet, liksom höjdes i 

förhållande till bollen” 

 

Sex av deltagarna i studien uttryckte att de inte tyckte att paddeln i spelet svarade 

tillräckligt snabbt på styrningen med handkontrollen, syninput till fingrets rörelse gick 

snabbare än vad paddeln visade. Av den anledningen trodde några av deltagarna att de 

förlorade spelomgångarna någon nivå under den de annars hade klarat. Paddeln 

beskrevs bland annat som en ”sengångare”.  

 Analys: Spelupplevelsen i helhet verkade bli nedsatt på grund av detta både vid 

spelomgången med och utan ljud, vilket gör att det finns en risk att spelaren fokuserar 

mer på irritationsmomentet i spelet än på ljudets förhållande till grafiken. 

 

”Det gick jättelångsamt i början, vilket var lite frustrerade” 

 

Alla deltagare i testet uttryckte att spelet startade på en för låg nivå och att det inte var 

alls utmanande i början. Några deltagare uttryckte att det var ”tråkigt”, ”frustrerande” 

och ”segt” i början eftersom det gick så långsamt. Många ansåg att man hellre skulle 

börja på en nivå som motsavarar mellan 5 och 8 i den nuvarande designen.  

 Analys: Som i fallet som beskrevs ovan finns en risk att detta drar ner 

spelupplevelsen så pass mycket att man inte lägger märket till upplevelsen att spela 

med eller utan ljud. Att det gick så långsamt i början gjorde att feedbacken från ljudet 

hjälpte vissa spelaren att fokusera på annat som nämnt ovan, medan det inte hade 

samma effekt på spelsessionerna utan ljud. Denna effekt hade kanske inte upptäckts 

som spelet inte haft det långsamma tempot i början. Upptäckten tillför dock inte 

spelupplevelsen något utan är endast ett intressant fenomen. För att göra spelet mer 

underhållande bör spelhastigheten förändras i spelets början.  

 

”När det väl började bli snabbt, blev det lite för snabbt, lite för snabbt” 

 

Några deltagare uttryckte att de tyckte att den exponentiella ökningen av bollens 

hastighet gjorde att svårighetskurvan i spelet blev lite för brant. Att gå från en långsam 

start till ett mycket intensivt slut på så kort tid gjorde även att det blev tråkigt att 
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behöva börja om från början på en så låg nivå efter att man spelat en så pass mycket 

mer utmanande omgång. Några spelare föreslog att spelet skulle ha lite fler nivåer, 

eller öka linjärt, för att inte svårighetskurvan ska stiga så snabbt och det ska bli 

omöjligt för tätt inpå spelets lägre och mindre utmanande nivåer.  

 Analys: Förslaget på en linjär ökning mellan spelets nivåer är en punkt som 

man bör ta hänsyn till för att anpassas spelet efter användarna. Att få börja på en nivå 

som uppfattas som för långsam för att sedan snabbt förlora, då svårighetsgraden ökar 

så pass fort gör att spelare kan avstå från att spela. Spelsessionerna utgörs av 

mestadels en för långsam hastighet som man snabbt får återgå till när man förlorat, 

vilket gör att spelet inte blir så underhållande som det har potentialen att vara.  

 

”Nu tittade jag ju inte så mycket på siffrorna s å på skärmen, men det var ju inte sådär 

jättetydligt vad som var vad eller så” 

 

Flera spelare uttryckte under spelomgången, eller i intervjun att de inte förstod vad 

siffrorna på skärmen representerade, eller så började de diskutera felaktigt kring 

siffrorna då de trodde att det var antalet nivåer i spelet.  

 Analys: En tydligare poängtavla vore att föredra för att göra det visuella 

gränssnittet mer användarvänligt. En auditiv feedback över poängen som 

resultattavlan visar borde också finnas för att ge spelaren samma feedback som finns 

visuellt. Detta skulle exempelvis kunna representeras med ett ljud som visar om man 

slog sitt förra resultat eller rekord, eller om man fick ett sämre resultat, genom 

längden på en ton.  

 

”Det är ju inte världens roligaste gränssnitt” 

 

Två deltagare uttryckte att de ansåg att gränssittet i spelet var tråkigt och att de hade 

velat ha mer färger och bakgrunder.  

 Analys: Fler spelare hade vetskap om att spelet från början utvecklats med en 

annan målgrupp i åtanke, och andra frågade om det. Det finns därmed en grund till 

att anta att de av den anledningen inte kritiserade det visuella gränssnittets 

utformning. De spelare som gjorde det refererade till egna åsikter om att de föredrog 

gladare färger och bakgrunder i ett spel för att få en roligare känsla. Troligtvis 

upplever fler att det finns roligare gränssitt än det svartvita, dock är spelet så pass 

enkelt utformat att upplevelsen av underhållning troligtvis inte skulle öka drastiskt om 

spelplanen var annorlunda i färg.  
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6 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion över resultaten som presenterades i avsnittet ovan, samt en 

diskussion rörande den metod som använts i denna studie.  

6.1 Resultatdiskussion  

 

Resultatet av studien på prestation visade inte på någon signifikant skillnad mellan 

gränssnitten grafik jämfört med grafik-auditiv. Resultatet vad gäller prestation stämmer 

alltså inte med hypotesen. Detta kan bero på att ljuden ger redundant information. Gaver 

(1989) menar att auditory icons som representerar exakt det som man kan se visuellt 

troligtvis inte har något att tillföra det grafiska gränssnittet prestationsmässigt, men det är 

inget som kan sägas med säkerhet. Trots att detta påstående av Gaver gäller auditory 

icons, och denna studie designats med auditroy earcons som auditiv display, så verkar 

detta påstående överensstämma i detta fall. Dock beror detta troligtvis på uppgiften som 

utförs, vilket gör att auditiv redundant information eventuellt kan ha något att tillföra 

grafiska gränssnitt vid andra uppgifter. Gaver menar att ljud ändå kan öka engagemanget 

hos användaren, trots att det inte påverkar prestationen. Wickens och Hollands (2000, s. 

106-107) beskriver att om visuell stimuli och auditiv stimuli är redundant i den meningen 

att de ger samma information ständigt i en uppgift, kommer den visuella bearbetningen att 

hamna i fokus och åsidosätta eller förminska den auditiva bearbetningen. En anledning till 

att det inte blev högre prestation med det auditiva tillägget kan därmed vara att synen är 

dominant, och därmed inte gav tillräcklig plats åt den auditiva modaliteten i den centrala 

exekutiven, för att det skulle kunna förhöja prestationen (Baddley, 1992).  

 Resultatet av enkätstudien som mätte underhållningsvärde visade inte på någon 

skillnad i upplevt underhållningsvärde mellan de två gränssitten varken i 

underkategorierna eller i ”Totalt Gameflow”, vilket kan bero på en svag statistisk power. 

 Intervjuresultaten visade dock att det fanns en skillnad i upplevelse mellan 

gränssitten, men också mellan deltagare. Majoriteten uppskattade ljuden, främst de ljud 

som i rapporten kallas för ”studsljud”. Vissa deltagare menade att ljudet gjorde dem mer 

fokuserade på spelet, medan andra upplevde det motsatta.  Gaver (1989) menar att den 

visuella perceptionen kräver uppmärksamhet i en viss riktning, medan den auditiva 

perceptionen inte kräver samma typ av fokusering. Detta innebär att informationen som 

presenteras grafiskt kräver att man tittar på datorskärmen för att man ska kunna ta del av 

informationen, medan informationen som presenteras auditivt inte kräver att man 

fokuserar på en specifik punkt eller riktning, då informationen inte kräver att man 

fokuserar i en riktning. Detta kan ses som orsaken till att den auditiva uppmärksamheten 

tillfälligt kan ersätta den visuella uppmärksamheten för vissa spelare.  

 Resultatet vad gäller prestation visar att den design av ljud som Sightlence har för 

tillfället inte bidrar till förbättrad prestation, men visar inte om det finns några 

förbättringar i spelets auditiva display som kan göras för att öka användarnas prestation. 

Att spelet designats med earcons är det mest fördelaktiga för att spel som Sightlence, där 

auditory icons inte har någon självklar mappning. Utifrån intervjuerna har det dock kunnat 

tas fram förslag som skulle kunna leda till förbättringar i spelets auditiva design, och även 
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i spelets design allmänt, för att öka tillfredsställelsen hos spelarna. Om dessa förändringar 

skulle påverka spelarens prestation är svårt att förutsäga.  

 Förslag på förbättringar är att skifta plats på den ”höga” och den ”låga” ljudet som 

kallas nivåljud. Då flera spelare mappade paddelns position mot nivåljudet istället för 

bollens position tyckte de att feedbacken kändes onaturlig. Ett annat förslag är att klangen 

mellan ljuden i spelet ska vara något tydligare, för att man ska kunna skilja dem åt utan 

ansträngning. Några spelare efterfrågade en auditiv representation av bollens infallsvinkel 

mot paddeln, vilket skulle kunna öka upplevelsen och kanske även prestationen hos 

spelarna.  

Det finns en möjlighet att ljudet i Sightlence inte är tillräckligt underhållande för att det 

ska visa någon skillnad i ”underhållningsvärde”, då det faktiskt framgår av intervjuerna att 

många upplever ljudet som mer underhållande med ljudmodaliteten. Att spelet skulle 

upplevas ha ett förändrat ”underhållningsvärde” med ett bakgrundsljud som exempelvis 

musik vore därmed en intressant aspekt att undersöka.  

6.2 Metoddiskussion 
 

Då studien hade en inomgruppsdesign fick hälften av deltagarna spela första 

spelomgången med ljud och andra omgången utan, medan andra häften av deltagarna i 

studien fick spela första spelomgången utan ljud och andra omgången med ljud. Detta för 

att undvika att resultatet i prestation skulle påverkas av inlärningseffekt, och även för att 

undvika att enkäterna skulle besvaras med en effekt av att man var mer tillfredsställd om 

man hade presterat bättre den andra sessionen.  

 Enkäten samt metoden för analys av intervjumaterialet är välkända verktyg och 

metoder. Studien blir således replikerbar. Att intervjuerna hade öppna frågor kan göra att 

tillförlitligheten inte är helt intakt, eftersom frågor oavsiktligt kan styra deltagarens svar i 

viss mån. Testledaren som utförde intervjuerna hade inte heller intervjuvana, vilket man 

också bör ha i åtanke.  

 Att studien baseras på resultat från 16 deltagare innebär i denna studie svag 

statistisk power, vad gäller enkätundersökningen. Två värden låg nära signifikansnivå i 

deltestet som mätte underhållningsvärde. Dessa värden kan vara statistiskt signifikanta om 

en större urvalsgrupp deltagit i testet, men resultatet kunde även då visat tydligare att 

dessa värden inte var signifikanta. För att vara säkra på att en effekt inte finns bör testet 

göras på en större urvalsgrupp.  

 Eftersom det var en utvärdering av ljudmodalitetens förhållande till grafiken i 

Sightlence som var testets mål, och testet utformades därefter, anses resultaten vara 

representativa för Sightlence men har ingen extern validitet.  

 I urvalet togs ingen hänsyn till spelerfarenhet, och detta var heller inget som 

kontrollerades under testtillfällena, det är en variabel som skulle vara intressant att 

undersöka med hänsyn till hur väl man presterar. Dock hade spelet en tak-effekt, då ingen 

spelare lyckades få över 19 poäng under en spelomgång då bollens hastighet var så pass 

hög att man inte kunde reagera med paddeln. Resultaten av att mäta spelerfarenhet hade 

därmed troligtvis inte visat något signifikant resultat. Att spelet hade en tak-effekt skulle 

även kunna vara en begränsning i undersökningen om ljudet ökade prestationen i spelet, 
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dock är detta inte särskilt sannolikt då flera av spelarna förlorade spelomgången innan 19 

poäng, då ljudets påverkan borde visat sig tidigare än så. 

 Den tidigare studien på Sightlence visade att det inte fanns någon skillnad i 

prestation mellan gränssitten grafik och grafik-haptik, vilket kan antas bero på att 

användarna inte är vana vid den typen av haptiska signaler utan förlitade sig på det 

visuella gränssnittet. Detta kan även vara orsaken till att den auditiva modaliteten inte 

påverkade resultatet i det grafisk-auditiva gränssnittet, då användarna inte är vana vid den 

typ av auditiva signaler som finns i Sightlence.  

 Enkäten av Fang, Zhang och Chan (2013) är utvecklad och noga testad vad gäller 

förmågan att ge valida och tillförlitliga resultat. Enkäten fick behålla sitt originalspråk, 

engelska, då det finns en risk att frågorna tolkas på fel sätt om de översätts. Risken med att 

inte översätta är att deltagarnas olika kunskaper i engelska skiftar, så att frågorna tolkas 

olika, men den risken bedömdes som mindre och enkäten fick därmed behålla 

originalspråket. Frågorna i enkäten var inte alltid helt matchade med spelets funktioner 

och utformning, utan skulle kanske ge en bättre bild av ett spel som inte var lika 

monotont. Flera av deltagarna utryckte att det var svårt att svara på vissa av frågorna då de 

upplevde att de utformats för ett mer avancerat ”äventyrsspel”. Att spelarna fick svara på 

enkäterna i två olika omgångar, utan att få se vad man tidigare hade svarat var tänkt att ge 

ett resultat som speglade den verkliga upplevelsen, dock finns en risk att deltagarna 

svarade olika för att de hade nya referensramar. Deltagarna uttryckte ibland att de inte 

mindes vad de tidigare svarat, vilket ger en risk i att de inte kunde ge ett svar som var 

relaterat till den andra upplevelsen. 

 Då datainsamlandet skett över en tidsperiod på en vecka, innebär detta att 

intervjuerna har varit mycket lika varandra i innehåll då intervjuerna har kunnat styras mot 

samma ämnesinnehåll, vilket kan vara svårare att göra om insamlingen sker över en lång 

eller utspridd tid. En kritisk punkt vad gäller intervjuer med öppna frågor är att man 

omedvetet ställer ledande frågor som gör att deltagaren svarar det som denne tror 

förväntas. Det finns alltid en risk i att deltagarna svarar vad de tror att man söker efter när 

det handlar om subjektiva upplevelser. I användandet av metoden innehållsanalys finns 

alltid en risk att man missar ett tema eller en kategori som är viktig att ta hänsyn till, 

eftersom man i en studie lätt kan få en snedvriden subjektivitet, vilket innebär att man 

endast lagt märke till sådant som stödjer studiens hypoteser och därmed missar data som 

visar något annat.   
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6.3 Slutsats 
 

De olika delarna av studien ger en bred bild över Sightlence styrkor och svagheter med 

avseende på den auditiva designen i förhållande till grafiken, men även i hur spelets 

utformning upplevs generellt. Den kvalitativa datan gav information om att majoriteten av 

deltagarna upplevde att det var mer underhållande att spela med ljud även om det inte 

upplevdes, eller var, prestationshöjande.  Det framgick även att ljudet påverkade spelarna 

på två olika sätt, några spelare ansåg att ljudet gjorde spelet mer fängslade och att de blev 

mer fokuserad på spelet, medan andra spelare såg ljudet som ett hjälpmedel som gjorde att 

de kunde fokusera visuellt på något annat än spelet.  

 Detta är ett resultat som troligtvis är applicerbart inom fler områden inom 

speldesign och design av grafisk-auditiva gränssnitt även i andra sammanhang. Redundant 

information i ljud och grafik kan hjälpa användaren av ett system att skifta fokus genom 

att denne kan välja den informationskälla som passar bäst för stunden. Att vissa deltagare 

upplevde ljud som mer fängslade kan också vara ett resultat som visar på att man vid 

design av spel bör använda sig av auditiv feedback för att höja upplevelsen av spelet.  

 En sammanställning av resultaten visar på att spelupplevelse vad gäller 

ljudfeedback är individuell och att Sightlence som multigränssnittsspel har fördelen att 

spelaren kan anpassa gränssnittet efter eget önskemål. Det finns även vissa förbättringar 

som skulle kunna utföras för att göra spelet bättre med avseende på gränssnittet grafik-

auditiv. Multimodalitet i spel kan överlag anses vara en fördel, då spelaren själv kan välja 

vilken feedback man vill ha.  

6.4 Framtida forskning 

 

Innan deltagarna fick börja spela spelet i denna studie förklarades spelets visuella och 

auditiva funktioner. Det hade varit intressant att undersöka om spelarna hade uppfattat 

ljudens betydelse i förhållande till grafiken om de inte fått instruktioner om ljudens 

funktioner. Dock hade det inte undersökt ljudets tillägg till grafiken, utan mer förståelsen 

av ljudens funktion i spelet, vilket vore en intressant forskningsfråga utanför ramarna för 

denna studie.  

 En annan fråga som skulle kunna leda till vidare forskning är om redundant och 

icke-redundant auditiv information, i förhållande till grafik, leder till olika upplevelser, 

tillfredställelse och olika resultat i prestation.  

 Denna studie skulle kunna utvecklas genom att de föreslagna förbättringarna i 

spelet genomförs, och sedan jämförs med den design som testades i denna studie, för att se 

om förändringarna leder till prestationsförbättring eller ökad upplevelse av 

underhållningsvärde.  
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8 Bilaga 
 

 

STRONGLY DISAGREE  STRONGLY AGREE NOT  

     APPLICABLE 

 

Playing this game challenges  me. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

Playing this game could provide a good test of my skills. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I find that playing this game stretches my capabilities to my 

limits. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I was challenged by this game, but I believed I am able to  

overcome these challenges. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I knew clearly what I wanted to do in this game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I knew what I wanted to achieve in this game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

My goals were clearly defined. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

While playing this game, I had a good idea about how well 

I was doing. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 
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I was aware of how well I was performing in this game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I receive immediate feedback on my actions. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

My attention was focused entirely on the game that I was 

playing. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

When playing this game, I was totally concentrated on what 

I was doing. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

When playing this game, I felt in control over what I was 

doing in the game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I feel comfortable with the controls of this game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I often find myself doing things spontaneously and  

automatically without having to think. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

When I play the game, I feel I am in a world created by the 

game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I kind of forgot about myself when playing this game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 
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I lost the consciousness of my identity and felt like 

“melted” into the game. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

When I played this game, I sometimes felt like things were 

happening in slow motion. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

When I play this game, I tend to lose track of time. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

Playing this game is rewarding in itself. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I loved the feeling of that performance and want to capture 

it again. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 

 

I enjoyed the experience. 

 

1 2 3 4 5 6 7  NA 
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9 Upphovsrätt 
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ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en 

senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet 

kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 

tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens 

ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed 

kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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