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Abstract 

I denna studie som utgår från Huizingas begrepp ”den magiska cirkeln” undersöks 

applikationen Tilt Brush för VR headsetet HTC Vive med avseende på dess bild och 

ljud samt hur detta tolkas och används under interaktionen med applikationens verktyg. 

Begreppet utgår ifrån att användaren kan låta sig uppslukas i ett spel så länge 

förväntningarna enligt spelets regler inte störs. Genom en fallstudie har applikationen 

studerats med metoder som autoetnografi och multimodal analys utifrån 

socialsemiotiska begrepp, samt öppna intervjuer med inslag av ”think-aloud”. De 

liknande iakttagelser som framkommit med hjälp av olika metoder får anses styrka 

studiens resultat. Resultaten i studien pekar på att det för interaktionens del är viktigt att 

vissa aspekter av ljudet, som har med positionering eller fysikens lagar att göra, 

stämmer överens med våra erfarenheter från verkligheten och att detta i sin tur stämmer 

överens med det visuellt representerade. För bildens och ljudens meningserbjudanden i 

övrigt är användaren beredd att gå med på vilka oerhörda illusioner som helst så länge 

bild och ljud kommuniceras i överensstämmelse och på ett trovärdigt sätt som lever upp 

till användarens förväntningar inom den magiska cirkeln, platsen för själva spelet. 

Förväntningarna behöver då inte ha med verkligheten att göra. Vad som uppfattas som 

hög modalitet styrs av vilken genre användaren förväntar sig att möta. Detta i sin tur 

relateras till användarens tidigare erfarenheter och sociala och kulturella bakgrund. 
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Inledning 

“If we find that play is based on the manipulation of certain images, on a certain ”imagination” 

of reality (i.e. its conversion into images), then our main concern will be to grasp the value and 

significance of these images and their ”imagination” (Huizinga,1949:4).  

 

Citatet är hämtat från den holländske historikern Huizinga som skrev detta för mer än 60 år 

sedan. Nu när vi passerat randen till det som kan betraktas som ett allmänt genombrott för 

”Virtual Reality” där framförallt spelindustrin är med och driver utvecklingen framstår 

meningen av dessa ord som ytterst relevanta. I den här studien undersöks hur både bild och 

ljudbild samspelar för att uttrycka alternativa verkligheter, virtuella världar med spelrum för 

leken som kultur, där regler måste efterlevas och deltagarnas förväntningar måste infrias för 

att leken ska kunna fortgå utan att ”förtrollningen” bryts. Och som Huizinga skriver, om vi 

upptäcker att leken grundar sig på manipulerandet av vissa bilder eller föreställningar av 

verkligheten, då är det av största vikt att försöka förstå de bilder (och ljudbilder) som denna 

värld är uppbyggd av och fundera kring de fantasier dessa ger upphov till. För att göra det 

måste vi närma oss platsen för själva (skåde)spelet – det som Huizinga kallar för den magiska 

cirkeln (Huizinga,1949:10-11; Salen & Zimmerman, 2004:95).  

 

Låt spelet börja! 

 

 

Nu låg den där i den stora svarta kartongen och väntade på att det skulle bli julafton. Först då 

skulle den få se dagens ljus. Först då skulle jag introduceras till den virtuella värld som jag 

hittills bara sett filmer om på YouTube, där jag sett konstnärer måla virtuella verk i ett 

program kallat Tilt Brush. Julafton kom och äntligen kunde jag och mina barn packa upp 

paketet där ett VR-headset av märket HTC Vive låg och väntade på att tas i bruk. Varsamt 

installerade vi de bägge basstationer som behövdes för att spåra handkontrollerna och 

användarens rörelser i rummet, dessa bägge basstationer som enligt instruktionen inte skulle 

sitta längre ifrån varann än 5 meter och gärna i en sluttande vinkel i förhållande till 

användaren för att uppnå bästa resultat. I instruktionerna stod också att läsa en varningstext 

om yrsel och illamående, om fysiska och psykologiska effekter där ”Innehållet som ses med 
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produkten kan vara intensivt, uppslukande och verka mycket verklighetstroget och kan göra 

att din hjärna och kropp agerar därefter” (”vive.com”, i.d.) och i övrigt om eventuella skador 

som kunde uppkomma under användningen av headsetet… Efter att ha anslutit det till en 

speldator och installerat drivrutiner kunde nu föste man på tur spänna på sig de relativt lätta 

stereoskopiska glasögonen, hänga på sig hörlurarna och greppa de bägge handkontrollerna. 

 

Vår första spelupplevelse i den virtuella världen blev ett spel som heter Richie´s Plank 

Experience. Det börjar med att spelaren tar hissen upp till översta våningen i en skyskrapa där 

hissdörrarna öppnas ut mot husfasaden och spelaren går ut på en smal planka högt över 

marken vilket ger en hisnande känsla av yrsel och skräckblandad förtjusning. Här fick jag en 

första glimt av hur våra sinnen så totalt kan manipuleras genom syn- och hörselintryck, men 

det var inte förrän min äldste son tjongade upp den ena handkontrollen i taket och den yngste 

handlöst kraschat in i min vinylspelare under användandet av VR-headsetet som jag på allvar 

förstod att det till en början behövs en annan persons tillsyn ute i den verkliga världen som 

passar den person som befinner sig inne i den virtuella världen. Det var också här som min 

nyfikenhet väcktes till liv. Hur fungerar egentligen interaktionen med den virtuella världen 

och dess verktyg? På vilket sätt samspelar ljud och bild och hur påverkar detta användarens 

möjligheter till interaktivitet och hänförelse i den virtuella världen (till den grad att vi 

glömmer av den verkliga världen runtomkring oss)? 

 

Efter denna första maximerade upplevelse kunde jag så dyka in i den mer stillsamma 

applikationen Tilt Brush där handkontrollerna används för att måla med i den 

tredimensionella virtuella världen. Återigen slogs jag av hur väl den audiovisuella 

upplevelsen kommunicerades till mina sinnen. Här uppstod nya frågor om färgen och dess 

materialitet. På vilket sätt förmedlas detta via ljud och bild till mig som användare, och vilken 

påverkan kan interaktivitet och hänförelse ha på skapandeprocessen?  

 

På detta relativt sett unga område inom Virtual Reality1, där tekniken använts av NASA sedan 

70-talet i syfte att träna sina astronauter, och diverse snubblande försök gjorts att lansera 

tekniken för kommersiellt användande med produkter som exempelvis Virtual Boy, är det 

                                                

1 Närliggande begrepp som Virtual World eller Virtual Space används som term för att benämna olika 

sorters spelvärldar där inte nödvändigtvis ett VR-headset används, men där spelare kommunicerar och 

interagerar med andra spelare i den virtuella världen via monitor och headset (Collins, 2014). 
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först sedan 2016 som vi kan se en bred lansering av ett antal olika VR-headset som ligger 

inom ekonomisk räckvidd för gemene man och där dessutom tekniken för att reproducera bild 

och ljud är tillräckligt väl utvecklad för att vara estetiskt tilltalande. I slutet av mars 2016 

släpptes VR-headsetet Oculus Rift och i början av april samma år kom HTC Vive. Därtill 

finns andra enheter som Samsung Gear som kom 2015 och Google Cardboard 2014, där en 

smartphone används för den stereoskopiska bildåtergivningen. HoloLens är ytterligare ett 

headset i skaran. Denna teknik som i nuläget kanske främst riktar sig mot utvecklare på grund 

av prislappen, närmar sig augmented reality, AR, där användaren istället kan se en mix av 

verkligheten och den virtuella världen. 

 

En beskrivning av applikationen Tilt Brush  

Historien bakom utvecklingen av applikationen Tilt Brush, som den här undersökningen 

kommer kretsa kring, är i sig intressant. De bägge utvecklarna Skillman´s och Hackett´s plan 

från början var att skapa ett schackspel för VR när de upptäckte en bug som gjorde att ett 

ljusspår bildades vid triggning av handkontrollen. Detta kan liknas vid de bilder på Picasso 

där man kan se honom teckna med ljus som bildar ljusspår i luften kring honom (NY Times, 

Time). Skillnaden ligger i att dessa Picassos ljusspår försvann så fort de skapats och kunde 

endast förevigas genom fotografen Millis inställningar på kameran med långa slutartider. Men 

för Skillman´s och Hacketts´s del stannade ljusspåren kvar i den virtuella luften där de ritats. 

De insåg att denna bug var så pass intressant att de bestämde sig för att överge det 

ursprungliga spelprojektet till förmån för denna nya möjlighet som uppstått av en slump… 

 

Tilt Brush finns att ladda ner från spelportalen Steam (”steampowered.com”, i.d.) som 

distribuerar spel för PC, Mac och Linux, och har designats för att använda samma plattform 

och liknande interface som de datorspel som förekommer för VR-headsetet HTC Vive (och 

det konkurrerande headsetet Oculus Rift). Tilt Brush är dock inte ett spel i vanlig bemärkelse, 

där användaren skall lösa en serie uppdrag tillsammans eller i tävlan med andra (Collins, 

2014:352). Här tillhandahålls istället en öppen värld utan på förhand definierade uppdrag där 

användaren skapar virtuella objekt i den virtuella verkligheten, och kan på så vis snarare 

jämföras med ett 3D-ritningsprogram för frihandsmåleri, tecknande eller skulptering i en 

virtuell värld där den ena handkontrollen används som pensel, penna, pekare eller 

raderverktyg och den andra som en roterbar palett. På palettens olika sidor finns 

grundläggande valmöjligheter för hur miljön du befinner dig i ser ut, vit bakgrund, svart 

bakgrund, ”Night Sky” eller ”Space” för att nämna några. Här görs även val av olika pennor 
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och penslar (se figur 1), och även färgnyans och valör (se figur 2). En del penslar är 

audioreaktiva vilket gör att penseldragen reagerar på ljud som spelas upp från speldatorn. Det 

går också att fotografera eller spela in sina alster och även ladda in andras verk inifrån Tilt 

Brush eller websidor som Sketchfab (”sketchfab.com”, i.d.). 

 

 
FIGUR 1: Palett för val av penslar i Tilt Brush 

 

 

 
FIGUR 2: Färgpaletten i Tilt Brush. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur ett VR-verktygs ljud och bild 

samspelar och på vilket sätt detta upplevs när användaren interagerar med verktyget. 

Målsättningen är att generera fördjupade kunskaper på det audiovisuella området som kan 

ligga till grund för vidare spelutveckling av applikationer eller konstnärliga installationer 

inom VR. 

 

Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka meningserbjudanden ger ljud respektive bild i applikationen Tilt Brush, enligt 

studiens deltagare? 

2. Hur upplevs ljud och bild samspela i VR-applikationen Tilt Brush?   

3. Hur påverkar detta samspel användarens möjlighet att interagera med applikationens 

virtuella värld?  

4. Hur påverkar ovanstående faktorer användarens känsla av att vara uppslukad under 

interaktion med applikationen?  

 

Avgränsningar 

Avsikten är inte att undersöka de fysiska kontrollernas utformning eller den tekniska aspekten 

av VR-glasögonen eller hörlurarna som används i samband med applikationer för VR. Fokus 

ligger istället på samspelet mellan bild och ljud och hur användaren i sin tur interagerar med 

dessa. Då förekommande applikationer för VR varierar beroende på genre har denna studie 

avgränsats till att undersöka applikationen Tilt Brush och endast för VR-headsetet HTC-Vive 

för vilket denna applikation först utvecklades. Valet av just denna applikation resulterar i att 

undersökningen begränsas till ensamutövande användare, ”single-player”, till skillnad från 

”multi-player” där flera användare kan interagera med varandra. Applikationen lämpar sig 

som studium på så vis att den innefattar ett skapande av bild med tillhörande ljud, snarare än 

att interagera med en redan given virtuell värld, och utan att behöva uppfylla på förhand 

designade uppdrag som vanligen utförs i de mer spelinriktade applikationerna. Detta 

möjliggör ett fokus på själva upplevelsen av ljud, bild och interaktion och hur detta kan 

fungera i en skapandeprocess.  
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Teori och tidigare forskning 

Inför uppgiften att undersöka hur ljud och bild samspelar i VR-applikationen Tilt Brush, och 

hur detta påverkar förståelsen av fiktiv materialitet, upplevelsen av interaktivitet och känslan 

av att vara uppslukad har det fallit sig naturligt att vända sig till forskning inom 

datorspelsområdet. Detta eftersom applikationen Tilt Brush har designats för att använda 

samma plattform och liknande interface som de datorspel som förekommer för VR-headsetet 

HTC Vive, och även om denna litteratur inte alltid behandlar VR så tangerar den ändå de 

relevanta frågorna. 

 

Denna studie bygger i grunden på antagandet att skapandeprocessen i en virtuell värld 

påverkas positivt av ett väl fungerande samspel mellan ljud och bild, ett samspel som tillåter 

användaren att ge sig hän utan att bli distraherad eller påmind om den fysiska verkligheten i 

form av dåligt fungerande teknik eller icke trovärdigt samspel mellan ljud och bild. Kort sagt 

en värld som lever upp till användarens förväntningar på möjligheterna att interagera. 

Eftersom den virtuella världen är en teknisk konstruktion av medierad bild och medierat ljud 

är det intressant att studera just samspelet däremellan, hur detta tolkas som trovärdigt eller ej 

och vilka effekter detta i sin tur kan ha på interaktivitet, ”immersion” och möjligt 

handlingsutrymme i en skapandeprocess. Det blir nödvändigt att titta närmare på begrepp som 

just ”immersion”, ”flow”, närvaro, interaktivitet och virtuell verklighet för att kunna föra en 

nyanserad och välgrundad diskussion om resultaten i studien. Dessa begrepp är alla vanligt 

förekommande inom teori och forskning för framförallt spel som på olika sätt baserar sig på 

teknik för medierade virtuella världar liksom även applikationen Tilt Brush gör. Men låt oss 

först titta på den teoretiska utgångspunkten för studien som bygger på Huizingas begrepp 

”den magiska cirkeln” innan vi tittar på tidigare forskning om framförallt ljud och 

interaktivitet som presenteras genom de ovannämnda begreppen. 

 

Den magiska cirkeln 
Den magiska cirkeln är ett begrepp som myntades av den holländske historikern Huizinga 

(1949). Denna cirkel utgör enligt honom en form av spelplats inom vilken speciella regler 

upprättas. Minsta avvikelse från dessa regler eller förväntade överenskommelser förstör 

spelets eller lekens djupgående samhörighet med reglerna, varpå den uppgjorda världen 

kollapsar och spelet är över. Förtrollningen bryts och det ”verkliga” livet gör sig påmint igen. 

(Huizinga,1949:10-11). Huizinga gör ingen formell skillnad mellan leken och ritualen och 
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menar att arenan, spelbordet eller templet så väl som scenen, filmduken, tennisbanan, 

domstolen eller den magiska cirkeln alla utgör en form av spelplats inom vilka speciella regler 

upprättats. Alla utgör temporära världar inom den vanliga (ordinary) världen, där spelet för 

det specifika ändamålet kan äga rum. Huizinga menar att leken är ett kulturellt fenomen med 

en social funktion, och att vår förmåga att föreställa oss bilder som en gestaltning av vår 

verklighet och fantisera kring dessa grundar sig i leken. Även vår förmåga att skapa språk 

grundar sig i denna föreställningsförmåga kring leken med ord. Han skriver: 

 
The great archetypal activities of human society are all permeated with play from start. Take 

language, for instance- that first and supreme instrument which man shapes in order to 

communicate, to teach, to command. Language allows him to distinguish, to establish, to state 

things; in short, to name them and by namning them to raise them into the domain of the spirit. 

In the making of speech and language the spirit is continually ”sparking” between matter and 

mind, as it were, playing with this wondrous nominative faculty. Behind every abstract 

expression there lie the boldest of metaphors, and every metaphor is a play upon words. Thus 

in giving expression to life man creates a second, poetic world alongside the world of nature. 

(Huizinga, 1949:4). 

  

Huizinga beskriver således hur leken, eller ett spel karaktäriseras av uppgjorda regler. Så 

länge dessa regler inom den magiska cirkeln följs och lever upp till deltagarens förväntningar 

kan leken fortgå utan att ”förtrollningen” bryts. Vid en närmare titt på den virtuella världen 

anas just detta fenomen som bygger på deltagarens vilja att delta och acceptera lekens regler, 

och så länge förväntningarna enligt de uppgjorda reglerna uppfylls kan användaren ostörd ge 

sig hän och låta sig uppslukas i den virtuella världen. Här skönjas också det grundläggande 

behovet av att gestalta verkligheten i en parallell, poetisk verklighet där fantasin ges spelrum 

och kommer till uttryck vilket kan ses som själva essensen av VR. Det blir således angeläget 

att reflektera över och försöka sätta ord på vad som försiggår i den virtuella världen, vilka 

bilderna och ljudbilderna är och hur de samspelar för att förstå dess möjliga betydelse-

potential, uttrycksmöjligheter och vilket handlingsutrymme detta ger upphov till. 

 

Salen & Zimmerman (2004:95) noterar att Huizingas magiska cirkel endast utgör en i raden 

av olika spelplatser medan de själva använder begreppet för att beskriva platsen för ett spel 

som en sluten plats i tid och rum, skild från den verkliga världen, på samma gång 

upprepningsbar och tidlös, som ändlig och oändlig. De menar att det är ett passande begrepp 

för en spelsituation just därför att det verkligen är något magiskt som inträffar i samma stund 
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vi engagerar oss i ett spel och interagerar i enlighet med dess regler. Collins (2014:360) 

tolkar, med utgångspunkt från Huizinga och Salen & Zimmerman, den magiska cirkeln, 

platsen där spelet existerar, som en sorts psykologisk plats. Huiberts (2010:95), som 

argumenterar för ljudets betydelse för spelupplevelsen refererar även han till den magiska 

cirkeln. Inom denna ram fungerar ljudet som en del av det påhittade kontraktet där vissa 

förväntningar, som till stor del styrs av ett spels genre, måste infrias för att inte 

spelupplevelsen skall störas.   

 

Flow 
Liksom Huizinga nämner de primitiva folkstammar som utför sina heliga riter för att bringa 

ordning och välstånd i världen i en anda av samförstånd med naturen, ”in a spirit of pure play 

truly understood” (Huizinga,1949:5), nämner även forskaren Csikszentmihalyi i sin bok Flow 

(2003:138), hur pygméerna, när det gick dåligt för dem, trodde att det berodde på att den 

vanligtvis välvilliga skogen, som brukade förse dem med förnödenheter, hade somnat. De 

heliga hornen grävdes då upp ur jorden och blåstes i under dagar och nätter i ett försök att 

väcka skogen och därmed återställa ordningen. Denna berättelse visar på hur illusionen är 

beroende av vår medverkan för att kunna uppstå. Vi måste så att säga själva väcka den till liv 

genom att interagera med våra föreställningar om världen och då kan ordning bringas. Den 

virtuella världen är således också beroende av vår vilja att ingå i och samverka med dess (den 

magiska cirkelns) regler, vår vilja att låta oss manipuleras och hänföras. Det finns anledning 

att anta att ju skickligare ljud och bild designats för optimal kontroll och trovärdighet (baserat 

på erfarenheter från och föreställningar om den verkliga världen), desto lättare uppslukas vi i 

den virtuella verkligheten. För VR handlar det också om att effektivt stänga ute intryck från 

den verkliga världen och de intryck vi matas med via glasögon och hörlurar ersätter då dessa, 

varpå vi snabbt accepterar den virtuella världens intryck som verkliga. 
 

Samförståndet mellan utövare och överenskommelser om vad som är möjligt i en begränsad 

värld där utövaren befinner sig, eller en värld som utövaren utforskar, tycks också 

känneteckna det tillstånd som Csikszentmihalyi betecknar som flow. Ett tillstånd som leder 

till en känsla av upptäckt, där utövaren känner sig så uppslukad att denne slutar vara 

medveten om sig själv som skild från det den håller på med. Ett sorts expanderat tillstånd, i ett 

med ett system av aktiviteter som förser utövaren med feedback och möjlighet att utöva 

kontroll. (Csikszentmihalyi, 2003:97-99).  
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Immersion 
Innan vi talar om det engelska begreppet ”immersion” kan det vara intressant att konstatera att 

ordet ”immersion” använts om månförmörkelser i Kongl. Vetenskaps Academiens handlingar 

för månaderna Aprilis, Majus, Junius (Wargentin, 1763:138). Ordet återfinns tyvärr inte i 

dagens Svenska Akademiens Ordlista och det översätts från engelska till svenska som 

”doppa”, ”sänka ner”, ”fördjupa”. Vi kan dock notera om detta ord i översättning hur 

Wingstedt skriver om förutsättningar ”för inlevelse och `uppslukande´ (immersion)” 

(Wingstedt, 2012:193). I undersökande situationer blir det däremot problem om vi skulle tala 

om graden av uppslukadhet varför vi bara kan hoppas att ordet ”immersion” tas in i den 

svenska akademiens ordlista så att vi på ett mer koncist sätt kan beskriva det fenomen vi avser 

att beskriva. I denna text kommer ordet ”immersion” tas i bruk i enlighet med Wingstedts 

översättning och fortsättningsvis skrivas utan citationstecken. 

 

Nedan kommer här redogöras för två huvuddrag som uppenbaras när vi tittar på vad som 

menas med begreppet immersion, nämligen att detta fenomen antingen uppstår i symbios 

mellan spel och användare under själva spelandet, eller i det andra fallet, som närmare 

beskrivs under avsnittet Virtual Reality, att det tillskrivs systemets kapacitet att hänföra en 

användare. 

 

I boken Rules of Play citerar Salen och Zimmerman speldesignern och programmeraren 

Laramée som menar att all form av underhållningsmedia bör sträva efter att skapa det som 

ibland kallas för ”suspension of disbelief” (2004:450), vilket syftar tillbaka på det begrepp 

som myntades redan 1817 av Coleridge som menade att om en författare kunde uppbringa ett 

mänskligt intresse och ett uns av sanning i en sagolik berättelse så var läsaren beredd att gå 

med på ett osannolikt narrativ (”Suspension of disbelief”, i.d.). I ett spel skulle detta alltså 

innebära ett sorts upphävande av misstro som får utövaren att glömma att denne upplever ett 

spel och i stället faktiskt tror att det som erfars är verkligt.  Detta fenomen bygger på idén om 

den medierade spelupplevelsens förmåga att transportera användaren till en illusorisk, 

simulerad verklighet som är så total att ramen så att säga faller bort och användaren verkligen 

tror att denne är en del av en imaginär värld. Trots att denna idé är mycket väl rotad inom 

spelindustrin ställer sig Salen och Zimmerman tveksamma inför den och menar istället att en 

spelanvändare förvisso kan försjunka i ett spel men att detta istället beror på spelarens 

engagemang i själva spelandet. De menar att spelet eller leken är en process av 
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metakommunikation som refererar andra verkligheter, ”a double-consciousness in which the 

player is well aware of the artificiality of the play situation” (2004:451). Användaren deltar i 

lekens eller spelets konstruerade värld och antar medvetet de artificiella betydelser som 

presenteras inom den magiska cirkeln. ”It is possible to say that the players of a game are 

`immersed – immersed in meaning.” (2004:452). De citerar även Elena Gorfinkel som menar 

att immersion är en erfarenhet som uppstår mellan ett spel och dess användare och är således 

inte en egenskap som enbart existerar i spelets estetiska utformning som en sensorisk 

reproduktion av verkligheten (2004:452).  

 

Även Ermi & Mäyrä (2005) menar att människors spelupplevelse bygger på spelarens 

engagemang i själva spelandet. De presenterar i sin forskning om spelupplevelsen en modell 

med tre dimensioner av immersion. Den första utgörs av ”the sensory immersion” som 

grundar sig på spelets audiovisuella utförande, som med hjälp av dagens teknik mer eller 

mindre omringar spelaren och överröstar den sensoriska information som kommer från 

verkligheten runtomkring spelaren så att denne fullständigt kan fokusera på spelvärlden och 

dess stimuli. Den andra dimensionen benämner de ”challenge-based immersion” som är 

särskilt central för spel som ju bygger på interaktion. Här uppslukas spelaren som bäst när en 

balans mellan utmaning och förmåga uppnås, med utmaningar som kräver motorisk 

skicklighet, strategiskt tänkande eller logisk problemlösning. Den tredje dimensionen, 

”imaginative immersion”, beskrivs som den del av ett spel där spelaren får en möjlighet att 

använda sin fantasi, identifiera sig med karaktärerna i spelet eller bara njuta av spelets fiktion. 

Intressant att notera är även att modellens tre dimensioner omges av, eller tar hänsyn till den 

sociala kontext spelaren befinner sig i samt dennes tidigare spelerfarenhet och tolkning av 

spelandet. Detta betyder i princip att spelarens möjlighet att hänföras påverkas av dessa 

omgivande och individuella faktorer. 

 

Collins menar att ljudet i ett spel bär en viktig funktion för ett spels hänförande kapacitet. 

”Audio plays a significant role in the immersive quality of a game” (2008:134). Hon nämner 

hur en spelare lätt distraheras av ett osammanhängande ljud med för tydliga eller hårda 

övergångar, och att ett spels ljud eller musik också kan behöva överrösta ljud från 

omgivningen för att hjälpa användaren försjunka i spelets värld. Hon för även ett resonemang 

om hur ljud i spel sällan imiterar verklighetens naturalistiska ljud utan snarare framställs med 

en filmisk karaktär som bygger på etablerade spelfilmskonventioner. Detta ”cine-real” är en 

form av immersion och trovärdighet präglad av fiktionens sanning, där exempelvis en 
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explosion i rymden hörs trots att den tekniskt sett borde vara tyst. Vidare citerar hon 

filmklipparen och ljudläggaren Walter Murch som menar att ljud som används på ett 

metaforiskt sätt, ljud som skiljer sig en aning från den tillhörande bildens originalljud, öppnar 

upp ett perceptuellt vakum där publikens fantasi skyndsamt fyller i eller överbryggar den 

glidning som antytts. Varje sådan ”reassociation” är en sorts metafor och som sådan bidrar 

den till en djupare sanning om det som beskrivs. Den mentala ansträngning som krävs av 

åskådaren för att sammansmälta ljud och bild, skapar en dimensionalitet som hjärnan sen 

projicerar tillbaka på bilden, vilket i princip innebär att vi på filmduken ser något som är en 

unik tolkning för varje åskådare. ”We do not see or hear a film, we hear/see it.” (Murch, 

2000). Som exempel på denna metaforiska dimensionalitet där ljudet använts på ett kreativt 

sätt för att väcka åskådarens egna associationer nämner han: ”the image of a door closing 

accompanied by the right "slam" can indicate not only the material of the door and the space 

around it but also the emotional state of the person closing it” (Murch, 2000).  

 

VR –Virtuell verklighet  
Inom datorforskning används begreppet närvaro, ”presence”, i samband med utveckling och 

utvärdering av vad som kallas för ”immersive virtual reality”. Här uppenbaras den tvetydighet 

som vi ställs inför när det gäller begreppet ”immersion”, som i avsnittet ovan beskrivits som 

något som uppstår mellan ett spel och dess användare i det att denne engagerar sig i spelandet. 

Men vid en närmare titt på vad Nordahl och Nilsson skriver om det interaktiva ljudets 

betydelse för känslan av närvaro inom det de kallar för ”Immersive Virtual Reality” (IVR)” 

(2014:214) upptäcker vi att begreppet ”immersion” här tillskrivs det tekniska systemets 

kapacitet att hänföra en användare. De gör en tydlig åtskillnad mellan Virtual Reality (VR) 

och Immersive Virtual Reality (IVR), där VR refererar till varje form av medierad verklighet, 

i form av måleri, skulptur, teater, fotografi eller film. IVR däremot använder de som term för 

att beskriva system som bygger på högkvalitativ spårning (high-fidelity tracking) och 

displayer för att kunna iscensätta en naturlig perception och interaktion i en datorgenererad 

miljö. Immersionen är således i detta fall en objektivt mätbar kvantitet som definieras av 

systemets kapacitet att spåra huvudrörelser och ge feedback i så många gestaltningsformer 

(modalities) som möjligt (Slater, 2009). Nordahl och Nilsson menar att styrkan med den här 

tekniken tycks vara att den får användaren att känna sig och bete sig som om de faktiskt 

befinner sig i den simulerade miljön och en av fördelarna är att användaren i IVR direkt kan 

tillämpa sina fysikaliska erfarenheter från verkligheten. De argumenterar i sin undersökning 
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för att ljudet har en avgörande betydelse för att uppnå en fullständig känsla av närvaro, då 

ljudet, till skillnad från bilden, har en förmåga till ständig information utan att användaren 

nödvändigtvis måste vara riktad mot källan, som ju är fallet med den visuella informationen. 

Begreppet ”presence” innebär att det som medieras upplevs som verkligt och att användaren 

så att säga ger avkall på de intryck verkligheten gör till förmån för intrycken i den virtuella 

miljön, således en sorts omfördelning av uppmärksamheten där användaren förleds att 

interagera med den virtuella världen. Om det interaktiva ljudets spatiala egenskaper skriver 

Nordahl & Nilsson att det för en ljuddesign är viktigt att ljudet är informativt. Det bör ge 

lyssnaren en möjlighet att föreställa sig miljön på ett naturligt sätt och hänsyn bör tas när 

virtuell rumsakustik används så att den stämmer överens med de visuella intryck som ges.  

Detta väcker en högre grad av närvaro än ljud som inte stämmer överens med visuellt stimuli. 

Även graden av samstämmighet inom en och samma gestaltningsform påverkar uppfattningen 

av närvaro. Larsson och kollegor (2010) belyser detta med hjälp av exempel där oförenliga 

ljud kombineras från skilda kontexter som utomhusljud tillsammans med inomhusljud eller 

ljudet av en bil som kör långsamt i kombination med förflyttningen av samma ljud som 

motsvarar en bil som kör snabbt. 

 

Den fjärde väggen 

För att beskriva vilken betydelse användargenererade ljud har för uppfattningen av gränsen 

mellan det virtuella rummet och det verkliga rummet använder Karen Collins (2014) sig av en 

teaterteoretisk term där teaterrummet anses ha tre väggar, sidorna och fonden, och en fjärde, 

osynlig vägg ut mot publiken. Hon argumenterar för att användar-genererade ljud har en unik 

förmåga att bryta igenom denna fjärde vägg och hon utforskar ljudets funktion som medlare 

mellan det virtuella och det verkliga rummet. Hon skriver om virtuella världar:  

”In virtual worlds players perform, create, and share meanings in a cocreative , self-reflexive, 

and fluctuating impermanence.” (2014:352). Trots att många populära virtuella världar är 

spelorienterade utgörs många av sandlådespel där användaren inte har något specifikt uppdrag 

att uträtta utan kan ägna sig åt att utforska världen, skapa nya objekt eller miljöer och 

interagera tillsammans med andra. Här finns ingen på förhand skriven berättelse utan 

innehållet skapas och utvecklas över tid och ofta i gemenskap med andra användare. Brun 

använder termen ”produsage” (2007) för att beskriva hur spelarna just i själva användandet av 

den virtuella världen samtidigt producerar världens innehåll. Det finns således ingen tydlig 

gräns mellan spelutvecklare och användare, innehållet uppstår i själva spelandet, där 

användarna bidrar med innehåll, betydelser och idéer som formas gemensamt mellan 
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deltagarna. Just vad gäller användargenererade ljud lyfter Collins fram ljudets unika förmåga 

att bryta den fjärde väggen i ett sorts växelverkan mellan den virtuella världen och vår fysiska 

värld. Dels för att ljudet kan färdas från den virtuella världen rätt ut i vår fysiska verklighet 

och omvänt då användare själva tillåts precisera vilket ljud som används till specifika virtuella 

objekt eller händelser i det virtuella rummet som då blir en förlängning av verkligheten, och 

där vårt själv når in i det virtuella rummet och ökar vår känsla av närvaro där. Hon noterar 

även placeringen av medspelares röster, vikten av att volymen motsvarar den distans som 

medspelarna befinner sig på i den virtuella världen för att kunna separera och tolka rösterna 

som en meningsfull ljudinformation. Genom att låna Huizingas begrepp argumenterar hon för 

att ljudet utvidgar den magiska cirkeln till att innefatta vår fysiska verklighet. Hon trycker 

också på det sociala handlingsutrymme den virtuella världen erbjuder, som genom att förse 

användarna med kreativa verktyg som genom själva användandet bryter den fjärde väggen 

och således bryter delningen mellan verklig och virtuell värld, möjliggör en omdefiniering av 

videospel som en plats för deltagande, engagerande, performativ konst, ”redefining video 

games as participatory, engaging, performative art spaces” (Collins, 2014:361). 

 

Interaktivitet 
För att titta på vad interaktivitet i en spelmiljö skulle kunna innebära kan vi till en början ta 

hjälp av hur interaktivt ljud eller foley – ljudläggning av fotsteg, dörröppningar eller laddning 

av vapen och liknande –  beskrivs som ”in game” i boken The Foley Grail (2014:72). Alltså 

ljud som kommer triggas ”i spelet” av användaren. Detta kan länkas samman med det 

resonemang som Slater för om ”the virtual body” (2009) som baseras på det faktum att vi 

kontinuerligt förnimmer våra kroppar via syn, hörsel och övriga sinnen när vi interagerar med 

den verkliga världen vilket ger oss en stark bekräftelse på att vi faktiskt är där. Just detta gör, 

enligt Slater som har ett visuellt fokus, att korrelationen mellan användarens kropp och den 

visuella representationen av den virtuella kroppen är mycket viktig för känslan att vara där, 

eller ”in game”.  

 

I grunden skulle vi kunna säga att interaktivitet handlar om feedback och kontroll.  

Collins, som har ett audiellt fokus, skriver att graden av interaktivitet är flytande, “the number 

and type of inputs that afford agency all influence the degree to which a game is interactive” 

(2013:575). Hon beskriver interaktivt ljud som användar-genererat, ”sound events occurring 

in reaction to game play” (2013:576), alltså ljud som svarar direkt på en användares agerande 
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vilket innebär att systemet ger feedback på användarens handlingar och bekräftar således att 

en handling utförts. Användarens kontroll över ljudet utövas genom rörelser eller 

knapptryckningar och ger på så vis en unik fysisk koppling mellan användare och ljud, en 

koppling som tycks vara starkare för just självgenererade ljud.  

 

Wingstedt skriver också att för datorspel kan musikens imperativa och affirmativa funktioner 

påverka användarens sätt att interagera. ”Den vägledande funktionen är inkluderande, 

positionerande och aktiverande, både på ett fysiskt och mentalt plan” (2012:187). 

 

 

Socialsemiotiskt ramverk för multimodal analys av applikationen 
För att kunna analysera verktyget Tilt Brush, dess bild och ljud, kommer ett teoretiskt avsnitt 

som grundar sig på social semiotik (van Leeuwen, 2005; Bezemer, Kress, 2016) här att 

presenteras. Begrepp som semiotisk resurs (semiotic resource), meningserbjudande 

(affordance), gestaltningsformer (modes), multimodalitet (multimodality) och agens (agency), 

samt modalitet (modality) kommer belysas.  

 

Inledningsvis kan nämnas att socialsemiotiken inte begränsar sig till analys av rent språkliga 

påståenden, utan innefattar all form av kommunikation, således även bild och ljud. Van 

Leeuwen ställer sig frågan vad en semiotiker gör förutom att samla, dokumentera och 

katalogisera semiotiska resurser, alltså de handlingar eller artefakter vi använder för att 

kommunicera mening. Han menar att det handlar om att utforska hur dessa semiotiska 

resurser definieras och används i olika kontexter, och dessutom bidra till upptäckandet av nya 

semiotiska resurser eller nya användningar av redan existerande semiotiska resurser 

(Leeuwen, 2005:3). Här refererar han till Gibson (1979) som introducerade begreppet 

”affordance”, meningserbjudande, vilket inte bara innefattar vad Halliday kallar för menings-

potential där ord eller meningar som introducerats i ett samhälle kan anta olika betydelser 

beroende på den givna sociala kontexten. För begreppet meningserbjudande är det viktigt att 

notera att olika människor observerar olika betydelser beroende på behov eller intressen eller 

sammanhanget för den specifika situation där de kommuniceras. Detta innebär således att 

flera möjliga meningserbjudanden selektivt kan uppfattas, samtidigt som de andra 

betydelserna objektivt också finns där. Meningserbjudanden innefattar dessutom betydelser 

som ännu inte upptäckts, latenta betydelser (van Leeuwen, 2005:4-5). 
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Som medel för kommunikation nås vi i regel av flera olika ”modes” eller gestaltningsformer 

som Wingstedt benämner det på svenska (2012:163), som kan innefatta exempelvis en 

kombination av bild och text eller bild och ljud vilket då utgör en multimodal kommunikation. 

Inom socialsemiotiken tas det hänsyn till hur dessa gestaltningsformer relaterar till varandra 

och tillsammans skapar mening och hur denna mening skapas i en social kontext som bygger 

på tidigare föreställningar inom en given kultur. Här ses varje individ som en meningsskapare 

i uttolkandet av betydelser och ett tecken kan genom sina olika semiotiska resurser (och dess 

meningserbjudanden) ge utrymme för olika tolkningar och därmed resultera i olika handling 

eller interaktion. Kress beskriver dessutom hur mening kan skapas inom varje 

gestaltningsform genom exempelvis spatial placering av visuella element och hur färg och 

avstånd kan kommunicera mening. ”The theory can describe and analyse all signs in all 

modes as well as their interrelation in any one text” (Kress, 2010:59).  

 

Crouch och Pearce (2012) skriver att vi utifrån vår förståelsehorisont ges möjligheter att 

agera. De menar att forsknings- och designprocesser initierar förändring och att denna 

förmåga att initiera förändring är vad sociologer kallar agens (agency) (2012:33-34). Bezemer 

och Kress skriver också:  

 
Agency is allways constrained […] first, by the affordances of modes, and second, by the 

attempts of other sign-makers to shape their engagement with the world. […] materials from 

social media […] illustrate how sign-making is shaped by what modes are (made) available 

(for example, by a platform such as Facebook) and by the meaning potential that these modes 

provide. We have insisted that while availability and affordances of modes do not determine 

sign-making, they do prompt sign-makers to follow certain pathways. In that, they provide 

specific inroads into understanding the matter at hand. Writing up, drawing out, acting out, 

gesturing: all of these shape engagement with the world differently – in ways that are open to 

description and analysis – prompting attention to some features while backgrounding others. 

Choise of mode has implications for how and what we will know (Bezemer & Kress, 

2016:133-134). 

 

Semiotiska resurser som ryms inom gestaltningsformer som bild och ljud för VR-

applikationen Tilt Brush kan för bild tänkas vara färg, nyans, ljushet, struktur, penselbredd, 

ljus, skugga, riktning, avstånd, rum. För ljud skulle det kunna tänkas vara riktning, avstånd 

(volym), typ av ljud, så som det känns igen från verkligheten. Reverb illustrerar rummets 

återklang. Hur dessa samverkar inom en gestaltningsform eller mellan gestaltningsformerna i 
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en multimodal kommunikation kommer alltså påverka användarens agens. Själva 

interaktionen kommer engagera användaren i den virtuella välden på olika sätt beroende på 

hur denne väljer att interagera. 

 

Modalitet – Sanningsanspråk 

Begreppet modalitet används inom socialsemiotiken för att beskriva grader av sanning – 

sanningsanspråk (Björkvall, 2009:111). Detta utgör dock inte den faktiska sanningen – utan 

sanningen sedd ur betraktarens ögon – vilket betyder att en hög modalitet kan tillskrivas både 

saker som finns och inte finns i verkligheten (van Leeuwen, 1999:156). Vilken grad av 

sanning och vilken typ av sanning ett påstående tillskrivs beror på inom vilket socialt 

sammanhang ett påstående yttras och vilka de rådande värderingarna är, ”true to the values 

held by the group whose truth it is” (van Leeuwen, 1999:157). Kress & van Leeuwen (2006) 

skriver om modalitet för visuell kommunikation utifrån begreppen modalitetsmarkörer 

(modality cues) och kodningsorientering (coding orientation)(Björkvall, 2009). I korthet kan 

modalitetsmarkörer ses som samspelet mellan flera parametrar såsom exempelvis 

detaljrikedom, färgmättnad, djup eller ljus som artikuleras utifrån grader på en skala.  Dessa 

parametrar kan försvagas eller förstärkas och samspelar med varandra i olika konfigurationer 

som i sin tur kommer fungera som en modalitetsmarkör som ger betraktaren en hint om hur 

verklig en bild är menad att avläsas. Sanningsanspråket, eller hur sann en bild värderas är inte 

beroende av hur pass reducerat eller förstärkt dessa parametrar artikuleras, utan här avgör 

vilken typ av sanning som föredras i en given kontext. Valet av sanning, typen av modalitet 

härleds från det Kress & van Leeuwen benämner som kodningsorientering. De diskuterar fyra 

sådana kodningsorienteringar varav den naturalistiska i många sammanhang är den rådande. 

Ju mer något avbildats i likhet med hur en betraktare skulle uppfatta det avbildade i 

verkligheten, desto högre sanningsanspråk eller modalitet. Inom den teknologiska 

kodningsorienteringen är de bildliga parametrarna ofta lågt artikulerade som exempelvis 

avsaknad av perspektiv eller färg för tydligheten eller mätbarhetens skull. Den visuella 

sanningen handlar här om praktisk användbarhet för att kunna vidta åtgärder såsom för 

ritningar eller kartor. Inom den abstrakta kodningsorienteringen är det den abstrakta 

sanningen som råder. Här handlar det om att gestalta själva essensen av ett verkligt fenomen, 

så att säga bortom verkligheten, och både inom vetenskap och abstrakt konst yttrycks detta 

ofta med låg artikulering inom många av de olika bildparametrarna. Den sinnliga 

kodningsorienteringen fokuserar på den känslomässiga effekten av det visuella materialet med 

en artikulation förstärkt bortom det naturalistiska, ett sorts ”more than real” eller ”hyper real” 
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(van Leeuwen, 1999:161,186) där exempelvis färgen intensifierats för att väcka känslor eller 

hänföra betraktaren.  

 

Van Leeuwen (1999:170-171) skriver att vi kan närma oss ljud och modalitet på samma sätt 

som för bild, där vi utifrån modalitetsmarkörer kan avläsa graden och typen av sanning inom 

en given kontext med hjälp av den kodningsorientering som används inom denna kontext. 

Nuförtiden används ljud som inte bara är inspelade, reproducerade naturalistiska ljud, utan 

sammanmixade och designade ljud där metaforen får ett större spelrum. Genom ljuddesignen 

kan olika genrer skapas och dessa i sin tur stödjer sig på olika kodningsorienteringar med sina 

specifika sanningsanspråk. Några av de parametrar van Leeuwen nämner (1999:172-177) som 

kan bilda modalitetsmarkörer för ljud är variationer av tonhöjds omfång (pitch range). 

Nyanserade ljud där tonhöjden varierar vittnar om en mer mänsklig artikulation och ger större 

emotionell inverkan än ett ljud som är monotont. Perspektiviskt djup artikulerar förgrundsljud 

i förhållande till bakgrundsljud. Grader av friktion innebär att naturalistiska ljud ger ifrån sig 

en högre grad av friktion och har en större emotionell inverkan än ett abstrakt, friktionslöst 

och mer kliniskt rent ljud. Grader av absorption varierar mellan ett helt torrt ljud där rummets 

återklang inte alls hörs till ett ljud som fullkomligen badar i reverb och vittnar om ett stort, 

vidsträckt rum. Grader av riktning varierar mellan tydligt positionerade ljud till omslutande 

ljud utan någon tydlig riktning. Hur dessa modalitetsmarkörer för ljud används i bedömningen 

av sanningsanspråk, och vilka de olika typerna av kodningsorientering är, ser enligt van 

Leeuwen lite annorlunda ut för ljud jämfört med bild.  Den mest abstrakta formen av ljud är 

musik men till skillnad från abstrakta bilder som exempelvis ett vetenskapligt diagram är 

musiken också alltid sinnlig. Musik ryms således inom den abstrakt–sinnliga 

kodningsorienteringen. Abstraktionen ligger i den matematiska strukturen av fastlagda värden 

för tonhöjd och tonlängd men detta utgör ingen begränsning i variationen av vare sig tonhöjd 

eller tonlängd och således ges det emotionella uttrycket stort spelrum. Den naturalistiska 

kodningsorienteringen innefattar ljud som vi uppfattar som normala eller vardagligt neutrala 

med en ganska stor portion av möjlig variation inom de olika parametrarna och är givetvis 

beroende av vad som uppfattas som normalt i en given kultur. Här är ljuden vare sig 

abstraherade eller känslomässigt överdramatiserade. Inom den sinnliga kodningsorienteringen 

används ljudet för att uppnå en känslomässig inverkan vilket görs genom att förstärka 

artikulationen inom samtliga parametrar. Olika genrer bygger på olika kodningsorientering 

och ibland mixas dessa för att bygga upp olika grader och typer av sanning som har nya 

former av känslomässig påverkan. 
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Metod 

Detta avsnitt redogör för undersökningens design och för de metodval som gjorts utifrån 

relevant litteratur för det aktuella området. Först presenteras ett avsnitt om fallstudien som 

övergripande metodisk ansats. Detta leder sedan in på de metodval som gjorts inom detta 

ramverk i form av två delstudier. Den första delstudiens metod innefattar en autoetnografisk 

undersökning vars empiri sammanställs i en multimodal analys ur ett socialsemiotiskt 

perspektiv. Den andra delstudiens metod innefattar en användarstudie och intervjuer med 

inslag av ”think aloud”. 

 

En fallstudie 

Crouch & Pearce (2012:131) skriver att det centrala inom fallstudieforskning är att det 

specifika fallet utgör föremålet för undersökningen och därefter anpassas metoderna till 

studien. Det blir därför viktigt att utforska möjligheten att blanda metoder lämpliga för 

projektet. De nämner även att fallstudier lämpar sig väl för ”hur” och ”varför” frågor i 

kontexten av nya eller outforskade fenomen. Inom design kan det exempelvis röra sig om 

studiet av ett speciellt objekt, en designprocess eller ett system. Det är alltså viktigt att notera 

att det är den eller de metoder som bäst kan besvara en frågeställning i det specifika fall som 

studeras som kommer att avgöra valet av metod och om det är nödvändigt blandas olika 

metoder (Denzin &Lincoln, 2013:195).  

 

Vad som är viktigt för detta specifika fall är ett noggrant iakttagande av ljud, bild och 

interaktion i en virtuell verklighet. Crouch och Pearce (2012) talar om en kunskapsbank (a 

body of knowledge), som är i ständig förändring och som svarar på nya materiella 

omständigheter och sätt att tänka. Genom självreflektion och kritiskt granskande av våra 

begrepp och processer kan vi synliggöra de teorier och ideologier som formar kontexten för 

designerns eller forskarens agens, alltså dennes förmåga att initiera förändring. Härigenom, 

menar de, formas våra handlingsmöjligheter. Även Wingstedt (2012:162) betonar vikten av 

ett noggrant analysarbete (i studier av audiovisuella gestaltningar) för att medvetandegöra 

intuitiv kunskap och på så sätt göra den praktiskt användbar vilket, som han säger, ”blir till 

nytta för oss både som konsumenter och producenter av media”. Han argumenterar för att vi 

påverkas på ett omedvetet plan av den musik vi hör i filmer eller spel och att det därför är 

viktigt att analysera både vad vi hör och det vi ser för att på så sätt öka vår kunskap om hur 

just musik kommunicerar i dessa uttrycksformer. I tillägg till detta kan här sägas att det för 
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denna specifika studie är viktigt att analysera vad vi hör, det vi ser och vad vi gör i en 

interaktiv skapandeprocess för att på så sätt närma oss kunskaper om den virtuella världens 

kommunikativa möjligheter. En fallstudie med autoetnografisk ansats för att studera 

applikationen Tilt Brush är ett sätt att närma sig dessa kunskaper. Detta innebär att ett 

specifikt system granskas på djupet under själva interaktionen, vilket kan synliggöra hur 

upplevelsen av ljud och bild, och samspelet däremellan, påverkar våra handlingsmöjligheter i 

en interaktiv virtuell miljö.  

 

Vidare beskriver Robert Stake (1994, 2008) hur en fallstudie öppnar upp för möjligheten att 

studera det specifika fallet ur flera synvinklar med hjälp av olika metoder, varav intervjun är 

en. Han menar att det är viktigt att inhämta beskrivningar och tolkningar från andra och att vi 

inte alltid delar synen på det speciella fall som studeras. ”The interview is the main road to 

multiple realities” (Stake, 1994:64). Därför kommer applikationen Tilt Brush även att studeras 

med hjälp av andra användare som efter eller under interaktion med verktygen och dess 

gestaltningsformer intervjuas, för att just få tillgång till dessa olika synvinklar. Slutligen kan 

sägas att det möjligen blir svårt att dra några generella slutsatser med hjälp av en fallstudie 

men den kommer att utgöra ett bidrag till den ständigt föränderliga kunskapsbanken (Crouch 

& Pearce, 2012:125).   

 

Autoetnografi 

Ansatsen inom autoetnografisk forskning är att försöka beskriva och analysera personliga 

erfarenheter för att därigenom få syn på den omgivande kontexten eller kulturen (Ellis, 

Adams & Bochner, 2011). Istället för att ha ett neutralt kliniskt förhållningssätt till 

forskningsprocessen erkänns inom autoetnografin hur den personliga erfarenheten påverkar 

forskningsprocessen på olika sätt och istället för att förneka detta faktum öppnar 

autoetnografin upp för en vidare syn på vad meningsfull kunskap kan innebära. Denna ansats 

lämpar sig bra för denna studie som ska utmynna i en multimodal analys, då själva 

interaktionen är nödvändig för att i applikationen alstra den bild och det ljud som ska 

analyseras. Med tanke på svårigheten att se och höra det en annan person ser och hör inne i ett 

VR-headset blir detta en möjlighet att få en sorts förstahandserfarenhet av applikationen 

TiltBrush, vilket kan vara en viktig erfarenhet enligt Kristine Jörgensen (2013:vii). Hon 

skriver om hur hon ägnat hundratals timmar att spela olika spel på olika konsoler för att skaffa 

sig vad hon kallar förstahandsupplevelse. Under det att en VR-gestaltning utformas görs 

således iakttagelser av verktygens ljud och bild samt iakttagelser av hur interaktionen 
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påverkar känslan av att vara uppslukad. Den empiri som samlas kommer att grunda sig på 

forskarens egna utsagor, personliga erfarenheter om upplevelsen av verktygen i det att denna 

gestaltning målas fram i en virtuell värld, i kommunikation med designen, i interaktion med 

applikationens verktyg. Detta tillvägagångssätt kan också synliggöra det som Schön (1991:78-

79) skriver om den reflexiva designprocess som uppstår i arbetet med en design, där kreatören 

etablerar ett sorts samtal med materialet eller situationen och börjar förhålla sig till de 

möjligheter som presenterar sig under arbetets gång. Under själva utförandet frammanas en 

kognitiv aktivitet som kan medvetandegöra outtalade värden och latenta behov varpå kunskap 

synliggörs som sedan kan delas med andra (Stappers & Giaccardi, 2013). Metoden för den 

första delstudien motiveras också av att Tilt Brush och VR-headsetet HTC Vive endast funnits 

tillgängligt på konsumentmarknaden en begränsad tid och att de samlade erfarenheterna i 

användandet av applikationen inte forskats på tidigare. Det finns naturligtvis en risk för bias, 

förgivettaganden och ”blinda fläckar” när all empiri samlas utifrån forskarens egna utsagor 

men styrkan ligger samtidigt i just detta unika inifrånperspektiv. Det blir i allra högsta grad ett 

deltagarens perspektiv (Flewitt, 2011:307), där forskningen och forskaren är intimt 

sammankopplade och detta i sig måste förstås belysas (Jewitt, Bezemer & O´Halloran, 

2016:120).  

 

Tanken med den första delstudiens ansats, förutom att tillgängliggöra sig 

förstahandserfarenhet, är att den erhållna empirin kan användas som guide för frågeställningar 

eller samtalsämnen, ett sorts framarbetat ”stimulus material” (Stappers & Giaccardi, 2013), 

som kan användas under de intervjuer med informanter som valts ut att delta i den andra 

delstudien. VR-gestaltningen är således en del av det empiriska materialet, en viktig produkt 

av den autoetnografiska delstudien, och ett vägledande dokument inför den andra delstudien, 

där en serie sessioner/intervjuer med informanter som får använda applikationen Tilt Brush 

kommer genomföras.  

 

Personlig bakgrund 

Att beskriva den egna bakgrunden och reflektera över de personliga perspektiv som både kan 

vara en styrka och svaghet i en autoetnografisk studie, är ytterst viktigt för att i möjligaste 

mån hålla en distans till det empiriska material som samlas. Det blir ett sätt att 

medvetandegöra och reflektera över hur egna erfarenheter kan öka lyhördheten för det som 

undersöks, men även hur det som tas för givet kan komma att grumla insikten. Det är viktigt 

att ta med forskarens perspektiv i betraktningen, att ha ett reflexivt förhållningssätt både under 
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forskningsprocessen och författandet av forskartexten (Crouch & Pearce, 2012:88). I mitt eget 

fall finns förkunskaper på det audiovisuella området i form av både studier på kvalificerad 

nivå inom konst (måleri, skulptur), musik (piano), ljusdesign för teater samt audiovisuell 

produktion, liksom även yrkeserfarenheter som musiker, ljustekniker och som 

högskoleadjunkt inom både ljusdesign och audiovisuell produktion. Så i tillägg till att vara en 

teoretisk forskare som bedriver denna studie finns också dessa praktiska förkunskaper på det 

audiovisuella området som gör att det faller sig naturligt att iaktta och analysera ljud, bild och 

kommunicerad mening. Öga och öra har tränats sedan ganska tidig ålder i analyserandet av 

ljud och bild i en önskan att förstå bakomliggande sammanhang i andras och egna 

skapandeprocesser och produktioner för att på så sätt kunna skapa eller återskapa det 

upplevda. Interaktionen med olika digitala verktyg har varit en naturlig del av denna process 

och här finns kanske en styrka med det unika användarperspektiv som denna autoetnografiska 

studie kan bidra med.  

 

Intervjuer med inslag av ”think aloud”  

Kvale & Brinkman (2014:163) refererar till Kinsey (1949:74) och hans kollegor när de skriver 

att kvaliteten på en fallstudie avgörs av kvaliteten på de intervjuer som använts för 

datainsamling. För att bygga upp ett gott förhållande till den intervjuade är det därför viktigt 

att behandla denne mer som en vän eller en gäst i det egna hemmet.  Det är också viktigt att 

komma ihåg att intervjun är ett ”intersubjektivt företag där två personer talar om ämnen av 

gemensamt intresse” (Kvale & Brinkman, 2014:233) och resultatet härrör således ur ett socialt 

samspel. 

 

För att ge djup och varierad bredd åt det empiriska materialet görs ett urval av informanter 

som har speciella, men olika, förkunskaper av bild- eller ljudframställning eller VR, för ”ju 

mer erfarna/tränade lyssnarna är, desto större precision har i allmänhet de data som genereras” 

(Berg, 2012:203). Informanternas olika erfarenheter förväntas ge tillgång till olika 

infallsvinklar eller reflektioner under användandet av VR-applikationen Tilt Brush. 

Intervjuerna genomförs i en tematiskt öppen form (Aspers, 2007:143-147) där övergripande 

teman visserligen knyts till presenterad teori men utan att den styr eller dominerar samtalet 

under intervjun. På så vis blir det möjligt att öppna upp för samtal av en mer spontan karaktär 

där intervjuaren flexibelt kan följa de frågor av intresse som kommer upp och eventuellt nya 

teman kan upptäckas. Den samtalslika intervjuformen skapar också en bättre balans mellan 
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respondent/informant och forskare och kan på så vis bidra till att den intervjuade slappnar av 

mer. Om bias, eller forskarens påverkan på respondenten/informanten skriver Aspers : 

 
Varje interaktion innebär att en relation skapas som har mening för de inblandade. Givet detta 

kommer själva interaktionen att vara en del i processen där forskaren tolkar vad personen säger 

(och så klart det omvända). Det är därför inte rimligt att tala om att eliminera bias, utan man 

bör framförallt se till så att man förstår varandra (Aspers, 2007:145). 

 

Detta innebär således att den intervjuade tillsammans med intervjuaren blir en aktiv del av 

den gemensamma förståelsen och kunskapsproduktionen.  

 

Vidare är ”think aloud” en metod för att samla empiri som ofta används i utvecklandet av 

digitala gränssnitt för att utröna hur användaren tolkar och gör bruk av det och syftet är då 

oftast att testa produkten, inte användaren. Enligt Ericsson och Simon (1984) ska detta göras 

utan inblandning eller påverkan från forskarens sida. Boren och Ramey (2000) argumenterar 

dock för att detta inte är rimligt eftersom ett uteblivet svar från forskarens sida ifall 

informanten av någon anledning vänder sig till denne också rimligen måste tolkas som ett 

svar under pågående kommunikation. De förespråkar användandet av muntlig kommunikation 

(speech communication) som en naturlig del av ett användbarhetstest, inte bara för att få 

testsituationen att fortlöpa så smidigt och avslappnat som möjligt utan även för att forskaren 

ibland faktiskt vill ingripa för att ytterligare fördjupa sig i någon detalj. De varnar dock för 

risken att detta kan betraktas som en ”pratsam” form av intervju under ett användbarhetstest. I 

denna studie har ”Think aloud” använts som ett inslag i intervjuerna.  

 

Det ska också nämnas att denna specifika studie inte utgör den typ av användbarhetstest där 

endast systemet avses att testas, inte användaren. Frågorna kretsar här just kring användaren 

och de tolkningar som görs under interaktionen och hur detta påverkar känslan av att vara 

uppslukad. Systemet utgör så att säga en konstant som är känd men som visserligen undersöks 

av informanterna. Dessutom kan det vara nödvändigt, åtminstone till en början, med en 

person som fysiskt beledsagar informanten vars syn och hörsel ockuperats av VR-glasögon 

och hörlurar. Kommunikation mellan informant och forskare blir därför oundviklig.  
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Delstudie 1: Autoetnografi och multimodal analys 
 

Platsen för genomförande  

Den fösta delstudien genomfördes i en fysisk miljö väl bekant för forskaren så att sessionerna 

kunde genomföras utan ledsagare i det fysiska rummet. 

 

 

Det virtuella rummets storlek (room-setup2) var:     

 

X=3m (bredd)         

Y=2,3m (höjd)          Y  

Z=4m (djup)       

                       Z 

               X 

 

 

 

Teknisk utrustning 

Teknisk utrustning som användes var följande: 

 

Applikationen Tilt Brush version 8.1 - 10 

VR-headsetet HTC Vive 

Hörlurar av märket AKG K702 

Speldator med processor Intel Core i7-6700 Skylake, grafikkort MSI GeForce GTX 970 4GB 

Kamera: Lumix G7 med stativ 

Iphone 4 

 

 

 

 

                                                
2 När ett VR-system installerats görs en ”room-setup” innan systemet tas i bruk. Detta innebär att det 

fysiska rummets storlek kalibreras för det virtuella systemet, för att undvika kollision med fysiska 

föremål under interaktionen. 
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Genomförande 

Som metod för datainsamling under den första, autoetnografiskt baserade, delstudien fördes 

anteckningar, utifrån egna tankar och utsagor, efter varje session i Tilt Brush (för beskrivning 

av applikationen, se sidan 3). Dessa kompletterades med videoobservationer av min egen 

interaktion med applikationen samt inspelning av ljud och bild från datorn (där skärmen dock 

bara visade i 2D vad som kunde ses i 3D inuti VR-headsetet). Dessutom sparades på 

speldatorn de skisser som ritats upp vilket gjorde det möjligt att kunna gå tillbaka till det 

skapade materialet och återuppleva hur det ritats i det att skissen laddades upp på nytt, om än i 

en något mer rapid hastighet än när den skapades. För att återuppleva framväxandet av en 

skiss som laddades upp var det nödvändigt att ha på sig VR-headsetet och ett par hörlurar. De 

möjliga världarna (environments) undersöktes i första hand med avseende på bild beroende på 

avsaknaden av befintlig ljuddesign för dessa världar. Däremot utforskades samtliga verktyg 

med avseende på dess ikoner, samt de ljud och bilder de gav ifrån sig under interaktionen. De 

audioreaktiva3 penslarna undersöktes genom uppspelning av slumpmässigt valda låtar på 

Spotify för att kunna iaktta hur penseldragen reagerade på olika typer av ljud. 

 

Multimodal analys 

Med hjälp av de anteckningar som förts utifrån iakttagelser av ljud och bild i utförandet av en 

VR-gestaltning kunde en multimodal analys med tyngdpunkt på det socialsemiotiska 

begreppet modalitet göras. Det första steget var att utifrån modalitetsmarkörer avgöra inom 

vilken kodningsorientering (van Leeuwen, 1999; Björkvall, 2009) bild och ljud hörde hemma. 

Därefter vidtog reflektioner kring hur detta påverkade interaktionen med applikationens 

verktyg och hur detta i sin tur påverkade känslan av att vara uppslukad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Audioreaktiva penseldrag animeras utifrån volymskillnader i den musik som spelas.  
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Delstudie 2: Deltagarstudie och intervjuer 
 

Platsen för genomförandet 

Sessionerna i den andra delstudien genomfördes i ett större rum än i den första delstudien 

vilket medgav större dimensioner för det virtuella rummets storlek. Detta antas inte ha haft 

någon inverkan på interaktionen eller upplevelsen. Miljön var väl bekant för forskaren, men 

ny för några av informanterna som då först fick tid att bekanta sig med det fysiska rummet. 

Sessionerna genomfördes med forskaren själv som ledsagare i det fysiska rummet. 

 

 

Det virtuella rummets storlek (room-setup) var:     

 

X=4m (bredd)         

Y=2,5m (höjd)          Y  

Z=5m (djup)       

                       Z 

               X 

 

 

 

Teknisk utrustning 

Teknisk utrustning som användes i undersökningens andra delstudie var den samma som för 

den första delstudien bortsett från uppdateringar i Tilt Brush: 

 

Applikationen Tilt Brush version 9 - 10 

VR-headsetet HTC Vive 

Hörlurar av märket AKG K702 

Speldator med processor Intel Core i7-6700 Skylake, grafikkort MSI GeForce GTX 970 4GB 

Kamera: Lumix G7 med stativ 

Iphone 4 
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Deltagare  

Totalt genomfördes intervjuer med sju informanter fördelat på fem sessioner: 

 

1. I den första sessionen deltog två informanter i 20-års åldern med tidigare 

användarvana från TV- och datorspel, bägge studenter på kandidatprogrammet 

Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna i Falun. Den ena deltagaren har sitt 

fokus på ljud och musik och den andra på bild och foto. 

 

2. I den andra sessionen deltog två informanter i 30-årsåldern med viss användarvana av 

TV- och datorspel, bägge låtskrivare och utövande musiker, utbildade på Boomtown 

Music Education i Borlänge vid Luleå Tekniska Universitet. Den ena deltagaren är 

trumslagare och även videoregissör, filmare och animatör, den andra är vokalist och 

även utbildad keramiker. 

 

3. I den tredje sessionen deltog en informant i 30-årsåldern, student på Audiovisuell 

produktion vid Högskolan Dalarna i Falun som producerat en egen musikvideo för VR 

samt flertalet audiovisuella produktioner, AV-set, för live-framförande. 

 

4. I den fjärde sessionen deltog en informant i 35-årsåldern med tidigare användarvana 

av TV- och datorspel, professionell ljud-och musikproducent, musiker samt 

ljuddesigner för kommersiellt framgångsrika spel. Dessutom högskoleadjunkt i Ljud- 

och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. 

 

5. I den femte sessionen deltog en informant i 35-årsåldern med viss användarvana från 

TV-och datorspelsanvändande, utbildad både som elektroingengör och ljud- och 

musikproducent vid Högskolan Dalarna, och som även arbetar som audiolog på Falu 

lasarett. 

 

Samtliga deltagare har alltså speciella förkunskaper och erfarenheter som kan bidra till en 

nyanserad uppfattning av hur ljud och bild samspelar och hur interaktionen påverkas. 
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Delstudie 2: Genomförande 

I den andra delstudien genomfördes intervjuer med sju informanter som individuellt eller i par 

fick genomföra en session med Tilt Brush innan eller samtidigt som intervjuerna 

genomfördes. Denna delstudie gjordes för att i någon mån kunna träda tillbaka som enbart 

betraktare i forskarsituationen och därigenom verifiera eller nyansera den empiri som samlats 

under de autoetnografiska sessionerna med verktyget. Detta för att stärka studien som helhet. 

Formerna för intervjuerna varierade något. I de första två sessionerna deltog två personer vid 

varje tillfälle som var och en först fick använda och undersöka applikationen Tilt Brush och 

därefter genomfördes en intervju med bägge deltagare tillsammans. I de sista tre sessionerna 

deltog en person vid varje tillfälle. Här intervjuades informanterna under tiden de använde 

applikationen vilket gjorde att en spontan dialog kunde uppstå kring det informanten upplevde 

eller skapade just i stunden. De sista tre intervjuerna bar således inslag av det som benämns 

som ”think aloud” (Boren & Ramey, 2000) där användare av ett system ombeds tänka högt 

under det att de interagerar med ett digitalt verktyg. Skillnaden i dessa intervjuformer 

förväntades kunna ge ytterligare dimensioner till resultaten. Det bör nämnas att den sista 

informanten kom i sällskap av sin unga dotter som då visserligen inte deltog i studien men 

ändå påverkade situationen med sin närvaro. Trots detta framkom så pass intressanta detaljer 

att jag ändå valt att låta detta material ingå i studien. Det bör också nämnas att jag på förhand 

kände alla informanter och att deltagarna i de två första sessionerna på förhand kände 

varandra vilket fick till följd en god och avslappnad stämning. En svaghet med detta skulle 

kunna tänkas vara att det då finns en förutbestämd gruppdynamik som kan komma att påverka 

vad som sägs, men min bedömning var att det rådde ett öppet och ödmjukt samtalsklimat.  

 

Informanterna filmades i användandet av applikationen för att i efterhand kunna studera 

rörelser samt spela in spontana uttalanden eller reaktioner (Jewitt, Bezemer & O`Halloran, 

2016:140). Med anledning av att själva VR-glasögonen skymde stora delar av användarens 

ansikte var det svårt att avläsa ansiktsuttryck. Däremot kunde munnens mimik, kroppens 

rörelser, röstens tonfall och ordens betydelse studeras för att tolka användarens reaktioner. I 

övrigt sparades skisserna för att vid behov kunna spelas upp igen. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av mobiltelefon.  

 

Informanterna underrättades på förhand om studiens syfte, om anonymitet och frivilligt 

deltagande. Efter att ha bekantat sig med det fysiska rummet, hjälptes de att ta på VR-

glasögon, hörlurar och att greppa handkontrollerna. Därefter gavs lättare instruktioner för hur 
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handkontrollerna kunde användas för att de sedan själva skulle kunna utforska den virtuella 

applikationen och dess verktyg utan restriktioner för vad som skulle ritas upp och utan 

angiven tidsram. 

 

Fokusområden för intervjuerna 

Fokus för undersökningen har kretsat kring frågor om informanternas upplevelse och hur de 

interagerat med applikationens verktyg och dess virtuella värld.  

 

För intervjuguide: Se bilaga  

 

Metod för transkribering av intervjusessioner 

Att transkribera en intervju kan betraktas som överförandet av en gestaltningsform till en 

annan, en transduktion (Jewitt, Bezemer & O`Halloran, 2016:147), vanligen talad 

kommunikation överförd till skriftlig form. Hur skall exempelvis gestikulering eller mimik 

transkriberas frågar sig Jewitt, Bezemer och O`Halloran (2016:145). Beroende på hur en 

transkription görs kommer ofrånkomligt vissa detaljer att gå förlorade men det kan även 

innebära att andra lyfts fram. För denna studie vidtogs transkriberingen av intervjuerna genom 

en relativt noggrann metod (Wibeck, 2010:94), där talspråksformer som exempelvis nån i 

stället för någon använts. Men för att underlätta läsförståelsen används skriftspråk för ord som 

det eller är, för att undvika sammanblandningar som att de eller de e tolkas som dom eller 

dom är istället för det eller det är. Varje tur inleds med stor bokstav, och uppbackningar 

(stödjande kommentarer från intervjuaren som ja, mm, eller hur) skrivs som egna turer. 

Omtagningar, då informanten fortsätter sitt resonemang efter en uppbackning, skrivs som 

egna turer men inleds då med liten bokstav. Pauser skrivs ut med punkter men här finns ingen 

tidsangivelse för pausens längd. Skratt i samband med tal skrivs inom parentes.  

 

Syftet med att göra en relativt noggrann transkription är för att inte nyanser av 

meningsskapande, hänförelse, engagemang eller nya tankar ska gå förlorade genom en för 

grov transkribering. Det är också så som Wibeck säger att det under själva 

transkriptionsarbetet uppenbaras tankar om hur analysen kan komma att utformas (2010:96) 

varför det helt enkelt kan finnas ett värde i att så att säga sakta ner denna process genom en 

noggrann transkription. Det är dessutom fördelaktigt om det finns behov att gå tillbaka till 

intervjumaterialet vid ett senare tillfälle. 
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Analys av transkribering 

Efter att intervjuerna transkriberats sorterades materialet enligt marginalmetoden (Aspers, 

2007:185 2 uppl), som går ut på att hitta gemensamma teman i materialets innehåll som 

färgkodats efter ett upprättat kodschema för att bli så överskådligt som möjligt. Här vidtog 

den reflexiva process som delvis påbörjats under själva transkriberingen vilket innebar att 

samband och insikter kunde uppdagas. 

 

Etiska överväganden 

Studien har utformats i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Informanterna 

informerades på förhand om studiens syfte och i det tillfälle att de deltagande filmades eller 

spelades in, under pågående intervju eller under användning av VR-headsetet, informerades 

de om detta på förhand för att därmed också kunna ge sitt samtycke. Vidare har de redovisade 

resultaten anonymiserats, allt i enlighet med de gällande forskningsetiska principerna om 

informanternas samtycke och konfidentialitet som Vetenskapsrådet redogör för i rapporten 

God Forskningssed (2011:68-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

Resultat och analys  

 
FIGUR 3: En gestaltning uppmålad i Tilt Brush. 

 

Delstudie 1 
Nedan följer en presentation av resultaten från den autoetnografiska studien och den 

sammanställda multimodala analysen. Detta summeras slutligen i en övergripande analys. 

 

Autoetnografisk studie 
Nedan följer direkta utdrag från dagboksanteckningar gjorda under totalt sex sessioner där 

applikationen, dess världar och verktyg undersöks med ett speciellt fokus på det upplevda 

under interaktionen. 

 

Session 1-6 

Först handlade det om att tillägna sig verktygen. Hitta funktionerna och förstå hur de 

fungerade. Sen upptäckte jag Environment där det gick att välja olika omgivningar. Känslan 

av att upptäcka rymden (Space, se figur 13) var helt fantastisk. Först valde jag Night Sky (se 

figur 12) där marken fortfarande var kvar, men att gå från detta rum till att vara i rymden 

kändes helt fantastiskt. Att titta ner och se att det var lika oändligt neråt, som uppåt, som åt 
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sidorna. Wow, hörde jag mig själv säga. Wow! Som att ha upptäckt en hemlig plats som 

stämde precis överens med mitt inre kosmos. Dessutom upptäckte jag att alla manöverljud, 

som penselljudet, fick ett långt reverb i den här miljön vilket kändes behagligt. Jag märkte hur 

jag njöt av både den visuella och hörbara upplevelsen. Upplevelsen att ställa sig i sin egen 

kreation, att vara (ställa sig inuti) gestalten man just har tecknat kändes också underbar. 

Magiskt på något sätt. Till min stora förtjusning upptäckte jag ”audioreact”-delen och insåg 

att det här kommer att bli riktigt spännande eftersom det uppmålade började vibrera i takt med 

musiken. Dessutom upptäckte jag en funktion där man i ”library” kan hitta andras kreationer 

och jag stod mitt inne i verket när det skapades (i det att det laddades upp). Verkligen njutbart 

att vara i verket i det att det skapades. Det var en scen med dansande människor, brilliant 

tecknat, frustande av energi. Och detta att själva tillblivelsen var en del av verket eller 

upplevelsen – otroligt hänförande! Ljuden från penseldragen var vägledande för vart jag 

skulle rikta blicken. Ibland något svårtolkat men för det mesta fungerade det. Jag stod nära en 

karaktär som nästan tecknades mitt i mig och då höjdes volymen på penseldragen. Jag lärde 

mig sen spara mina egna kreationer genom att skapa videos och gif:ar. Filen svävade då 

vackert iväg ut i rymden när den var sparad.  

 

Det är inte bara färg utan både utbredning (val av pensel), kulör men även lyskraft och i vissa 

fall ljuskänslighet som ger meningserbjudanden. Man möter det skapade i den skapande 

stunden. Tilt Brush uppmuntrar verkligen till skapelser ur fantasin och möter upp oss just där i 

vårt pockande att skapa mening, även i overkliga sammanhang skapar vi (mitt i skapandet) 

mening: Vad blir det här? Jag fortsätter, testar, bygger, letar efter svaret inom mig tills något 

får mig att fatta ett beslut hur jag ska gå vidare med min gestaltning. 

 

Jag upptäckte en tydlig riktning på ljuset, tack vare de skuggor som föll på golvet (skuggor av 

penseldrag som faller i ljusets riktning). Skuggbildningar på färgade partier bildades. Jag 

blandade då till samma nyans som skuggan och målade bredvid (de andra skuggorna) i tron 

att jag skulle kunna ”måla skugga” men färgen målades i en ljus nyans där ”ljuset föll” och en 

mycket mörkare nyans där det var ”skugga”. Tänkte då att man kan måla in skugga genom att 

skapa/måla ”gobos”4, alltså mönster som helt enkelt skymmer ljuskällan och kastar skuggor. 

                                                
4 En gobo används inom ljusdesign och är en rund plåt med utstansade mönster, alternativt ett glas 

med inetsade mönster som placeras framför ljuskällan för att kunna projicera dessa mönster.  
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Jag skulpterade en gestalt och en räv av ljusblå självlysande penseldrag som i den svarta 

miljön gav en nattlig, lite spöklik känsla. Jag kunde gå in i gestalten och känna efter att 

proportionerna stämde. La till dimma med penseln Smoke för att skapa lite mystik. Strösslade 

några stjärnor över scenen. Målade sen mark med Oil Paint som blev ljusgrå fastän jag valde 

en mörkblå färg. Förvirringen med ljuset igen. Om man målar med ljuskällan som sidljus blir 

det rätt snyggt. Det är delvis besvärligt att skapa former och heltäckande ansikten är svåra att 

konstruera, men med breda penslar kan man snabbt bygga upp dynamiska miljöer. Genom att 

greppa med båda kontrollerna kan man förändra storlek (på det uppmålade) men också 

förändra hela scenens riktning. Tyvärr följde ljuskällan med i hela förändringen, det hade varit 

tillfredsställande att kunna flytta bara ljuskällan. Ljuset är helt klart en aktiv och viktig del av 

det estetiska resultatet.  

 

Penslarna har olika ljud som imiterar ljud från verkligheten vad gäller de ”vanliga” penslarna. 

Raderverktygets ljud låter så elektrifierat och på ett sätt som att man nästan vill undvika att 

använda det verktyget. Det får mig att fundera över varför man (som spelutvecklare) valt detta 

ljud. Jag testade en kort stund att måla utan ljud och då inser man vad det gör för känslan av 

immersion. Plötsligt tänker man på datorns fläktljud och triggerknappens ljud hörs för varje 

penseldrag, det vill säga själva mediet, ljudet av målarfärg som stryks mot en fiktiv yta, 

förvinner och ersätts av ett plastigt mekaniskt ljud (från triggerknappen på handkontrollen), 

inte alls hänförande. För att kunna verka, måla, i den virtuella världen är man verkligen hjälpt 

av ljudet. Det skapar trovärdighet åt bilden, det man ser.  

 

Jag hade flyttat en förstärkare (i det fysiska rummet utan att tänka mig för, och som nu stod 

inne på det virtuella rummets yta utan att synas) som jag plötsligt stötte in i då jag målade. Jag 

blev lite paff innan jag förstod vad det var som stod i vägen. Det gav en upplevelse av att det 

jag inte ser ”inte finns”, det borde i alla fall inte finnas. Det känns också svårt att uppskatta 

tiden, hur länge man är inne i den virtuella verkligheten. På något sätt känns det som att man 

verkligen har lyckats lyfta ut det som är inom en i ens tankar, till det där yttre rummet, men 

som märkligt nog upphör att existera så fort man tar av glasögonen och man är tillbaks i det 

vanliga rummet. Den virtuella verkligheten kan nästan kännas sannare, mindre förljugen, än 

den verkliga som på något sätt döljer vad som försiggår i vår inre värld där fantasi och 

innovation kan få fritt spelrum. 
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Van Leeuwen (2011:6) citerar Hegel:  
 

The hither and thither of reflections and sheens of colour, this mutability and fluidity of 

transitions is spread over the whole, with the clarity, the brilliance, the depth, the smooth and 

luscious lighting of colours, a pure appearance of animation and this is what constitutes the 

magic of colouring and is properly due to the spirit of the artist who is the magician (Hegel, 

(1975:848). 

 

Dessa ord skrevs för långt mer än 100 år sedan men beskriver på ett bra sätt en första 

upplevelse av hur det är att använda Tilt Brush. 

 

Multimodal analys 
Här nedan följer en presentation av resultaten från den multimodala analysen. I Tilt Brush 

finns två huvudsakliga redskap som de bägge handkontrollerna är kodade att styra. Den ena 

fungerar i huvudsak som pensel, och paletten är det redskap i Tilt Brush som används för val 

av verktyg och färg. Först ges en beskrivning av palettens struktur och ikoner för de 

valmöjligheter som finns. Därefter beskrivs några av de valbara miljöer som kan omge 

användaren, och sedan presenteras studiet av penslarna med avseende på ljud och bild under 

interaktionen. För penselverktygen återfinns en schematiskt sammanställd analys som bilaga 

(Bilaga 2). Analyser utifrån begreppen modalitetsmarkör och kodningsorientering görs 

löpande.  

 

Palettens struktur och dess ikoner 

Paletten i Tilt Brush har tre sidor som benämns med texten: Tools, Color Picker och Brushes. 

När jag använder en svepande rörelse med tummen mot den runda touchpaden på 

handkontrollens ovansida roteras sidorna runt handkontrollens ”pek-axel”. Den andra 

kontrollen kan jag använda för att välja någon av de många ikoner som representerar olika 

valmöjligheter på palettens sidor. 

 

Tools 

Under ”Tools” finns ikonen ”Environment” (se figur 4), som leder till en meny med olika val 

av värld, det vill säga den omgivning jag kan välja att måla i. Några av dessa världar beskrivs 

mer noggrant nedan. 
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FIGUR 4: Val av ”Environment”. 

 

Jag noterar med intresse ikonerna för filhantering längre ner på Tools-sidan (se figur 5) 

eftersom gammalt och nytt, eller snarare materiella och virtuella representationer här trängs 

bredvid varandra. Bilden av en bok ”Sketch book” för att leta bland sparade filer, den bekanta 

soptunnan för raderandet av filer, en floppydisk för att spara filer, allt detta bredvid bilden av 

ett moln med en pil för att ladda upp filer på internet, och två runda former för att logga in. 

 

 
FIGUR 5: Ikoner för filhantering. 

 

Ikonerna upplever jag som enkla, reducerade till svart-vita bilder utan perspektiv (sånär som 

på boken) och detaljrikedom. Enligt de modalitetsmarkörer som beskrivits under avsnittet 

Teori och Tidigare Forskning (van Leeuwen, 1999) kan ikonerna placeras inom den 

teknologiska kodningsorienteringen. 
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Color Picker 

Palettsidan ”Color Picker” (se figur 6) består av en cirkel med möjliga val av nyans och 

färgmättnad. Till höger ser jag en skala för valet av ljushet och under texten Color Picker syns 

en kvadrat med den färg jag valt. Detta känns bekant eftersom det liknar paletter i andra 

applikationer inom ritning, foto- och filmredigering.  

 

 
FIGUR 6: Val av nyans, färgmättnad och ljushet. 

 

Här är naturligtvis variationen i nyans, färgmättnad och ljushet i det närmaste oändlig men 

utformningen i övrigt är uppenbart abstrakt, och reducerad till enkla former för att effektivt 

kunna vidta en åtgärd. Min bedömning är att den således befinner sig mellan den abstrakta 

och teknologiska kodningsorienteringen (van Leeuwen, 1999). 

 

Brushes 

På palettens tredje sida finns tre undermenyer för val av penslar, totalt 36 stycken (se figur 7). 

Den fösta menyn utgörs av penslar och pennor med någorlunda naturalistiska sanningsanspråk 

beträffande bild och ljud. De flesta ikoner representerar penseldrag eller breda streck och intill 

ikonerna syns ord som ”Oil Paint”, ”Ink” eller ”Marker”. Texten ger mig meningserbjudanden 

som påminner om färgen som ofta appliceras med pensel, penna eller sprayburk och jag ser en 

tydlig koppling till den naturalistiska kodningsorienteringen. 
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FIGUR 7: Val av penslar, undermeny 1. 

 

I den andra undermenyn introduceras penslar som exempelvis ”Light” i form av en sol-ikon, 

”Fire” eller ”Rainbow” med tillhörande eld- och regnbågs-ikoner (se figur 8). De antyder helt 

andra meningserbjudanden än vad vi normalt är vana vid för penslar eller pennor och de är 

dessutom audioreaktiva. Texten för penslarna ger mig meningserbjudanden om saker jag 

erfarit i verkligheten men som då inte är möjliga att måla med (med undantag för Velvet Ink 

och Splatter som snarare beskriver hur färgen beter sig eller ser ut när den används). Jag 

upplever att det finns en naturalistisk kodningsorientering i hur bild och ljud framställs men 

det osannolika att kunna måla med eld, gnistor eller regnbågar gör att vi hamnar över i en mer 

sinnlig kodningsorientering. 

 

 
FIGUR 8: Val av penslar, undermeny 2. 

 

På den tredje undermenyn presenteras än mer abstrakta val i form av ”Hyper Color” med 

tillhörande fredssymbol som ikon (se figur 9). Här finns även penslar som ”Electricity”, 

”Disco”, ”Bubbles” och ”Hypergrid”. Ikonerna befinner sig fortfarande inom den 
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teknologiska kodningsorienteringen med kraftigt reducerad detaljrikedom, färgmättnad och 

djup, men de meningserbjudanden jag nås av via text beskriver hur färgen beter sig eller ser ut 

och är i många fall frikopplade från tidigare erfarenheter från verkligheten. Det är fantasifulla 

och abstrakta namn som antyder en sinnlig kodningsorientering.  Vad betyder egentligen 

”Hypergrid”? Vad innebär det att måla med ”Electricity”?  

 

 
FIGUR 9: Val av penslar, undermeny 3. 
 

Ljud för paletten 

Ljud som hörs när pekaren förs över ikonerna varierar i turordning mellan fem olika ”flipp”- 

ljud. Då jag trycker in triggerknappen på pekarkontrollen för att välja en ikon hörs ett av två 

ljud i slumpmässig ordning, varav bägge ljud påminner något om hur det låter när en 

häftapparat slås samman. Palettens sidor har också ett läte när pekaren förs in över en sida, 

och ett annat läte när pekaren förs bort från palettsidan. Alltid samma två läten: ”Kleff”, 

”Klaff”. Att ett läte hörs både när pekaren träffar och släpper palettsidan ger mig en känsla av 

att ”plocka fram” och ”lägga tillbaks”. Ljuden som hörs när pekaren förs över ikonerna ger 

mig en tydlig bekräftelse på att här finns en åtgärd att vidta, på att jag ”träffat” något som kan 

aktiveras, och som ytterligare bekräftas med ett annat ljud när en åtgärd vidtas.  
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Environment 

Under Tools finns ikonen för ”Environment”, och härunder finns en meny för valbara miljöer 

som kan omge användaren (se figur 10). Nedan presenteras ”Standard”, Night Sky”, ”Space”, 

”Snowman”, och i korthet ”Black” och ”White”. 

 

 
FIGUR 10: Valbara miljöer, ”Environment”. 

 

Dessa valbara omgivningar utgör en fond för användaren att verka i. De har inga på förhand 

givna ljudmiljöer men om ett verktyg tas i bruk har varje miljö en given rumsklang som 

uppenbarligen designats för att stämma överens med de meningserbjudanden och 

förväntningar som bilden ger (Larsson et al, 201; Nordal & Nilsson, 2014). Vad gäller 

ljusriktningen i dessa miljöer finns den antydningsvis i några av omgivningarna men precis 

som för ljudet är det först när verktygen tas i bruk och något målats eller ritats upp som 

ljusriktningen blir uppenbar. Om modalitetsmarkörernas olika parametrar appliceras på 

valbara miljöer framkommer att omgivningarna glider mellan abstrakt och sinnlig 

kodningsorientering.  

 

”Standard” är den omgivande miljö som kommer upp som default när en ny skiss påbörjas (se 

figur 11). Här ser jag plan grå mark som gradvis går över i mjuka kullar vid horisonten. 

Sfären runtom, som även kallas skybox, ser ut som en kupol av cirkulära segment som skiftar 

från ljusgrå vid horisonten till mörkblå i zenit. I luften observerar jag runda partiklar som 

uppstår och försvinner på olika avstånd och genom sina olika referenspunkter upplever jag 

hur detta hjälper till att ge ett tredimensionellt perspektiv. Just djupet har en hög artikulering 
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men i övrigt visas en låg artikulering i detaljrikedom, färgmättnad och ljusriktning. Världen 

framstår för mig i ganska stor utsträckning som abstrakt trots att jag kan ana ett ökenliknande 

landskap. När jag använder ett verktyg hör jag att denna miljö har en absorberad rumsklang 

vilket för mig berättar något om markens ljudabsorberande yta som porös eller mjuk som en 

heltäckningsmatta. Hade ytan varit hård hade jag hört en stor klang med tanke på rummets 

vidd. Även rumsklangen, liksom bilden, inger en känsla av att befinna sig i den abstrakta 

kodningsorienteringen. Det känns som om jag befinner mig bland de torra papperssidorna i ett 

seriemagasin där varje ord är uttalat i tydlig skrift utan tillstymmelse till efterklang.  

 

 
FIGUR 11: Miljön ”Standard”. 

 

”Nightsky” (se figur 12) utgörs av samma gråa plana mark som i ”Standard” där mjuka kullar 

skymtar vid horisonten, men skyboxen är nu utbytt mot en stjärnbeströdd himmel där 

förtätade gasmoln av stjärnstoft lyser hänförande mot mig i vackra färger här och var. 

Stjärnorna upplevs ligga på samma gång nära och långt borta. De små partiklarna från 

”Standard”-världen som bildas och förvinner återfinns också här. Även denna värld är tyst 

tills jag börjar använda ett verktyg och plötsligt kan jag höra hur rumsklangen är större och 

fylligare, som om stjärnhimlen i sig kunde ge en återklang av ljudet från verktygen. Det ger 

en känsla av att graden av absorption har minskat vilket ger ett större perspektiv åt ljudbilden. 

Detta går hand i hand med illusionen om att himlavalvet har öppnat upp ett större rum. 

Modalitetsmarkörer för bilden har nu en avsevärt mycket större artikulation för detaljrikedom, 

färgmättnad och djup som hjälper mig över i den sinnliga kodningsorienteringen, till det 
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hänförande bortom det naturalistiska, ”more than real” (van Leeuwen, 1999:161). Även den 

ökade rumsklangen som nu vittnar om ett större rum har denna effekt.  

 

 
FIGUR 12: Miljön ”Night Sky”. 

 

I ”Space” befinner jag mig helt plötsligt i rymden (se figur 13). Skyboxen är troligen den 

samma som för ”Night Sky” men den har ändrat riktning och ytterligare planeter och stjärnor 

på närmare håll hjälper till att förstärka perspektiviskt djup. Var än min blick faller kan jag 

skåda stjärnor och lysande gasmoln. Här finns även en tydligt lysande ljuskälla som ser ut 

som en sol och alldeles nära svävar en himlakropp som ser ut som en måne. Omsluten av 

hänförande skönhet är det omöjligt för mig att inte utbrista i positiva ordalag när blicken faller 

neråt och rymden öppnar sig i alla riktningar. Här finns en nästan överdriven artikulation vad 

gäller detaljrikedom, färgmättnad, djup och ljusriktning som sköljer över i den sinnliga 

kodningsorienteringen, en hyperrealism (van Leeuwen, 1999:186). Även ljudet hjälper till 

med denna känslomässiga effekt med sitt ”cine-real” (Collins, 2008:134) reverb som vittnar 

om ett stort rum med perspektiviskt djup och lång efterklang. Som Collins påpekar kan detta 

hänföras till förväntningar som vi vant oss vid från hur ljud i film vanligen framställs, fastän 

det potentiellt sett inte hörs ljud i rymden.  
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FIGUR 13: Miljön ”Space”. 

 

Vid valet av miljön ”Snowman” sluter sig marken återigen under mina fötter (se figur 14). 

Marken täcks av snö och kullarna i fjärran har flyttat närmare och bildar mjuka rundade högar 

av snö i ljusa nyanser. Snöflingor faller från skira molnslöjor bakom vilka en blå himmel kan 

skönjas. I centrum av denna bild finns den figur som med sina meningserbjudanden i form av 

tre på varandra staplade vita, mjukt formade klot får antas vara själva snögubben. Inte bara 

denna figur inbjuder till en känsla av lek och lust att interagera. Även snöflingorna lockar mig 

att vilja sträcka ut tungan för att smaka på dem. Lustigt nog ser alla snöflingor likadana ut på 

nära håll, som vita mandalastjärnor. Här finns en aning av naturalistisk kodningsorientering 

med modalitetsmarkörer som befinner sig mer i mitten av skalan för både detaljrikedom, 

färgmättnad, djup och ljusriktning. Detta ackompanjeras av ett torrt reverb, vilket stämmer väl 

överens med erfarenheter från verkligheten med tanke på den dämpande effekt snön har på 

ljudet. Ändå vittnar denna miljö om en lätt förhöjd verklighet, bortom det naturalistiska. 

Kanske beror detta till stor del på att snöflingorna faller i absolut tysthet och att snöytorna 

förefaller mig så hänförande orörda, perfekta och fluffigt mjuka.  
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FIGUR 14: Miljön ”Snowman”. 

 

Det återstår att nämna några korta ord om miljöerna som betecknas som ”Black” och ”White”. 

Dessa upplever jag som helt abstrakta, svarta och vita existenser som endast antydningsvis har 

ett djup. I den svarta miljön i form av partiklar i luften som uppstår och försvinner och som 

genom sina inbördes relationer antyder ett tredimensionellt perspektiv. I den vita miljön syns 

koordinater som indikerar varje ny kubikmeter. De påminner om stjärnor uppbyggda av korta 

vita x-, y-, z-axlar. Närmar jag mig en koordinat försvinner den ur sikte. Ljudet är helt torrt 

vilket ytterligare förstärker den abstrakta kodningsorientering som byggts upp av bilden 

genom extremt låg artikulering inom samtliga parametrar. Det går att konstatera att dessa 

miljöer ger ifrån sig så få meningserbjudanden som möjligt, men att detta i sig också utgör ett 

meningserbjudande. 

 

Penslarna 

Efter en noggrann analys av varje pensels bild och ljud under interaktion (se Tabell 1-6 i 

bilaga 2), går det att uttyda att det på bildsidan råder ganska stora variationer för 

kodningsorientering och att varje pensel tycks ha sina egenheter. Det varierar mellan 

naturalistisk kodningsorientering till helt abstrakta och sinnliga kodningsorienteringar. Vissa 

penslar imiterar verklig färg som exempelvis ”Oil Paint” medan mer abstrakta verktyg med 

låg artikulering för detaljrikedom som ”Wire” – som upplevs som en helt monokrom yta när 

den målas upp – samsas bredvid ”Hyper Color” som med sin sinnliga kodningsorientering i 

det närmaste får antas imitera en LSD-påverkad upplevelse av färg.  
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På ljudsidan däremot går det att utläsa en mycket större enhetlighet mellan parametrarna för 

de olika penselverktygen. Med undantag från en pensel, är tonhöjdsomfånget obefintligt för 

alla penslar. Ljudet från den enda pensel där det faktiskt finns ett tonhöjdsomfång uppfattades 

spontant som ett mänskligare ljud, vilket enligt van Leeuwen (1999) ger större emotionell 

inverkan än ett ljud som är monotont. Det perspektiviska djupet kan för samtliga penslar 

hänföras till ett positionerande punktljud som tydligt varierar i volym beroende på 

penselverktygets avstånd till örat. Detta påminner om vad Collins (2014) skriver att det är 

viktigt att volymen motsvarar den distans som, i detta fall penslarna, befinner sig på för att 

kunna tolka detta som en meningsfull ljudinformation. Grader av riktning uppfattas också för 

samtliga penslar som hög och mycket distinkt. Detta ger en tydlig känsla av närvaro, feedback 

och kontroll, som Csikszentmihalyi (2003) påpekar är viktigt för känslan av flow och att vara 

uppslukad, i ett med verktygen. Vad gäller grader av absorption styrs detta helt och hållet av 

den miljö användaren valt att placera sig i vilket resulterar i torrare ljud för små eller normala 

miljöer, där det virtuella rummet reflekterar ljudet i mindre utsträckning än i exempelvis 

miljön ”Space”, där den stora rymden enligt principen för Collins ”cine real” (2008) 

återspeglar ett ljud med lång reverbsvans. Även det Larsson och kollegor (2010) påpekar att 

hänsyn bör tas när virtuell rumsakustik används så att den stämmer överens med de visuella 

intryck som ges bekräftas.  

 

Sammanfattning av analys 
Det visar sig att det på bildsidan av Tilt Brush råder ganska stora variationer. Ikonerna 

framställs enligt teknologisk kodningsorientering. Textens och penseldragens 

modalitetsmarkörer varierar mellan antydningar av naturalistisk kodningsorientering till helt 

abstrakta och sinnliga kodningsorienteringar. 
 
För ljudet går det att konstatera att det råder samstämmighet för parametrarna ”perspektiviskt 

djup”, ”grader av absorption” och ”grader av riktning”. Dessa ljud följer fysikens lagar så som 

vi upplevt dem från verkligheten och kan således hänföras till den naturalistiska 

kodningsorienteringen. Dessa parametrar utgör den första aspekten av ett ljud, en sorts 

grundläggande aspekt. Inom parametrarna ”tonhöjdsomfång”, men framförallt ”grader av 

friktion” finns det däremot stora variationer som pendlar mellan naturalistisk och abstrakt-

sinnlig kodningsorientering. Dessa parametrar utgör den andra aspekten av ett ljud. 
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Att vi kastas mellan olika modalitet tycks inte på något sätt rubba känslan av immersion. 

Kanske beror detta på att vi vet att vi är inne i en virtuell verklighet, vi har redan öppnat oss 

för möjligheten att vad som helst kan hända eftersom det är en del av spelets regler. Utifrån 

frågeställningar, teori och tidigare forskning som presenterats ovan utkristalliserar sig följande 

frågeställning: Under vilka omständigheter är vi beredda att gå med på reglerna, kontraktet 

inom den magiska cirkeln? Vad krävs för att uppfylla förväntningarna? Om ljudet i den första, 

grundläggande, aspekten följer fysikens lagar och stämmer överens med våra erfarenheter 

från verkligheten, så är vi i övrigt beredda att gå med på nästan vad som helst, om ett uns av 

sanning finns, enligt begreppet suspension of disbelief. För sanningen i övrigt, enligt ljudets 

andra aspekt, förhåller det sig enligt begreppet modalitet och beror av vilken sanning vi tittar 

på, vilket bestäms av genre enligt Huiberts (2010) och våra tidigare spelerfarenheter av genrer 

enligt Ermi & Mäyrä (2005).  

 

För samspelet mellan bild och ljud och dess påverkan på känslan av immersion och 

förväntningarna inom den magiska cirkeln kan alltså sägas att så länge positionering av bild 

och ljud stämmer överens med våra erfarenheter från verkligheten, så är vi som användare 

tämligen flexibla i vår uppfattning av vad som är möjligt i en virtuell verklighet. Vilka 

meningserbjudanden ljud och bild kan ha för att upplevas samspela utan att 

överenskommelsen inom den magiska cirkeln bryts är ganska tillåtande. 
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Delstudie 2 
Nedan presenteras resultaten från VR-sessionerna och intervjuerna. Detta summeras slutligen 

i en övergripande analys.  

 

Totalt intervjuades sju personer fördelat över fem sessioner (se metodavsnittet). Referenser 

till intervjumaterialet som består av fem transkriptioner redovisas enligt följande exempel: 

(Person 1, s.1). Informanterna är numrerade enligt den turordning de presenteras i under 

metodavsnittet, sidnumret anger sidan i den för sessionen aktuella transkriptionen enligt 

följande:  

Transkription 1: Person 1, Person 2 

Transkription 2: Person 3, Person 4 

Transkription 3: Person 5 

Transkription 4: Person 6 

Transkription 5: Person 7 

 

Inventering av intervjumaterialet 
Först vidtogs processen att inventera intervjumaterialet. Färgkodade citat lyftes ut ur 

transkriptionerna och skrevs ner på ett stort papper för att få en överblick, (se figur 15). 

 
FIGUR 15: Inventering av intervjumaterialet. 
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Tematisering av materialet 
Efter en första inventering av intervjumaterialet vidtog så processen att försöka få syn på 

eventuella teman. Nedan presenteras de teman som framkom. 

 

Inledningsvis kan nämnas att informanterna redan från början bär med sig förväntningar på 

den virtuella världen, ” att det ska va så som det är på riktigt” (Person 4, s.2). Det påpekas 

också att i den virtuella världen är användaren själva huvudpersonen, den som agerar, vilket 

gör upplevelsen mer intensiv i jämförelse med en bioupplevelse där känslorna kanaliseras 

genom empatin med någon annan som agerar. 

 

Den tredje dimensionen 

Det perspektiviska djupet, den tredje dimensionen, gör trots ovannämnda förväntningar ett 

ganska stort intryck på informanterna. De kommenterar djupkänslan och förbryllas över hur 

de måste måla från flera olika håll för att det uppmålade inte ska bli platt, ”ja det blir som att 

skulptera” (Person 3, s.23-24). De verkar bära med sig förväntningar från tvådimensionellt 

medierade applikationer som har vissa likheter med Tilt Brush (som Photoshop) vilket då 

leder till en känsla av förvåning inför den tredje dimensionen och dess effekt eller krav på 

interaktionen. Person 6 upptäcker att det är möjligt att gå igenom det målade och finner det 

både lite läskigt och magiskt på samma gång. Magi verkar vara en typ av meningserbjudande 

som presenterar sig med känslan av att det omöjliga är möjligt i den virtuella världen. Detta 

att kunna stå i det uppmålade och gå rakt igenom färgstråken. Det verktyg som benämns som 

Teleporter (med ikonen som ser ut som två skosulor) förstärker känslan av tredimensionalitet 

på ett annat sätt. Med hjälp av detta verktyg kan användaren transportera sig långt bort från, 

och tillbaka till, utgångsläget. Detta bidrar till uppfattningen om det perspektiviska djupet i 

och med att användaren alltså ”kan hoppa emellan och få mer djup” (Person 3, s.30).  

 

Meningserbjudanden, förväntningar, handlingsutrymme 

Både bild och ljud kan ge en förståelse för den virtuella världen i Tilt Brush. Ljudet berättar 

om riktning, position och den fiktiva ytans struktur och rummets storlek. Bilden berättar om 

position och perspektiv och om färgens materialitet. Hur detta upplevs kommer an på vilka 

meningserbjudanden som ges, hur dessa tolkas och vilka förväntningar som härigenom 

skapas. Våra erfarenheter från verkligheten tycks ha en inverkan på vilka förväntningar som 
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uppstår och texten intill varje verktygs ikon ger meningserbjudanden som också skapar 

förväntningar på hur det ska se ut eller låta, eller vilken funktion verktyget kommer ha.  

Person 7 uppfattar ljuden som något överdrivna vilket skulle kunna ses som en möjlig 

modalitetsmarkör och en antydan om genre. ”Lite väl TV-speliga ljud, typ som Nintendo 

Wee” (Person 7, s.29). Här finns således exempel på olika modalitet beroende på genre vilket 

väcker olika typer av förväntningar. 

 

I övrigt diskuteras vissa ljud och hur dessa uppfattas i relation till text, bild eller funktion. 

Penselverktyget Rainbow´s meningserbjudanden väcker en del olika reaktioner. Verktyget ses 

som ”[ett] humoristiskt inslag” (Person 4 s.35). Det upplevs som ”magiskt och änglalikt, eller 

himmelskt” (Person 3 (s.35).”En slags uppenbarelseljud” (Person 7, s.11). Person 6 önskar sig 

lite mer ” glockenspiel-glitter och lite mer komplext ljud” (Person 6, s.14).  

 

Ljudet för raderverktyget kommer upp till diskussion under två av sessionerna. Enligt egen 

utsago skulle ljudet kunna beskrivas som ett elektrifierat ljud som innebär någonting dåligt, 

som att gå emot ett elektriskt stängsel. Ett ljud som väcker funderingar kring varför 

utvecklarna valt detta, som för att få användaren att undvika denna manöver. Person 5 tycker 

det låter ”som att jag har kastat nånting i papperskorgen” eller som ”lightsabern när det låter 

zzzzom” (Person 5, s.24-25) och reflekterar över att det inte är möjligt att använda suddet som 

en konstnärlig effekt för schattering, utan det målade raderas bara. Person 6 menar att 

radergummit inte låter tillfredsställande.  

 

Verktyget Stars låter enligt deltagarna som chimes eller stjärnglitter som de finner passande 

för den alstrade bilden. Likaså för ”Embers.. det är väl glöd liksom. Det låter lite som en eld 

så att det kan jag köpa” (Person 7, s.12). Person 6 verkar vara missnöjd med hur Duct Tape 

låter. ”Alltså om det heter Duct Tape ska det ju låta drrrt asså, som det gör när man drar ut en 

tejp, det här känns ju kanske… det här låter ju bara sss… sprayburk” (Person 6, s.16). Duct 

Tape som låter sprayburk känns uppenbarligen förvirrande, inkonsekvent, inte enligt 

förväntningarna som skapats genom text och bild. Liknande reaktioner hörs när Person 6 

använder penseln Light som låter som att ”dra på en dagstidning med en… suddegum” 

(Person 6, s.23) Återigen verkar ljudet inte leva upp till de förväntningar som skapats av 

namnet på verktyget. Däremot verkar bläddringsljuden för paletten stämma bättre överens 

med förväntningarna.  

 



 

 48 

För verktyget Smoke säger person 5 att det är någon sorts screenblending-mode när färgerna 

blandas. Vid närmare analys kan det konstateras att det är fråga om en additiv färgblandning 

för de färger som målas (se bilaga Tabell 2) vilket definitivt är en imitation av verkligheten då 

färgat ljus i rök beter sig just så. Det vittnar om att vissa penslar målar med ljus snarare än 

färg vilket ju förstås är uppenbart för en pensel som Light. 

 

Informanterna gör iakttagelser om hur de upplever ljudet i de olika miljöerna som torrt, 

absorberat eller som att det ekar. Om rumsklangen i miljön Space säger Person 3 ”det är 

reverb i Space också. HA! Höll jag på att säga (skratt)” (Person 3, s.16). Här visar sig den 

spontana reaktionen att testa ekot genom en vilja att yttra ett HA! för att se om ekot svarar. 

”I rymden, då borde det egentligen inte va något ljud alls” säger Person 2 (s.19), och 

reflekterar över att utvecklarna har lagt ett eko för att bibehålla illusionen av ett vidsträckt 

rum. Person 5 menar om rymden, Space, att ”det ganska väl motsvarar alltså så som man har 

lärt sig att saker och ting låter i rymden” (Person 5, s.9), men menar att det också låter 

litegrand som att befinna sig i ett jättestort planetarium. Person 7 konstaterar krasst om Space 

att det finns ett reverb, vilket upplevs som paradoxalt då det inte finns något ljud i rymden.  

 

Förutom en kommentar om en av penslarnas omfång i tonhöjd som går upp i pitch när 

användaren målar fortare, så faller inte så många spontana kommentarer som rör sig specifikt 

om samspelet mellan ljud och bild. Person 5 nämner visserligen ett exempel på hur ljudet 

upplevdes som underprioriterat i en VR-upplevelse från en bergochdalbanefärd som 

upplevdes som jobbig. Detta för att ljudet från rälsskarvarna inte stämde överens med hur 

snabbt eller sakta vagnen åkte, vilket kändes obehagligt. Det kan dock vid ett närmare 

betraktande av videoobservationerna ändå konstateras hur koncentrerat alla tycks använda sig 

av verktygen vilket ändå tyder på att samspelet mellan ljud och bild fungerar för interaktion. 

 

Villigheten att acceptera interaktionen 

Möjligheten att måla eller skulptera i en virtuell värld, att förflytta sig med Teleporter-

verktyget eller skala upp eller ner det målade genom att trycka med tummarna på sidan av 

handkontrollerna och dra isär eller ihop, accepteras utan tvekan av informanterna. ”Jag tycker 

det är lite förvånansvärt hur mycket man bara accepterar att, jaja, jag står väl mitt i rymden 

då, vad är det med det då alltså (skratt) (Person 5, s.41). Det är inga problem att byta värld 

heller. Bara på en knapptryckning så är vi där utan att ens ha haft besväret att behöva färdas 

dit. Och trots att Teleporter-verktyget upplevs som otroligt surrealistiskt när användaren 
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förflyttar sig råder det ingen tvekan om hur användaren accepterar och fröjdas över de 

möjligheter som erbjuds. 

 

En intuitiv applikation – bekräftelse genom ljud, bild och känsel. 

Applikationen upplevs av flera informanter som ”väldigt intuitiv” (Person 6, s.17), det går 

snabbt att komma in i användandet. På frågan om användaren kan vara hjälpt av ljudet under 

interaktionen svarar Person 7 ”Det är ganska stor hjälp när man bläddrar, precis som.. så här.. 

träffar jag rätt” (Person 7, s.28). Detta bekräftar hur viktigt ljudet ändå är för interaktionen. 

Under videoobservation uttalar sig Person 5 om en tillfredsställande känsla inför paletten, och 

jämför med den handgripliga känslan av att byta bits på en borrmaskin. ”Just när man gör den 

där nerklicken [gestikulerar som för att visa vilken manöver som menas] då låter det ganska 

mycket men det är ganska skönt, alltså just den här direkta feedbacken från allting”. 

(P1200745.m4v, 6:44-7:09). 

 

Det är också intressant att notera kopplingen mellan de visuellt representerade 

handkontrollerna och de fysiska handkontroller användaren håller i händerna, alltså den 

taktila kopplingen till de visuellt representerade handkontrollerna. ”Dom känns i handen, eller 

hur… man köper ju den kopplingen rätt villigt” (Person 1, s.5). Dessutom upplever 

informanterna att det ”tar fäste” (Persson 1, s.21, Person 2, s.21)) rent visuellt när 

triggerknappen trycks in och verktyget ger ifrån sig färg. Person 5 menar att den visuella 

representationen av handkontrollerna medför att det är lättare att hålla koll på var händerna är 

i jämförelse med övriga kroppsdelar. Och beträffande ljudet är det vad man förväntar sig om 

penslarna skulle användas i verkligheten. Ljudet ger en känsla av feedback och kontroll, ”att 

veta att nu målar jag” (Person 5, s.22). Det ger en tillfredsställelse. Person 5 menar att man på 

något plan upplever nästan som ett litet motstånd när man målar och förmodar att det ligger i 

ljudet eftersom man egentligen målar rätt ut i luften. 

 

Positionerande ljud 

Ljudet bidrar på ett avgörande sätt till känslan av positionering i djupled och riktning, att 

användaren känner var penseln och således handen befinner sig. Person 2 säger att ”[j]ag antar 

att det kommer ifrån där man ritar… Det är som det ska vara. Man drar från vänster till höger 

så går ljudet från vänster till höger” (Person 2, s.21), vilket även person 5 och 7 påpekar. 

Volymskillnaden hjälper även till för positioneringen då det låter högre ju närmare sig själv 

användaren målar. Det blir alltså tydligt att det finns förväntningar på att VR-världen ska 
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påminna om de fysiska förutsättningarna som råder i verkligheten vad gäller ljudets position 

och riktning i samklang med vad vi ser. 

 

Inträdet i den virtuella världen 

En av de viktigaste förutsättningarna för att låta sig uppslukas i den virtuella världen är det 

som i det närmaste skulle kunna beskrivas som en ritual, nämligen inträdet i den virtuella 

verkligheten och återinträdet i verkligheten. 

 

Det börjar med att den fysiska spelplatsen iordningställs då rummet rensas från eventuella 

hinder. I och med att headset och hörlurar installeras och handkontroller greppas gör vi oss 

redo, vi träder in i den virtuella verkligheten. Person 5 refererar till en vän som menar att hela 

proceduren med VR innebär ett visst bestyr innan användaren kommer igång. Detta innebär 

”att man signalerar till sig själv att nu är det bara det här som gäller. Ja för man är ju inte inne 

i virtual reality världen lite halvt bara som en förströelse, man är ju där” och vill inte bli 

avbruten (Person 5, s.40). Användaren är där för att ge sig hän. 

 

Återinträdet i verkligheten 

Person 3 säger att den konstigaste upplevelsen var nästan när man tog av sig glasögonen, för 

då ”tänkte man först att oj… vad verklig grafik det blev nu, men sen kom jag på att det här var 

ju verkligheten” (Person 3, s.1). Person 3 förklarar vidare att det känns som att ta av sig 

pjäxorna efter att ha åkt skidor då man plötsligt känner sig lätt och fri. Här märks den nästan 

fysiska påtagligheten av skillnaden mellan den magiska cirkel inom vilken användaren 

befinner sig, och världen utanför. Som när man tar av pjäxorna efter att ha åkt skidor, som en 

förändring av gravitationen, som användaren blir klar över först efter återinträdet i den 

vanliga världen, verkligheten, så som vi känner den. 

 

Det kan tilläggas att användaren med fördel hjälps både i och ur headsetet till en början. 

Precis så som när man använder en klättersele första gången och det behövs hjälp för att det 

ska bli rätt och man därmed är säker. 

 

Den yttre världen 

Användaren tar in den yttre världen. Man hör folk som pratar. Person 3 säger att ”jag måste 

hela tiden tänka dubbelt känner jag” (Person 3, s.27), vilket märks för samtliga användare hur 

väl de lyckas ta hänsyn till kabeln från headsetet utan att snubbla på den. Trots detta 
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framkommer hur chockad användaren blir när denne krockar med något fysiskt föremål som 

står i vägen och som inte syns inne i den virtuella världen. ”Det är som en spökgrej, ja, det är 

som ett spöke” (Person3, s.28). Det visar också hur benägna vi är att lita på våra synintryck 

fastän vi tydligt får taktila stimuli som berättar något annat. Trots att man tagit notis om dessa 

föremål innan man spänt på sig headsetet blir man smått överraskad och direkt ifrågasättande 

när detta händer. Vidare berättar person 3 som råkade dra ut sladden till headsetet hur 

överraskande detta var, övertygad om att huvudsäkringen gått för hela byggnaden och det var 

svart för oss runtomkring också. Det var inte förrän headsetet kopplades in igen som insikten 

kom att det bara var headsetet som slocknat. Detta tyder på hur pass verklig upplevelsen är, 

att användaren är uppslukad till den grad att denne är övertygad om att VR-världen är i 

samklang med den verkliga världen och bekräftad genom de synintryck användaren får. 

Person 7 vittnar om att det inte känns konstigt att höra folk runtomkring samtidigt som man är 

inne i headsetet. Här uppvisas en naturlig medvetenhet om den yttre världen, verkligheten runt 

omkring, och även om systemets övergripande uppbyggnad och funktioner som inte tycks 

störa den immersiva upplevelsen.  

 

Ockuperad syn och hörsel 

Ytterligare en effekt av headset och hörlurar, utöver det medierade ljudets och bildens 

förmåga att hänföra, är det faktum att användarens syn och hörsel fysiskt avskärmas. 

Glasögonen tar bort periferiseendet, synen ockuperas helt av vad displayerna visar. ”Det blir 

ju en slags tunnelseende på ett sätt… man ser ingenting åt sidorna, man hör inte det här 

typiska i ögonvrån att man uppfattar rörelser och ljud och sånt bättre här ute liksom” (Person 

5, s.35). ”Jag upplever att jag blir lite på ett sätt avskärmad. På ett behagligt sätt”. Men Person 

5 påpekar också att man blir sårbar med glasögonen på sig, nästan helt hjälplös. Denna fysiska 

avskärmning tycks hjälpa användaren ytterligare att ge avkall på de intryck verkligheten gör 

till förmån för intrycken i den virtuella miljön vilket får antas höja känslan av närvaro. 

 

Den omedelbara inlevelsen - immersion 

Person 1 och 2 ger bägge uttryck för att de snabbt låter sig uppslukas, ”[m]an blir verkligen 

uppslukad i det… man kommer ju in i ett flow att man bara vill fortsätta va där. Det som 

sätter stopp är att man inte riktigt orkar rent mentalt, typ” (Person 2, s.10). Upplevelsen verkar 

nästan bli för intensiv. Informanternas plötsliga utrop visar en omedelbar reaktion på det 

upplevda. Den plötsliga höjdskillnaden mellan miljöerna Nightsky och Space verkar trigga 

hjärnans höjdberäkning. Den visuella informationen spelar hjärnan ett spratt. Dessa reaktioner 
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måste antagligen byggas upp kring en snabb förändring eller en avläsbar skillnad mellan nära 

yta och djup i lodrät riktning för att kunna fungera som en stark illusion.  

 

Det visar sig att på grund av ett tekniskt misstag så har Person 3 målat utan ljud i början av 

sessionen. När detta rättas till och plötsligt ljudet hörs för varje penseldrag märks en fördjupad 

hänfördhet och större entusiasm. Person 3 börjar imitera penslarnas läte. På frågan om själva 

ljudet på penseln gör någon skillnad för skapandeprocessen svarar Person 3 ”Ja det blir ju lite 

mer känsla alltså. Man blir ju mer inne i världen för att man får ett till sinne liksom, det tycker 

jag absolut” (Person 3, s.14).  

 

Vidare märks tydliga tecken på känslan av närvaro i den virtuella världen. Vid en titt på 

skärmen ser det ut som ett spel men med headsetet så vittnar informanterna om en absolut 

närvaro i den virtuella världen. ”Den här världen är ganska självklar… den är väl tillräckligt 

bra designad förstås. Man tror på det liksom, ja men att den nästan existerar som nästan en 

fysisk plats” (Person 5, s.36). Person 1 vittnar om total inlevelse och känslan att vara ett med 

ett system och som när det laggar eller glitchar upplever det som ”min bristfälliga robot-

kropp” som inte längre fungerar (Person 1, s.14). Ett glapp i tekniken som exempelvis om 

bilden inte följer huvudets rörelser upplevs som existentiellt obehagligt, snarare som att man 

håller på att tappa förståndet, som ett glapp i hjärnan. 

 

Den spontana reaktionen att testa ekot (som nämnts ovan) i miljön Space genom att utropa 

HA! eller HÖ!  märks för fler av informanterna. Den virtuella världen verkar uppenbarligen så 

trovärdig att dessa förväntar sig att de ska höra ekot av den egna rösten. Även uttalanden som 

”Oh, vad varmt det borde bli” (Person 6, s.21) när eldpenseln Fire används tyder på inlevelse 

och att användaren upplever den virtuella världen som trovärdig, vilket skapar förväntningar. 

Person 6 fortsätter ”Men asså vet du hur lättlurad man är eller? Du har ju snö här och så när 

det kom en [snöflinga] mot munnen då pff blåste jag, automatiskt” ((Person 6, s.21).  

 

Om musik adderas till miljöerna i Tilt Brush syns den funktion som benämns Audio React. 

Detta innebär att Tilt Brush lyssnar efter audio som spelas upp från speldatorn och det som 

målats upp med audioreaktiva penselverktyg animeras utifrån ljudimpulsernas variationer. För 

användarens del kan detta leda till ytterligare immersion då det stör ut andra ljud. Plötsligt är 

både periferiseende och periferilyssnandet helt ockuperat av medierade intryck. Den yttre 
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världen stängs helt ute, som vid användandet av öronproppar, och musiken får dessutom en 

visuell representation.  

 

Överenskommelser, förväntningar och förhållningssätt 

Informanterna verkar närma sig den virtuella verkligheten med föreställningen om att den ska 

imitera verkligheten så långt som möjligt. Verktygen uppfattas i stor utsträckning som ganska 

välutvecklade och trovärdiga både visuellt, och att de för ljudets del följer verklighetens 

fysiska lagar. Detta tycks vara grundläggande villkor för att interaktionen ska fungera utan att 

immersionen bryts. Men även meningserbjudanden som regnbåge-änglakör eller stjärnor-

”glittrande” chimes upplevs som trovärdiga, vilket möjligen kan förklaras utifrån erfarenheter 

som gjorts från filmljudläggning eller förutsättningar som känns igen från olika 

spelapplikationer. Person 7 (s.4) utbrister: ”Måla med elektricitet i luften” Med hjälp av 

meningserbjudanden från ljud och bild tolkar vi det som elektricitet som går att måla med och 

plötsligt uppfattas det overkliga som verkligt, att vi kan måla med elektricitet som sen hänger 

kvar i luften. Den virtuella världen skapar ett handlingsutrymme som i vår fysiska verklighet 

skulle varit avskräckande och otänkbart men som här känns naturligt. Vidare fungerar 

kontrollerna som ett förlängt system av en själv, och det skapade i VR-världen som ytterligare 

en förlängning av en själv varpå användaren naturligt börjar att förhålla sig till dessa nya 

skapade element som om de vore verkliga. Det målade frestar en att vilja ta, att gripa efter, 

nästan som en primalinstinkt som drivit oss då vi var nyfödda och som drivit oss i leken. Och 

trots att penselverktyget Disco upplevs som läskigt säger Person 6 ”Man vill gärna ta i den” 

(s.28) efter att ha målat upp vad som beskrivs som ”en alien disco-worm” (Person 6, s.28). 

Person 7 ritar upp en bil och pratar under pågående interaktion ”Jag vill ha feta lysen och sen 

ska det vara en grill frampå här” (Person 7, s.15). Vidare målas det av flera informanter ögon, 

näsa, mun på det som får antas vara en snögubbe i miljön ”Snowman”, som om vissa 

meningserbjudanden föranleder vissa tolkningar och handlingar. Olika skapandeprocesser 

uppmanas eller uppmuntras beroende på de meningserbjudanden som presenteras. ”Det är 

ganska uppenbart att man kommer börja göra olika grejer och använda olika verktyg beroende 

på var [Environment] man är (Person 5, s.18). 

 

Visionärt tänkande 

Skapandet i Tilt Brush verkar öppna upp för ett visionärt tänkande. I interaktion med 

verktyget säger person 7 ”du har ett virtuellt mixerbord och sen så är det ju förstås kopplat till 

ditt Pro Tools eller nånting” (Person 7, s.19) i takt med att detta skissas upp. Det är förstås 
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svårt att avgöra om detta är en effekt av VR överlag, eller om det kan kopplas till användandet 

av Tilt Brush. Men tanken med denna applikation är trots allt fokuserad kring det egna 

skapandet. Nedan följer en lista över idéer och utvecklingsmöjligheter som kommit upp under 

sessionerna med verktyget. 

 

• Valbara virtuella mixerbordsuppsättningar med olika rumsuppställning och reverb. 

• I anslutning till att olika virtuella mixerbord skulle kunna väljas skulle det också vara 

önskvärt att kunna välja Environment för att försätta musiker i rätt stämning för den 

aktuella inspelningen.  

• Liksom en yttre gräns, som representeras av ett rutnät när användaren passerar gränsen 

för det uppmätta virtuella rummet (room setup) vore det önskvärt med en inre gräns 

för att undvika att slå sig själv i ansiktet. Användarens kropp skulle kunna kalibreras 

in på ett liknande sätt som storleken på rummet. 

• För audioreaktiva penslar vore det intressant att kunna ställa in ett specifikt 

frekvensomfång (som audioreact-delen i Trapcode Sound Keys). 

• Atmosfärsljud som skulle kunna stängas av eller sättas på.  

• Det vore önskvärt att kunna behålla ljuden så att de fortsätter låta efter att man målat 

klart, och sedan dessutom kunna editera ljuden eller lägga in egna ljud. Detta skulle 

öppna möjligheten för nya användningsområden inom konstinstallationer där det då 

vore möjligt att även bygga upp ljudlandskap, inte bara bildlandskap. 

• Penseln Waveform skulle kunna ha ett adaptivt ljud som förändrade pitch beroende på 

hur snabbt användaren drar penseln och som bättre motsvarar upplevelsen av denna 

rörelse. 

• Det borde finnas ett enkelt sätt att trycka ”Mute” eller ha ett volymreglage för varje 

pensel. 

• Periferiseendet skulle kunna utvecklas, kanske med större och bredare displayer. 

• En utveckling av möjligheten att bearbeta verktygen skulle vara intressant, som val av 

torr eller blöt pensel eller opacitet. 

• Det vore intressant att kunna sammankoppla Tilt Brush med andra applikationer så 

som Touch Designer eller Pro Tools. 

• Utvecklingsförslaget att kunna frikoppla vissa delar av det uppmålade materialet har 

under studiens gång redan hunnit implementeras 
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• Det vore otroligt spännande med möjligheten att rikta ljuset i Tilt Brush. Med större 

möjligheter till fler ljuskällor som kan riktas och färgas kan stämningar byggas upp. 

• Att kunna använda ett verktyg för schatteringseffekter så som ett suddgummi kan 

användas skulle vara användbart. 

 

 

 

Analys 
I det följande presenteras en sammanställd analys av intervjumaterialet – som först inventerats 

och därefter tematiserats - genom att följa den övergripande struktur som studiens 

frågeställningar ger.   

De övergripande frågeställningarna är: 

 

1. Vilka meningserbjudanden ger bild respektive ljud i applikationen Tilt Brush, enligt 

studiens deltagare? 

2. Hur upplevs ljud och bild samspela i VR-applikationen Tilt Brush?   

3. Hur påverkar detta samspel användarens möjlighet att interagera med applikationens 

virtuella värld?  

4. Hur påverkar ovanstående faktorer användarens känsla av att vara uppslukad under 

interaktion med applikationen?  

 

 

1. Vilka meningserbjudanden ger bild respektive ljud i applikationen Tilt Brush, enligt 

studiens deltagare? 

 

Det kan konstateras att det framkommer meningserbjudanden på ett mer generellt plan i det 

att informanterna träder in i den virtuella verkligheten och blir varse dess tredimensionalitet 

och möjligheterna det erbjuder och de krav det ställer. Men även meningserbjudanden för 

specifika ljud och bilder framträder. Det talas om magi, filmkänsla och TV-spelskänsla. Om 

möjligheter som upplevs surrealistiska. Om uppenbarelseljud, glittrigt ljudande stjärnor och 

läskiga disko-ormar. Men framförallt berättar ljudet om riktning, position och den fiktiva 

ytans struktur och rummets storlek. Bilden berättar om position och perspektiv och om 

färgens materialitet.  
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2. Hur upplevs ljud och bild samspela i VR-applikationen Tilt Brush? 

 

I en applikation som Tilt Brush är det relevant att fråga sig om det behövs något ljud eftersom 

den i huvudsak skulle kunna betraktas som en applikation för måleri. Trots detta blir det 

uppenbart att ljudet tillsammans med bilden upprätthåller en illusion som i sig är en 

upplevelse. Både Slater (2009) och Collins (2014) framhåller att immersion och interaktivitet 

påverkas positivt av feedback i så många gestaltningsformer som möjligt. Slater uttalar sig 

visserligen om systemets immersiva kapacitet och Collins om användarinteraktionen. 

 

I Space förbryllas användarna över det eko som får några att spontant ropa HA! för att höra 

om ekot svarar medan andra konstaterar att det inte borde finnas ljud i rymden.  

Här finns det ”cine-real” som Collins (2008) nämner, som präglas av fiktionens sanning, och 

även det som Nordahl & Nilsson (2014) nämner, att ljudet måste motsvaras av det som bilden 

berättar, stämmer in. Berättelser om när ljud och bild inte samspelar vittnar om att det kan 

upplevas som obehagligt eller märkligt, vilket i någon mån påminner om det exempel Larsson 

och kollegor (2010) tar upp om ljudet av en bil som kör långsamt i kombination med 

förflyttningen av samma ljud som motsvarar en bil som kör snabbt. Detta exempel gäller dock 

graden av samstämmighet inom en och samma gestaltningsform. Bild och ljud som inte 

upplevs samspelta i sina meningserbjudanden beskrivs som otillfredsställande. Det är som att 

konstatera att ljudet inte ställer en till freds, det faller inte in under överenskommelsen. Det 

faller ur ramen, lever inte upp till förväntningarna inom den magiska cirkeln. Den viktigaste 

upptäckten kanske ändå är att det tycks vara relevant att skilja på samspel mellan ljud och bild 

för interaktion, och samspel mellan meningserbjudanden för ljud och bild. Det skulle kunna 

ses som två olika aspekter av ett ljud i samspel med bild där den första och kanske mest 

grundläggande aspekten av ljudet handlar om feedback och kontroll, om positionering och 

riktning i rummet i samspel med bilden vilket är avgörande för att interaktionen ska kännas 

trovärdig. Den andra aspekten av ljudet i samspel med bilden handlar om de 

meningserbjudanden som ges utöver position och riktning. Så länge ljudet upplevs stämma 

överens med det bilden förmedlar (Nordahl & Nilsson, 2014) så är användaren öppen för rent 

spektakulära meningserbjudanden och accepterar villigt att interagera med dessa. 
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3. Hur påverkar detta samspel användarens möjlighet att interagera med 

applikationens virtuella värld? 

 

Med hjälp av bild och ljud skapas förväntningar som får oss att interagera på ett visst sätt. Här 

finns uppmanande och bekräftande funktioner som påverkar användarens sätt att interagera 

(Wingstedt, 2012). En del funktioner i den virtuella världens konstruktion känns igen från 

erfarenheter av hur verkligheten fungerar, men vi upptäcker dessutom en del villkor som inte 

stämmer överens med vår verkliga värld. Vissa till förbryllelse och positiv överraskning, med 

en känsla av drömmar som går i uppfyllelse. Andra till otillfredsställelse, obehagande där 

lusten att interagera uteblir. Men det som framförallt går att konstatera är användarens 

villighet att acceptera möjligheterna till interaktion.  Den virtuella världen erbjuder i vissa 

situationer ett handlingsutrymme som i vår fysiska verklighet skulle varit avskräckande och 

otänkbart men som här känns naturligt. Andra situationer kan upplevas som hänförande eller 

overkliga men användaren tycks ändå acceptera interaktionen som möjlig så länge den 

virtuella världen följer spelets regler och lever upp till förväntningarna inom den magiska 

cirkeln (Huizinga, 1949). Förväntningarna behöver då inte ha med verkligheten att göra. Vad 

som uppfattas som hög modalitet styrs av vilken genre användaren förväntar sig att möta 

(Huiberts, 2010). Detta i sin tur relateras till användarens tidigare erfarenheter och sociala och 

kulturella bakgrund (van Leeuwen, 1999; Eiri & Mäyrä, 2005), och till vilket synsätt 

användaren närmar sig den virtuella världen, vilket troligtvis skiljer sig beroende på om man 

är van att spela TV- eller datorspel, van att måla och skulptera, eller van att analysera ljud och 

bild för audiovisuella produktioner. 

 

Det finns i vissa miljöer också spår av det som Bezemer & Kress (2016) skriver om de olika 

gestaltningsformernas meningspotential. Meningserbjudanden som visserligen inte bestämmer 

hur något ska tolkas men som ändå föranleder vissa tolkningsmönster. Ett exempel på något 

som ritats som på en given signal är snögubbens ögon, näsa, mun i miljön Snowman, som en 

uppmaning från de meningserbjudanden som här presenterats via bildens snölandskap. Olika 

skapandeprocesser uppmanas eller uppmuntras beroende på vilka meningserbjudanden som 

presenteras.  
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4. Hur påverkar ovanstående faktorer användarens känsla av att vara uppslukad under 

interaktion med applikationen? 

 

Här finns en mängd yttranden som alla pekar på den virtuella verklighetens förmåga att 

hänföra en användare genom ljud och bild. Men kanske är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att låta sig uppslukas i den virtuella världen det som i det närmaste skulle 

kunna beskrivas som en ritual, nämligen inträdet i den virtuella verkligheten och återinträdet i 

verkligheten. Den magiska cirkeln måste i princip förberedas för inträde genom att fysiska 

föremål flyttas undan för att inte utgöra någon snubbelrisk, liksom gräset på en fotbollsplan 

måste klippas eller en skidbacke prepareras. Huizinga (1949) gör ingen formell skillnad 

mellan leken och ritualen. Det de har gemensamt är den spelplats inom vilka speciella regler 

upprättats.   

 

Salen & Zimmerman (2004) påpekar att användaren deltar i lekens eller spelets konstruerade 

värld och medvetet antar de artificiella betydelser som presenteras inom den magiska cirkeln. 

Och även om användaren i viss mån ger avkall på de intryck verkligheten gör, genom den 

fysiska avskärmning VR-glasögon och hörlurar ger – till förmån för intrycken i den virtuella 

miljön enligt Nordahl & Nilssons (2014) sätt att definiera begreppet närvaro – framkommer i 

denna studie ändå att användaren förhåller sig till röster utanför den virtuella verkligheten på 

ett naturligt sätt. Att denne så att säga blandar intryck från den virtuella världen och den 

verkliga världen utan att det stör eller upphäver känslan av att vara uppslukad. Liksom även 

Collins (2004) beskriver ljudets funktion som medlare mellan det virtuella och det verkliga 

rummet i beskrivningen av ljudets förmåga att bryta den fjärde väggen. 

 

Just detta att överrösta omgivningens intryck till förmån för den virtuella omgivningens 

intryck, som Nordahl & Nilsson (2014) resonerar om och även Eiri & Mäirä (2005) med sitt 

begrepp ”sensory immersion”, tycks gälla för de audioreaktiva penselverktygen. För 

användarens del kan detta leda till ytterligare immersion då det stör ut andra ljud vilket 

Collins (2008) menar kan hjälpa användaren till en djupare spelupplevelse. Plötsligt är både 

periferiseende och periferilyssnandet helt ockuperat av medierade intryck. Den yttre världen 

stängs ute helt. Detta påminner i det närmaste om att dyka ner i vattnet med cyklopöga, totalt 

omsluten, nedsänkt i ett annat medium. 
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Applikationen beskrivs av informanterna som intuitiv vilket får antas innebära att en balans 

mellan utmaning och förmåga uppnås enligt Ermi & Mäyräs begrepp ”challenged-based 

immersion”. Informanterna verkar också närma sig den virtuella verkligheten med 

föreställningen om att den ska imitera verkligheten så långt som möjligt. Det uppenbaras 

också att de förväntningar användaren har med sig in i den virtuella världen bör uppfyllas och 

stämma överens med verklighetens fysiska lagar vad gäller samspelet mellan ljud och bild för 

själva interaktionen. Detta för att korrelationen mellan användarens kropp och den 

audiovisuella representationen av den virtuella kroppen – som i fallet med Tilt Brush endast 

utgörs av audiovisuella och taktila stimuli av handkontrollerna – är mycket viktig för känslan 

att vara där, eller ”in game” (Slater, 2009; Ament, 2014). Utöver förväntningar om 

verklighetens fysiska lagar tycks användaren också vara beredd att acceptera händelser som 

påminner om spel de spelat. Dessa meningserbjudanden tycks fungera och bryter således inte 

kontraktet inom den magiska cirkeln (Huizinga, 1949; Salen & Zimmerman, 2004; Huiberts, 

2010). Vidare fungerar kontrollerna som ett förlängt system av en själv, och det skapade i 

VR-världen som ytterligare en förlängning av en själv varpå användaren naturligt börjar att 

förhålla sig till dessa nya skapade element som om de vore verkliga. Detta för tankarna till det 

som Csikszentmihalyi (2003:97-99) skriver om ett system av aktiviteter som förser utövaren 

med feedback och möjlighet att utöva kontroll vilket leder till ett tillstånd av flow.” I detta 

tillstånd frestas användaren att vilja ta, att vilja gripa efter, nästan som en primalinstinkt som 

drivit oss då vi var nyfödda och som drivit oss i leken. Lusten att interagera föds ur den 

feedback som ger möjligheten att utöva kontroll. Och i dialog med det som skapas växer 

kreationen fram (Schön, 1991). Detta påminner om det som Huizinga skriver om hur språket 

används i kommunikation för att namnge saker ”and by namning them to raise them into the 

domain of the spirit. In the making of speech and language the spirit is continually ’sparking’ 

between matter and mind” (1994). I Tilt Brush handlar det inte om att namnge utan att skapa 

dessa bildliga metaforer, en poetisk tolkning av verkligheten, där interaktionen i sig är bron 

mellan tanken och det skapade och språket blir en ytterligare förstärkning i dialog med det 

skapade.   

 

Vi finner oss snabbt i nya förutsättningar så länge vissa premisser uppfylls, såsom riktning av 

ljud, distans via volym, premisser som bygger på grundläggande kunskaper vi inhämtat 

genom erfarenheter av verkligheten och som vi lärt oss tolka. Men även meningserbjudanden 

som regnbåge-änglakör eller stjärnor-”glittrande” chimes upplevs som trovärdiga, vilket 

möjligen kan förklaras utifrån erfarenheter som gjorts från filmljudläggning eller 
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förutsättningar som återfinns i spelapplikationer (Huiberts, 2010; Ermi & Mäyrä, 2005). Det 

som Murch (2000) nämner om hur ljud kan användas på ett metaforiskt sätt för att bidra till en 

djupare sanning om det som beskrivs kan också appliceras här. Och som Huizinga (1949) 

skriver, bakom varje abstrakt uttryck finns de äventyrligaste av metaforer. 

 

Slutligen några ord om det visionära tänkande som applikationen tycks ge upphov till. I denna 

applikation uppmuntras det egna skapandet som påminner om ”produsage” för att använda 

Bruns (2007) term, som beskriver hur spelarna just i själva användandet av den virtuella 

världen samtidigt producerar världens innehåll. Likt Ermi & Mäyräs (2005) begrepp 

”imaginative immersion” föreslår ges användaren verkligen en möjlighet att använda sin 

fantasi och njuta av spelets funktion. Tilt Brush utgör i allra högsta grad den typen av 

applikation som Collins benämner ”as participatory, engaging, performative art spaces” 

(Collins, 2014). Möjligen är detta också kanske själva essensen av VR. För här finns ett sorts 

grundläggande behov av att gestalta verkligheten i en parallell, poetisk verklighet där fantasin 

ges spelrum och kommer till uttryck med hjälp av den magiska cirkelns uppgjorda regler 

(Huizinga, 1994:4).  
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Diskussion 

Denna studie har utgått från Huizingas begrepp ”den magiska cirkeln” som förutsätter att 

användaren kan låta sig uppslukas i ett spel så länge förväntningarna enligt spelets regler inte 

störs. För att kunna undersöka detta perspektiv i en virtuell verklighet och kunna bidra till 

diskussionen om VR har en specifik och avgränsad studie genomförts av applikationen Tilt 

Brush för HTC Vive. Två delstudier har genomförts varav den första genom en autoetnografi 

och en multimodal analys. Under den andra delstudien, som genomfördes genom intervjuer i 

öppen form med inslag av ”think-aloud” med totalt sju informanter, framkom liknande 

iakttagelser som under den första delstudien vilket får anses styrka studiens resultat. 

 

Resultaten pekar på två aspekter av hur ljudet samspelar med bilden för att användaren ska 

kunna interagera i en VR-värld. Det tycks vara relevant att skilja på samspel mellan ljud och 

bild för interaktion, och samspel mellan meningserbjudanden för ljud och bild. 

 

Den första och kanske mest grundläggande aspekten handlar om positionering, orientering, 

avståndsbedömning, feedback och kontroll. Målar du på höger sida kommer ljudet från höger 

sida. Målar du närmare örat ökar volymen på det ljud en pensel har. Fullt i linje med hur den 

fysiska världen runtomkring oss fungerar. Dessa ljud bör stämma överens med verkligheten, 

fysikens lagar, för att den magiska cirkeln (Huizinga, 1949; Salen & Zimmerman, 2004; 

Huiberts, 2010) inte ska rubbas, att förtrollningen inte ska brytas, och för att leken ska kunna 

fortlöpa ostört. Så fort du använder en pensel bekräftas detta både i form av det visuellt 

målade och det ljud som följer penselns drag. Det ger en tydlig känsla av feedback och 

kontroll, av att användaren känner var penseln och således handen befinner sig, att 

användaren ”träffar rätt”. Dessa egenskaper hos ljudet och dess samspel med bilden spelar en 

viktig roll för hur väl användaren kan interagera med den virtuella verkligheten, och vilket 

tillstånd av flow som uppnås eller till vilken grad användaren uppslukas av VR-världen. Detta 

stämmer väl överens med vad forskaren Cikzsentmihalyi (2003) nämner om att flowtillståndet 

förutsätter en känsla av feedback och kontroll och att systemet som du ägnar all din 

uppmärksamhet blir en förlängd del av självet.  
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Den andra aspekten av ljudet i samspel med bilden handlar om vilka meningserbjudanden ljud 

eller bild kan ha och vilka förväntningar detta i sin tur kan ge upphov till. Känslan av att vara 

uppslukad, i immersion, bygger på att förväntningar som skapas stämmer överens mellan bild 

och ljud. Vilket handlingsutrymme detta i sin tur ger, beror inte bara på de förväntningar ljud 

och bild skapar, utan även på de förväntningar som användaren bär med sig in i den magiska 

cirkeln. Förväntningar som skapats på ett socialt och kulturellt plan (Eiri & Mäyrä, 2005)) 

genom nyhetsrapportering om Virtual Reality, genom berättelser från vänner, genom 

gränssnittets design och platsen för inhandlandet av den huvudmonterade displayen, dess 

handkontroller och basstationer. Att vi kastas mellan olika modalitet tycks inte på något sätt 

rubba känslan av immersion. Kanske beror detta på att vi vet att vi är inne i en virtuell 

verklighet, vi har redan öppnat oss för möjligheten att vad som helst kan hända eftersom det 

är en del av spelets regler. Denna andra aspekt av ljud i samklang med bild bidrar på ett starkt 

sätt till ett engagemang i den virtuella världen. Här sker sammankopplingen mellan den 

verkliga världen och den virtuella världen i det närmaste på ett intuitivt sätt via vår erfarenhet 

från den verkliga världen. Vi ser här också att bild och ljud kan fungera som en brygga rätt in 

i vår fantasi som är öppen för de mest otroliga illusioner som fullständigt frigjorts från vad 

som är möjligt i den fysiska verkligheten.  

 

Så länge fysiska förhållanden från vår verkliga värld uppfylls inne i den magiska cirkeln vad 

gäller bild och ljud sett ur den första aspekten, kan illamående eller känslan av att ”hjärnan 

flippar ur” undvikas och vi kan fullt ut hänge oss till spelets regler i den illusoriska virtuella 

världen utan att egentligen ifrågasätta vad vi ser eller hör. Dessa grundvillkor för ljud och 

bild, den fösta aspekten, bör alltså uppfyllas. 

 

För ljud och bild sett ur den andra aspekten finns alla möjligheter för spelutvecklare och 

konstnärer att ta ut svängarna. Ju mer kunskap och förståelse vi har för de semiotiska resurser 

eller meningserbjudanden bild och ljud för med sig, desto större chans kommer vi ha att 

påverka en användares sinnliga upplevelser för än djupare hänförelse inom den virtuella 

världens magiska cirkel. 

 

För VR är också själva interaktionen avgörande för hur man upplever världen och till vilken 

grad man låter sig omfamnas och uppslukas av den. Det är som om att genom själva 

interaktionen väljer användaren att ta den virtuella världen i hand och som genom detta 

handslag ingå ett avtal där du förbinder dig att delta i leken på lekens villkor. Interaktionen 
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blir möjlig genom den medierade bilden men blir framförallt tydliggjord och tillfredsställande 

genom den ljudliga bekräftelsen. 

 

I övrigt kan sägas att denna studie måste förstås som ett försök att närma sig forskning på ett 

område som inte så lätt låter sig beskrivas i ord. Erfarenheterna från den virtuella verkligheten 

bleknar i ordens skepnad och visar med tydlighet att det verkligen går någonting förlorat i en 

transduktion, en överföring från bild och ljud till beskrivningar i textform. Den känsla av 

hägring och total immersion som lockar oss in i den virtuella verkligheten och frammanar en 

spontan leklust, en lust att delta på spelets villkor bör upplevas, inte bara läsas om. För att vi 

på ett djupare plan ska förstå dess innebörd blir detta nödvändigt. Det blir relevant att 

påminna sig om vad Bezemer och Kress skriver: 

 
Writing up, drawing out, acting out, gesturing: all of these shape engagement with the world 

differently – in ways that are open to description and analysis – prompting attention to some 

features while backgrounding others. Choise of mode has implications for how and what we 

will know (2016:134). 

 

Att interagera med applikationen kommer naturligtvis att ge en djupare insikt om 

den virtuella verklighet som byggts upp med hjälp av ljud, bild, mjukvaruteknik 

och hårdvaruteknik. Själva interaktionen är i sig en källa till kunskap.  

 

Det måste också tilläggas att det inte finns någon självklar metod för hur detta 

område skall studeras och denna undersökning kan ses som ett av flera möjliga 

försök att hitta fram till lämpliga metoder. Autoetnografi kan vara en bra metod 

eftersom själva interaktionen bär på viktiga nycklar till insikt. Just för denna 

applikation är interaktionen också nödvändig för att överhuvudtaget alstra den 

bild och det ljud som varit föremål för studien.  

 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka andra metoders 

möjligheter, där grundsyftet är att kunna dra slutsatser om vilken eller vilka 

metoder som skulle lämpa sig bäst för att besvara liknande frågeställningar som 

berörts i denna studie. Problematiken för den andra delstudien i denna 

undersökning ligger delvis i svårigheten att avläsa en användares reaktioner 

under själva utövandet då ansiktet till stora delar döljs av VR-glasögonen. Att 
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intervjua informanterna under pågående interaktion eller efteråt fungerade 

visserligen väl men det vore också intressant att utöka studien med fokus-

gruppdiskussioner där flera användare gemensamt diskuterar sina erfarenheter.  

 

Slutligen ett resonemang om begreppet immersion. Vi kan se flera prov på hur uppfattningen 

om detta begrepp svänger fram och tillbaka mellan själva engagemanget i ett spel och ett 

systems förmåga att hänföra en användare och sanningen ligger kanske någonstans 

däremellan. Visst är det viktigt att systemet tekniskt sett fungerar så pass väl att det inte 

distraherar användaren men det går heller inte att bortse från att immersionen uppstår i det 

ögonblick vi träder in i överenskommelsen av uppgjorda regler inom den magiska cirkeln. 

Systemet måste tas i bruk av användaren. Immersion uppstår mellan användare och system, 

genom interaktionen som ”the spark between matter and mind” (Huizinga, 1949). Så som 

Murch (2000) resonerar om metaforiskt ljud, projicerar användaren genom interaktionen 

tillbaka sin tolkning av den mening som systemet erbjuder. Systemet kan bidra med 

representerade metaforer och det uns av sanning som måste finnas i enlighet med begreppet 

”suspemsion of disbelief” (Salen & Zimmerman, 2004:450; Coleridge). Vilken typ av sanning 

vi talar om styrs till stor del av genren som Huiberts (2010) är inne på och som van Leuwen 

(1999) benämner modalitet.  
 

För att komma tillbaka till ordet immersion i samband med beskrivningen av 

månförmörkelser skulle vi kunna tänka oss att ordet istället för förmörkelse snarare beskriver 

”i linje med” eller ”sammanfaller med”, något som i sin tur påminner om det tillstånd som 

Csikzentmihalyi benämner som flow (2003), där utövaren i samverkan med ett yttre system – 

där systemet blir en sorts förlängning eller expandering av självet – upplever känslan av flow. 

Vi kan också applicera det i en virtuell verklighet på så vis att det som händer där är beroende 

av vad jag gör här. Jordens placering här framför solen medverkar till förmörkelsen där av 

månen. Det är alltså inte månen som förmörkar sig utan det är jordens placering i förhållande 

till solen som skymmer ljuset. Detta påminner om den abstrakta förlängning av självet som 

visserligen erbjuds eller möjliggörs av ett immersivt virtuellt system (solen), men jag vill ändå 

argumentera för att det är vår interaktion med systemet som leder till immersionen. Det är 

användaren som så att säga kastar sin skugga in i den virtuella världen där bild och ljud 

programmerats för att svara på våra handlingar för att reagera i linje med användarens 

förväntningar. Detta ger en känsla av feedback och kontroll och på så vis ökar känslan av 
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närvaro och samhörighet med den virtuella världen där vi lämnar våra virtuella fingeravtryck. 

Skuggor i form av det bekräftande ljudet och den förändrade bilden. 

 

På ett liknande sätt skulle man kunna tänka sig att jag som forskare kastar min 

skugga in i resultaten genom mitt eget deltagande. Det är en fråga som förtjänar 

att lyftas fram särskilt i den autoetnografiska delstudien. 

 

Utöver svaren på de forskningsfrågor som ställts i denna studie har ytterligare tankar 

presenterat sig under arbetets gång. Det kan konstateras att det är viktigt med ett noggrant 

analysarbete (Wingstedt, 2012) för genom denna process medvetandegörs detaljer som innan 

varit diffusa och endast en del av upplevelsen. Vill vi på något sätt kunna skapa eller 

återskapa en upplevelse kan denna analys´ betydelse inte nog understrykas.  

 

Tills sist. Om vi färdas till framtiden och blickar tillbaka till vårt nu skulle vi kanske säga att 

vi då befann oss på den tiden då det ännu inte fanns så många spel utvecklade för VR. Kanske 

skulle det också sägas att de tidiga spelen byggde mycket på chockeffekter, precis som de 

tidiga experimenten med 3D- film gjorde, eller tidig film där Bröderna Lumiére visade för 

chockerade åskådare ett tåg som rullar in på stationen. Detta var innan man insåg att 

innehållet, berättelsen, i slutändan är viktigare än effekterna.  
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Bilagor 

  

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

 

Informera på förhand om studiens syfte, anonymitet och frivilligt deltagande. 

Informera även om eventuella risker med användandet av VR-headsetet innan det testas av 

den som ska intervjuas. 

 

Teman för frågeställningar: 

Vad ser du? 

Vad hör du? 

Upplevelse  

Interaktion  

Kontroll 

Feedback 

Svårigheter 

Möjligheter att använda verktyget 

 

 

 

Intervjuer 

Intervjuer 1: 9 april 2017 

Intervju 2: 25 april 2017  

Intervju 3: 26 april 2017 

Intervju 4: 2 maj 2017 

Intervju 5: 12 maj 2017 

 

Samtliga intervjuer med tillhörande transkriptioner, samt videoinspelningar och sparade 

skisser finns i författarens ägo. 
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Bilaga 2: 

Penselverktyg 

I en schematisk sammanställning presenteras nedan resultaten av en multimodal analys som 

gjorts i interaktion med penselverktygen i Tilt Brush. Analysen utgår ifrån modalitets-

markörernas olika parametrar. Här visas analys för bild, palettsida för palettsida, under gula 

rubriker, motsvarande för ljud under gröna rubriker. 

 

Tabell 1: Palettsida 1, modalitetsmarkörer för bild. 
Modalitetsmarkörer Bild         
Audio 
Reaktiv  Namn Text Detaljrikedom Färgmättnad Djup 5 Ljus/Skugga 

 
Palettsid
a 1      

  Oil Paint 

 För denna grupp av 
penslar ger texten 
meningserbjudanden 

Hög - textur 
som tar upp 
ljusriktning Låg till hög 3D -xy Tar upp tydlig ljusriktning,  

  Ink 

som påminner om 
färgen som ofta 
appliceras med pensel,  

Medel- textur 
som tar upp 
ljusriktning Låg till hög 3D -xy Tar upp tydlig ljusriktning 

  
Thick 
Paint 

penna eller sprayburk. 
Kopplingar till den 
naturalistiska 

Medel- textur 
som tar upp 
ljusriktning Låg till hög 3D -xy Tar upp tydlig ljusriktning 

  Wire 
kodningsorienteringen 
antyds Låg -Texturlös Låg till hög 3D-xyz 

Självlysande-tar inte upp 
eller kastar skuggor,solid 

  Marker   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 
Självlysande-tar inte upp 
eller kastar skuggor,solid 

  
Tapered 
Marker   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 

Självlysande-tar inte upp 
eller kastar skuggor,solid 

  
Pinched 
Marker   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 

Självlysande-tar inte upp 
eller kastarskuggor,solid 

  
Highlight
er   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 

Självlysande, 
genomskinlig,addi-tiv 
färgblandning, 
RGB→CMY→Vit, tar eller 
kastar ing skuggor 

  Flat   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 
Tar upp tydlig ljusriktning, 
kastar skuggor 

  
Tapered 
Flat   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 

Tar upp tydlig ljusriktning, 
kastar skuggor 

  
Pinched 
Flat   Låg -Texturlös Låg till hög 3D -xy 

Tar upp tydlig ljusriktning, 
kastar skuggor 

✔ 

Soft 
Highlight
er   Låg -Diffus kant Låg till hög 3D -xy 

Självlysande, 
genomskinlig,addi-tiv 
färgblandning, 
RGB→CMY→Vit, tar eller 
kastar ing skuggor 

 

 

                                                
5 3D innebär att det går att måla i xyz-led, xy innebär ett platt penseldrag som ett band, xyz innebär 

ett tredimensionellt penseldrag, som en korv. 
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Tabell 2: Palettsida 2, modalitetsmarkörer för bild. 
Modalitetsmarkörer Bild         
Audio 
Reaktiv  Namn Text Detlajrikedom Färgmättnad Djup Ljus/Skugga 

 
Palett-sida 
2      

✔ Light 

Texten för 
dessa penslar 
ger menings-
erbjudanden 

Hög-animerad 
textur Låg till hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ 
 Fire 

om saker vi 
erfarit i 
verkligheten 
men som då 
inte är 

Hög-animerad 
textur Låg till hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Embers 

möjliga att 
måla med 
(med undantag 
för 

Låg-animerad y-
led Låg till hög 3D -xyz 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

  Smoke 

 Velvet Ink och 
Splatter som 
snarare 
beskriver hur 

Låg animerad i xyz-
led långsam 
rörelse Låg till hög 3D -xyz 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Snow 

färgen beter 
sig eller ser ut 
när den 
används). Det 
finns en 
naturalistisk 
kodnings-
orientering 

Hög- tydlig 
mandalaflinga 
animerad i 
framförallt y-led, 
trackar 
användaren - alltid 
vänd mot denna Låg till hög 3D 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Rainbow 

men det 
osannolika att 
kunna måla 
med eld Låg-animerad blink Hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Stars 

gnistor eller 
regnbågar gör 
att vi hamnar 
över i en mer 
sinnlig 
kodnings-  
orientering. 

Låg-animerad blink 
av kors kryss 
stjärnor och bollar, 
användar track Låg till medel 

3D 
Trackar 
använd
are, 
vänd 
mot 
denne 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Velvet Ink 
 
 

Mellan medel och 
Hög Låg till hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

✔ Waveform   Låg 

Låg till hög. Via 
nyans och färg-
mättnad styrs 
förändringar i 
frekvens. Via  
ljushet styrs 
även frekvens 
och amplitud. 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

  Splatter   

Låg, Hög, utan 
textur men med 
detaljerade kanter Låg till hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

  Duct Tape   
Hög, textur tar upp 
ljusriktning Låg till Medel 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 

  Paper   
Hög, textur tar upp 
ljusriktning Låg till hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, additiv 
färgblandning, RGB→CMY→Vit, tar 
eller kastar inga skuggor eller ljus 
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Tabell 3: Palettsida 3, modalitetsmarkörer för bild. 
Modalitetsmarkörer Bild         

Audio 
Reaktiv  Namn Text Detlajrikedom Färgmättnad Djup Ljus/Skugga 

 
Palettsida 
3      

  
Coarse 
Bristles 

Många 
meningserbjudanden 
som texten beskriver 
hos dessa penslar 
beskriver hur färgen 
beter sig eller ser ut och 
är i många fall  

Medelhög-
ingen textur 
men 
artikulerade 
kanter Hög 3D -xy 

Tar upp tydlig ljusriktning, 
kastar och tar upp skuggor 

✔ Toon 

frikopplade från tidigare 
erfarenheter från 
verkligheten. Namnen  

Relativt hög, 
tonad med 
svart kanter Hög 3D -xyz 

Självlysande solid, tar inte 
upp eller kastar skuggor 

✔ Electricity 

kan i många fall ses som 
abstrakta begrepp som 
antyder en sinnlig 
kodningsorientering vid 
användandet. Låg-abstrakt Hög 3D -xyz 

Självlysande genomskinlig, 
additiv färgblandning, 
RGB→CMY→Vit, tar eller 
kastar inga skuggor eller 
ljus 

✔ 
Streamer
s   

Låg-animerad, 
lysande 
spermier Hög 3D -xy 

Självlysande genomskinlig, 
additiv färgblandning, 
RGB→CMY→Vit, tar eller 
kastar inga skuggor eller 
ljus 

✔ 
Hyper 
Color   

Hög-glansig 
textur som tar 
upp ljusriktning 

Hög 
(Animerade 
färger 
oberoende 
av färgval 3D -xy 

Ett glansigt skimrande av 
färg som tar upp och kastar 
skuggor 

  Bubbles   

Hög, 
genomskinlig-
het, animerad 
som  vatten i 
vågor Hög 3D -xyz 

Ljusglimten trackar 
användare 

✔ 
Neon 
Pulse   

Medel-
genomskinlig 
slang med 
ljuspuls Hög 3D -xyz Självlysnade animerade 

✔ Disco   

Hög -Den 
animerade 
ytans trianglar 
skiftar 
kontrastrikt 
mellan ljusa 
och mörka 
nyanser vilket 
ger ytan en 
glansig blank 
karaktär Hög 3D -xyz Kastar eller tar inga skuggor 

✔ 
Hyper 
Grid   

Låg-anbstrakt 
matematisk Hög 3D -xyz Självlysnade, ingen skugga 

✔ 
Light 
Wire   Låg-abstrakt Låg 3D -xyz Tar eller ger ingen skugga 

✔ 
Chromati
c Wave   Låg-abstrakt 

Hög (Via 
Ljushet styrs 
frekvens, via 
Nyans 
antalet 
vågar, max 3) 3D -xyz 

Självlysande genomskinlig, 
additiv färgblandning, 
RGB→CMY→Vit, tar eller 
kastar inga skuggor eller 
ljus 

✔ Dots   Låg-abstrakt Hög 3D Självlysande 
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Tabell 4: Palettsida 1, modalitetsmarkörer för ljud. 
Modalitetsmarkörer Ljud         
Audio 
Reaktiv   

Namn Tonhöjds 
omfång 

Perspektiviskt 
Djup 

Grader av friktion Grader av 
absorption 

Grader av 
riktning 

 Palettsida 1      
  Oil Paint - Punktljud som 

varierar i volym 
beroende på 
avstånd 

Medel (mörk 
klang) 

Beroende av 
"Environment" 

Hög 

  Ink - – ll – Medel – ll – – ll – 
  Thick Paint - – ll – Hög (Ljus klang) – ll – – ll – 
  Wire - – ll – Låg (mjukare ljud 

som finkorningt 
sandpapper) 

– ll – – ll – 

  Marker - – ll – – ll – – ll – – ll – 
  Tapered 

Marker 
- – ll – – ll – – ll – – ll – 

  Pinched 
Marker 

- – ll – – ll – – ll – – ll – 

  Highlighter - – ll – – ll – – ll – – ll – 
  Flat - – ll – Medel (ljusare 

klang som 
griffeltavla) 

– ll – – ll – 

  Tapered Flat - – ll – – ll – – ll – – ll – 
  Pinched Flat - – ll – – ll – – ll – – ll – 
✔ Soft 

Highlighter 
- – ll – Låg (samma ljus 

som Highlighter) 
– ll – – ll – 

 

Tabell 5: Palettsida 2, modalitetsmarkörer för ljud. 
Modalitetsmarkörer Ljud         
Audio 
Reaktiv   

Namn Tonhöjds 
omfång 

Perspektiviskt 
Djup 

Grader av friktion Grader av 
absorption 

Grader av 
riktning 

 Palettsida 2 -     
✔ Light - 

 
Punktljud som 

varierar i volym 
beroende på 

avstånd 

Hög (mörk klang) Beroende av 
"Environment" 

Hög 

✔ Fire - – ll – Hög (mörk djup 
klang som av 
flambering) 

– ll – – ll – 

✔ Embers - – ll – – ll – – ll – – ll – 
  Smoke - – ll – Låg (blåsaktigt 

mjukt ljud i c) 
– ll – – ll – 

✔ Snow - – ll – Låg (blåsaktigt 
mjukt ljud med 
ljusare klang) 

– ll – – ll – 

✔ Rainbow - – ll – Låg (artificiell 
körklang) 

– ll – – ll – 

✔ Stars - – ll – Chimes ("cine-
real" Collins,2008) 

– ll – – ll – 

✔ Velvet Ink - – ll – Låg (väsljud) – ll – – ll – 
✔ Waveform - – ll – Hög (som ett 

elektrikst brum) 
– ll – – ll – 

  Splatter - – ll – Hög (frasigt) – ll – – ll – 
  Duct Tape - – ll – Hög (frasig ljus 

klang) 
– ll – – ll – 

  Paper - – ll – Hög (frasig 
mörkare klang) 

– ll – – ll – 
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Tabell 6: Palettsida 3, modalitetsmarkörer för ljud. 
Modalitetsmarkörer Ljud         
Audio 
Reaktiv   

Namn Tonhöjds 
omfång 

Perspektiviskt 
Djup 

Grader av friktion Grader av 
absorption 

Grader av 
riktning 

 Palettsida 3      
  Coarse 

Bristles 
- Punktljud som 

varierar i volym 
beroende på 

avstånd 

Hög (frasig) Beroende av 
"Environment" 

Hög 

✔ Toon - – ll – Medel (mjukt 
fras) 

– ll – – ll – 

✔ Electricity - – ll – Hög(elektrikst 
brum i c) 

– ll – – ll – 

✔ Streamers - – ll – Medel (dovt 
brum) 

– ll – – ll – 

✔ Hyper Color - – ll – Hög (dämpat 
mjukt fras) 

– ll – – ll – 

  Bubbles - – ll – Medel (som 
skrubbande i 
vatten) 

– ll – – ll – 

✔ Neon Pulse - – ll – Medel (mjukt 
frasande) 

– ll – – ll – 

✔ Disco - – ll – Medel (dovt 
brum, samma 
ljud som 
Streamers, B) 

– ll – – ll – 

✔ Hyper Grid Varierar 
långsamt upp 
och ner mellan 
F och c, 
mänskligt i 
kontrast till den 
abstrakt 
matematiska 
bilden 

– ll – Låg (milt mjukt 
blåsljud som 
Smoke) 

– ll – – ll – 

✔ Light Wire - – ll – Låg (mjukt fras) – ll – – ll – 
✔ Chromatic 

Wave 
- – ll – Hög(elektrikst 

brum i c) 
– ll – – ll – 

✔ Dots - – ll – Låg (milt mjukt 
blåsljud som 
Smoke och 
Hypergrid, c') 

– ll – – ll – 

 


