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Abstract 

I spelutveckling finns ofta ett behov av att minska storleken på ljudfiler. Syftet med studien 

var i vilken omfattning detta går att göra utan att spelare upplever en försämring i kvalitet. 

Med hjälp av ett lyssningstest som metod undersöktes om en signifikant skillnad fanns i 

bedömningen av ljudkvaliteten när en person spelade jämfört med när den inte spelade ett 

dataspel. Resultatet visade på att när medelvärdet av den insamlade datan jämfördes mellan de 

två delarna av testet fanns en signifikant skillnad vid en av fem ljudexempel och en 

storleksminskning på 25 % var möjlig utan att deltagarna upplevde kvaliteten som sämre. 

Undersökningen har varit ytterst experimentell och mer forskning inom området föreslås. 
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1. Inledning - en begränsad ljudbild 

1.1 Bakgrund och problem 

Sedan dataspelens begynnelse har filstorlekar alltid varit ett problem. Genom att komprimera 

ljudfilerna ordentligt kunde spelutvecklarna få med tillräckligt av ljudet, men till förlusten av 

en tydligt hörbar försämring av ljudkvaliteten. Eftersom hårddiskutrymme till spelkonsoler 

och pc nuförtiden inte är ett lika stort problem, behöver spelutvecklare inte komprimera 

spelets komponenter lika mycket. Samtidigt utvecklas ständigt tekniken för att effektivt 

komprimera ljudfiler och man kan tycka att behovet inte är så stort att ytterligare behöva 

begränsa ljudfilernas storlek. Dock så finns det ett annat problem. De komprimerade 

ljudfilerna måste packas upp i realtid och då går det åt CPU-kraft som istället skulle kunna 

användas till att optimera spelupplevelsen.  

 

Exempel på ett spel som gick runt detta problem är Titanfall. För att effektivt optimera 

prestandan hos konsumenternas varierande hårdvara gjorde utvecklarna, Respawn 

Entertainment, valet att låta ljudet packas upp vid installation av spelet. Detta istället för 

alternativet, att ljudet är komprimerat och packas upp i realtid när det ska spelas upp. Ljudet 

kom att ta upp 35GB av spelets totala 48GB (Leadbetter, 2014). En följd av de stora 

filstorlekarna är att det då krävs mer utrymme på hårddisken, vilket i längden är ett problem 

för de som inte har möjlighet att köpa hårddiskar med mycket utrymme. En annan följd är att 

installationstiderna blir längre för alla konsumenter, men framförallt för dem som inte har 

tillgång till en snabb uppkoppling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse för hur mycket ljudfiler kan 

komprimeras innan en spelare upplever en försämring i kvalitet. Syftet kan brytas ned i ett 

flertal frågeställningar: 

• I vilken mån är det möjligt att öka komprimeringen av ljudfiler då dataspelare är 

koncentrerade på spelet utan att en försämring av ljudkvaliteten upplevs?  
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• Hur korrekt bedömer dataspelare bakgrundsmusikens ljudkomprimering medan de 

utför uppgifter i ett spel?  

• Hur påverkas dataspelares spelprestationer och spelupplevelse av att reagera på starkt 

komprimerat ljud? 

1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning avgränsas att enbart undersöka uppfattningen av musiken i dataspelet då 

omfattningen på projektet inte tillät att alla ljudeffekter också skulle ingå i lyssningstestet. 

Detta bidrog till en tydligare forskningsfråga. Enbart så kallade first person shooter spel 

studeras i testet.  

1.4 Forskningsetiska principer 

De grundläggande forskningsetiska principerna har följts under studiens gång. De fyra 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, har alla tagits hänsyn till och inga forskningsetiska problem har uppstått. 

Deltagarna informerades i förväg om studiens syfte, att deras medverkan var frivillig och att 

de kunde avbryta när som helst. Innan testet fick alla deltagare möjlighet att lämna sitt 

samtycke om att alla svar behandlades konfidentiellt och exklusivt i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2013). 
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2. Teorier, modeller och begrepp 

Då det vetenskapliga kunskapsområdet för ljudläggning till dataspel fortfarande kan ses 

befinna sig i ett slags förvetenskapligt stadie, har bestämda teorier ännu inte kunnat etablera 

sig och infinna sig som praxis. Därför är det rimligt att istället söka efter teori i 

kunskapsområden närliggande det specifika forskningsområdet som undersökningen berör. 

Främst kommer detta avsnitt redogöra metoder vid bedömning av kvalitet, samt beskriva 

relevanta begrepp och definiera dess nyckeltermer. 

2.1 Perceptionens cykel 

Perception kan definieras som uppfattningsförmåga eller varseblivning av omgivning. I denna 

uppsats är perception synonymt med den medvetna bearbetningen av sensorisk information 

som försökspersoner utsätts för (Raake & Egger, 2014, sid. 13). De två sinnena som främst 

används i dataspel är hörseln och synen. Synen används för att bedöma rumsliga förhållanden 

mellan objekt. Med hjälp av olika indikationer om djup skapas en visuell uppfattning om 

omgivningen. Medan synen fungerar så att ljus från ett objekt träffar näthinnan som gör det 

möjligt för hjärnan att skapa en bild av det som är framför en, uppfattas ljud från källan som 

avger det. För att lokalisera riktningen ljudet kommer från, utnyttjas olika mekanismer för det 

horisontella och det vertikala planet. Ett samlingsnamn för dessa är Head Related Transfer 

Functions (HRTF) (Reiter, 2011, sid. 155). 

 

”The Perceptual Cycle” är ett ramverk av klassiska teorier som togs fram av Ulrich Neisser 

(1976 i Farris, 2003, sid. 4). Cykeln förklarar sambandet mellan Schema, perceptuell 

utforskning och stimulimiljön. Schemat är en individs kunskap om miljön. Det är baserat på 

tidigare erfarenheter och är lokaliserat i långtidsminnet. Schemat styr den perceptuella 

utforskningen som, enligt Neisser, består av överföringen av intrycksinformation (stimuli) till 

kort-tidsminnet. Hela stimulusmiljön jämförs sedan med den existerande schemat av tidigare 

erfarenhet. Igenkända stimuli förstås och ges en mening, medan okända stimuli modifierar 

schemat, som sedan leder den perceptuella utforskningen vidare. Olika spelare har olika 

schema, vilket ger alla olika reaktioner på stimuli. Nya erfarenheter har, enligt Neissers 

modell, stor sannolikhet att generera en större belastning på bearbetningen av stimuli 

(Goldstein, 2002 och Farris, 2003 i Reiter, 2011, sid. 162).  



4 

 

Figur 1: The Perceptual Cycle  

 
 

2.2 Framträdande objekt och deras egenskaper  

Lavie (2001 i Reiter, 2011) argumenterade för att selektiv uppmärksamhet beror på den 

perceptuella belastningen. Vid låg belastning bearbetas fortfarande irrelevant information, 

men då belastningen blir högre bearbetas endast relevant information. Detta kan jämföras med 

multi-modal salience (Reiter, 2011, sid. 164). Salience betyder framträdande och multi-modal 

betyder flera sinnen. Multimodalt framträdande betyder att:  

• Vissa egenskaper hos ett objekt attraherar spelarens uppmärksamhet mer än de andra 

egenskaperna hos objektet. 

• Vissa objekt attraherar spelarens uppmärksamhet mer än andra objekt i omgivningen. 

En “salience model” i ett spelsammanhang bygger på en användarmodell av perception (user 

model of perception) och en uppgiftsmodell (task model). Användarmodellen beskriver 

spelares bekantskap med objekt i spelet och objekts egenskaper. Vissa objekt är lika 

framträdande för alla typer av spelare, medan egenskaper hos ett rum som dess rumsklang är 

mer framträdande för en spelare med ett tränat öra. Uppgiftsmodellen beskriver det faktum att 

framträdanden beror på avsiktlighet: beroende på en spelares uppgift, kan hens fokus 

följaktligen skiftas. Hur framträdande ett objekt är kan också bero på hur högt eller 

genomträngande vissa egenskaper, som till exempel ljud, är hos objektet. En salience model 

är beroende av spelets grad av interaktivitet och för att öka spelarens fokus på ett objekt krävs 

det att det visuella och det hörbara är så realistiskt som möjligt för att öka graden av känslan 

att vara där (Reiter, 2011, sid. 165). 
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3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningens huvudsakliga syfte är att redogöra för och jämföra resultat från 

undersökningar om hur spelares syn- och hörselsinnen interagerar med varandra. 

Forskningsområdet och dess angränsande teman, har alla någon koppling till en gemensam 

övergripande hypotes: Audiovisuell interaktion påverkar bedömningen av ljudkvalitet. En del 

studier styrker den ovannämnda hypotesen, medan andra argumenterar för motsatsen. 

Komplexiteten i testen som krävs, till exempel vilka ljudexempel som ska testas, ihop med 

typen av visuellt media, leder ofta till att varje undersökning har test av en ytterst 

experimentell karaktär. Något som orsakar en avsaknad av standardiserade 

tillvägagångsmetoder och möjlighet till fullkomlig reproduktion av undersökningar. Detta 

leder i sin tur till att man får plocka de delar som är mest relevanta till den egna 

undersökningen. Därför fungerar den tidigare forskningen också som en motivation till de 

metodologiska val som gjorts och beskrivits i metoddelen. Ett återkommande begrepp i denna 

uppsats är ordet stimuli som här betyder de olika ljudexempel som ingår i lyssningstestet. 

3.1 Synen och hörseln: ett konkurrerande 

samspel 

Att det visuella och det auditiva (hörbara) påverkar varandra har varit känt sedan länge. I tidig 

filmvetenskap visades starka kopplingar på att ljudspåret i en film medför en ny dimension av 

känslor och berättande (Buhler & Neumeyer, 2010, sid. xxii). I modernare tider har ett större 

intresse för hur det audiovisuella samspelet påverkar bedömningen av ljudkvalitet väckts. Till 

exempel så visar ett tidigt experiment inom området på att videokvaliteten kan påverka den 

subjektiva uppfattningen av ljudkvaliteten och vice versa (Beerends & Caluwe, 1999).  

 

Ett vanligt påstående är att synintrycken i vardagen är dominerande över de andra 

sinnesintrycken och att hjärnan tenderar att lita mer på ögonen än hörseln till exempel. Detta 

är dock ofta för att vi i verkligheten sällan stöter på situationer då sinnesintrycken motstrider 

varandra. I Reiter (2011, sid. 158) sammanställdes ett flertal experiments resultat som pekade 

på att det egentligen inte finns någon tydlig generell indikation på att något särskilt sinne 

föredras att dominera ett annat. Det verkade istället vara ytterst beroende på sammanhanget 

och att hörseln vid många testade fall visades vara det dominerande sinnet. En slutsats var att 
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detta verkade indikera att det sinnet som är mest trovärdigt vid det aktuella perceptuella 

problemet föredras att dominera. 

3.2 Ett spels påverkan på ljudkvalitetsbedömning 

Forskningsfrågor liknande denna uppsats har ställts förut. ”I vilken utsträckning påverkar 

engagerandet i ett spel resultatet av utvärderingen av ljudkvalitet?”, försökte besvaras med 

hjälp av ett experiment där två typer av test genomfördes (Zielinski et al., 2003, sid. 1). Ett 

lyssningstest där deltagarnas uppmärksamhet endast var riktad åt att bedöma kvaliteten på 

ljudet medan de tittade på en bild och ett speltest där lyssnarnas uppmärksamhet var fördelat 

mellan att spela ett dataspel och bedöma ljudets kvalitet. Ljudmaterialet bestod av en 

instrumentell jazzlåt, som lågpassfiltrerades vid sex olika frekvenspunkter. Resultatet visade 

på att under särskilda experimentella förhållanden kan interaktionen med ett spel negativt 

påverka somliga lyssnares möjlighet att bedöma ljudkvaliteten, jämfört med då lyssnarna 

endast tittar på en bild. Eftersom den observerade effekten var lyssnarspecifik, undersöktes 

den globala effektens medelvärde, vars skillnad visades vara liten, men signifikant. Slutsatsen 

var att resultatet inte gick att generaliseras då endast en typ av ljudförsämring undersökts och 

att mer forskning i området krävdes (Zielínski et al., sid. 7). 

 

Vid ett test, utfört av Reiter och Weitzel (2007 i Reiter, 2011) inspirerat av Zielínski et al., 

bedömde deltagarna först musiken medan de såg på en videodemonstration av spelet och 

sedan medan de spelade det. Musiken bestod av fem olika lågpassfiltrerade stimuli. Med hjälp 

av ett statistiskt t-test visade det sig att kvalitetsvärderingarna från spelsessionen varierade 

signifikant från videosessionen, genom att vara en försämring i kvalitetsbedömning. Detta 

gällde dock endast för några stimuli. Generellt sätt visade detta på att det visuella påverkade 

spelarnas förmåga att bedöma det hörbara.  

 

Eftersom subjektiva kvalitetsbedömningar ofta görs efter stimuluset presenterats, menar 

Borowiak et al. (2014) att det inte noggrant representerar individens erfarna kvalitet av 

upplevelsen, då den ständigt är föränderlig. Istället föreslogs en metod för kontinuerlig 

kvalitetsbedömning vid test med långa program. Tre live-musikinspelningar (video och ljud) 

användes där den första var 13 minuter lång och de andra två 9 minuter långa. Ljudet kodades 

ned med mjukvaran LAME mp3 encoder till 11 olika bit-rates. Resultatet visade på att 

ljudkvalitetspreferenser överlag inte förändras signifikant under tiden av 9 - 13 minuter långa 
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videoklipp. Emellertid observerades en signifikant påverkan som en video har på 

ljudkvalitetspreferensen. När endast ljud spelades upp, utan video, var kraven högre, än när 

både ljud och video spelades upp. Det visade sig också att vid längre klipp var preferenserna 

för ljudkvalitet lägre än när de var uppdelade i kortare klipp.  

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

En majoritet av experimentella resultat från tidigare forskning visar på att interaktionen 

mellan syn- och hörselsinnet ofta har en liten, men signifikant påverkan på 

ljudkvalitetsbedömningen i en audiovisuell miljö. Forskningsgenomgången har också visat att 

det är många aspekter som påverkar audiovisuell interaktion och varje experiment skiljer sig 

från mängden. Bara en komplett sammanfattning av allt skulle kunna ta upp en hel bok. Ett 

urval av forskning, men också en avgränsning av påverkande aspekter och fenomen har varit 

nödvändig. Detta resulterar också i en avsaknad av någon generell metod, eller 

tillvägagångssätt vid utförande och analys av data, vilket kräver att ett så underbyggt 

resonemang som möjligt görs för att reproduktion av test åtminstone ska kunna göras på en 

övergripande nivå. Ett tydligt behov av ytterligare forskning i detta område har identifierats, 

då många aspekter tycks återstå att undersökas.  

 

Trots att forskningsområdet är ganska nischat är den forskning som görs inom området global 

på det viset att den inte har isolerade grupper med forskare som kommer fram till olika 

resultat, omedvetna om varandra. Därför har det inte funnits någon anledning att redovisa 

någon svensk forskning, då den inte skiljer sig från de största bidragen som redan gjorts i 

området. 
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4. Metod 

Ett lyssningstest var ett självklart val för denna undersökning, eftersom det är ett sätt att 

systematiskt undersöka egenskaper hos ljud med hjälp av testpersoner som lyssnar på dem 

(Berg, 2012). Medverkandet av människor gör lyssningstestet till ett subjektivt test. 

Alternativet är ett objektivt test som genomförs genom att låta en algoritm mäta 

ljudkvaliteten. Fördelar med detta är att det eliminerar problemet att varje människa har en 

unik upplevelse och effektiviserar experiment då det är mer tidsberövande att använda sig av 

människor. Dock är det fördelar som var irrelevanta i detta experiment, då en människas 

subjektiva upplevelse var den data som eftersöktes. 

4.1 Lyssningstest i interaktiv spelmiljö 

Det var viktigt att en skillnad i bedömningsförmågan gick att mäta för att den andra 

frågeställningen skulle kunna besvaras. Därför delades lyssningstestet upp i två delar. Det 

första var utan spel, där uppmärksamheten fullkomligt riktades mot bedömning av ett 

musikspårs ljudkvalitet. Den delen kommer hädanefter att kallas för den aktiva lyssningen, 

eftersom lyssningen var i fokus. Den andra delen var i en spelmiljö, där lyssnarna fick spela 

flera omgångar av ett spel där bakgrundsmusikens ljudkvalitet bedömdes efter varje omgång. 

Den delen kallas hädanefter för den passiva lyssningen, då lyssningen kom i andra hand.  

 

För att minska risken av oönskad påverkan utfördes lyssningstestet som ett blindtest (ibid). 

Detta innebär att lyssnaren inte fick veta vilket attribut som skiljde ljuden åt. Ett problem som 

fortfarande kvarstod och som inte gick att undvika, var att lyssnarna fortfarande fick veta att 

det var ljud som skulle bedömas. Risken blev att deras fokus skiftades från spelet till att bara 

bedöma ljudet, vid lugnare partier av spelet. Ett sätt att kringgå detta var att försöka begränsa 

spelsekvensernas varaktighet. Spelet, som utvecklades av studenter på spelhögskolan 

PlaygroundSquad (PSQ) i Falun, var ett first person shooter där vågor av fiender attackerar 

spelaren i en arena. Jag gjorde ljudeffekterna och musiken till spelet och hade på så vis 

kontroll över variablerna och kunde bearbeta de stimuli som kom att bedömas som jag ville. 

Detta fick undersökningen att likna forskning genom design, eftersom den vetenskapliga 

kunskapen producerades genom ett designat stycke musik, för att besvara frågan om hur något 

skulle kunna vara (Löwgren, 2015). Dock bör nämnas att stilen och utformningen av musiken, 
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delvis var styrt av speldesignaren på PSQ. De önskemål som gavs var att musiken skulle låta 

”sci-fi” och musiken till spelet Portal 2 gavs som referens. Element som användes var, bland 

flera, en trumloop med pukor som mixades stort och med mycket efterklang. Ovanpå 

trumloopen skapades ett flertal synthpadar med olika typer av effekter som svepte och 

förändrades över tid för att efterlikna en ”sci-fi-känsla”. Länk till musiken går att hitta i 

bilagorna. 

4.2 Utformning av ljudmaterial 

Musikstycket var 2 minuter och 44 sekunder långt och utformat så att det gick att loopa. På 

beställning av PSQ, men också enligt rekommendationen ITU-R BS.1284–1 (2003), 

komponerades musiken så att den varken var för intressant eller för tråkig, för att inte 

distrahera lyssnarna. Referensen bestod av tvåkanaligt ljud i 48 kHz, 24 bit med 

bithastigheten 320 kb/s och i filformatet mp3. Med hjälp av omkodningsmjukvaran LAME 

(2017) kodades referensen ned till fyra olika bithastigheter: 80 kb/s, 48 kb/s, 32 kb/s och 8 

kb/s. Den extremt låga bithastigheten 8 kb/s valdes för att fungera som ett ankare, där syftet 

var att ”kalibrera” lyssnarna och ge dem en tydlig uppfattning om hur den lägsta punkten på 

skalan ser ut. Valet av bithastigheter gjordes då jag ansåg att dessa skillnader mellan stimuli 

inte var för små och inte för stora. Det var alltså tydligt hörbara steg mellan varje bithastighet, 

ett val som gjordes för att det skulle vara lätt för deltagarna att bedöma ljudkvaliteten i den 

passiva lyssningen. LAME har möjligheten att koda ned filer genom att använda sig av tre 

olika metoder: Constant Bit Rate (CBR), Average Bit Rate (ABR) och Variable Bit Rate (VBR) 

(Hydrogenaudio, 2019). För att åstadkomma en förutsägbar och konstant bithastighet genom 

hela musikspåret användes CBR. 

4.3 Urval av deltagare 

Populationen i testet bestod utav ett bekvämlighetsurval av 17 studenter på ljud- och 

musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Det kan argumenteras att för möjlighet 

till generalisering av experimentet skulle ett mer realistiskt urval av en ”typisk spelare”, som 

nödvändigtvis inte är en erfaren lyssnare, kunna tänkas varit mer eftertraktat, men det 

rekommenderas att deltagarna är erfarna lyssnare (ITU-R BS.1284–1). Det är nämligen så att 

oerfarna lyssnare över tid blir erfarna lyssnare, vilket betyder att ett större stickprov av 

oerfarna lyssnare mer eller mindre producerar samma resultat som ett litet stickprov erfarna. 
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Kriteriet var alltså att deltagarna skulle ha avancerade lyssnarerfarenheter och varierande 

erfarenhet i spelets genre.  

4.4 Genomförande av lyssningstest 

Lyssningstesten ägde rum i ljudredigeringsrum 8 i mediehuset, med hjälp av Brecht De Mans 

Web Audio Evaluation Tool och spelet som utvecklats i spelmotorn Unity. 

Reproduktionssystemet var ett par hörlurar där ljudet gick ut i stereo. Enligt en undersökning 

från 2009, lyssnar majoriteten av spelare genom hörlurar (Goodwin, 2009). Det verkade 

därför som ett rimligt val för detta lyssningstest. Hörlurarna som användes var av märket 

Beyerdynamic DT 150. På bildskärmen placerades webbläsarfönstret, som visade 

lyssningstestet till vänster och två mappar, innehållande de olika lyssningstestets delar och 

spelsekvenserna till höger. 

 

Innan testet informerades deltagarna att det var frivilligt att medverka och att de kunde 

avbryta när som helst. Sedan fyllde lyssnarna i sina namn, som endast hade som syfte att 

förenkla för mig att hålla isär de olika resulterande datan. En övningssekvens av spelet 

utfördes innan det faktiska testet för att bekanta deltagarna med spelet och dess ljud. För att 

kunna se skillnad på grad av spelvana fick deltagarna fylla i deras uppskattade erfarenhet i 

spelets genre innan testet började. Alternativen de hade var; stor, mellan, liten, mycket liten 

och obefintlig. 

 

Den aktiva lyssningen var konstruerad så att deltagarna blev presenterade med fem staplar 

bredvid varandra, med en knapp ovanför staplarna som det stod ”Reference” på. De fem 

staplarna innehöll slumpmässigt de tre stimuli, en gömd referens och ett gömt ankare. Det 

fanns en stor risk att inte deltagarna förstod sig på skalan som stimulina befann sig på. Därför 

fick de möjligheten att hoppa mellan varje stimuli och lyssna på dem så mycket som de ville 

medan de bedömde kvaliteten. Denna del upprepades tre gånger, så att mer tillförlitliga data 

kunde produceras (Rec. ITU-R BS.1284–1). Den passiva lyssningen bestod av fem 

spelsessioner med slumpade stimuli. Det rekommenderas att stimulussekvenserna är så korta 

som möjligt, helst inte längre än en minut (ibid). På grund av tekniska begränsningar, som 

diskuteras i diskussionskapitlet, kom spelsekvenserna att drastiskt varieras mellan varje 

spelsekvens och varje deltagare. Något som förståeligt minskar trovärdigheten i resultatet. 
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Deltagarna instruerades att bedöma ljudkvaliteten överlag, som ett enda globalt attribut som 

representerar alla märkbara skillnader (Rec. ITU-R BS.1534-1). Skalan de bedömde ljudet på 

var en modifierad Continuous Quality Scale (CQS) (ibid) mellan 0 till 100 där 0 var lika med 

”usel”, 25 lika med ”dålig”, 50 lika med "skaplig”, 75 lika med ”bra” och 100 lika med 

”utmärkt” (se Figur 2). 

Figur 2 

 

Skalans nivåbeskrivningar översattes som den tidigare gjorts i svensk forskning (Nerback, 

2004, sid. 16). Ett kommentarsfält gjorde det möjligt för deltagarna att tillägga ifall de inte 

kunde skapa sig en uppfattning om ljudkvaliteten, eller om de ville motivera sina 

bedömningar. Efter varje spelsekvens fick de också bedöma spelupplevelsen överlag utifrån 

de aspekter som påverkar en spelares upplevelse, med fem frågor tagna från ett Game 

Experience Questionnaire (IJsselsteijn, de Kort & Poels, 2013), för att i efterhand kunna 

jämföra om deltagarnas prestation i spelet påverkades av deras samtida uppgift att bedöma 

ljudet. Detta jämfördes såklart också med vilken tidigare spelvana de hade, eftersom somliga 

deltagare kanske presterar sämre oavsett om de ska bedöma ljud eller inte. De fem 

påståendena hade svarsalternativen ”inte alls”, ”lite grann”, ”någorlunda”, ”ganska” och 

”mycket”. Påståendena var följande: 

• Jag kände att jag var skicklig i spelsekvensen. 

• Jag tyckte att spelupplevelsen var imponerande och jag kände en viss tillfredsställelse. 

• Jag upplevde att spelet gjorde mig frustrerad / irriterad. 

• Jag glömde allt runt omkring mig och kände mig helt uppslukad. 
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• Jag kände mig utmanad och jag fick anstränga mig mycket. 

 

4.5 Metod för analys av data 

Datan som samlades in från de båda delarna av lyssningstestet behandlades genom att 

statistiskt räkna ut om en signifikant skillnad mellan dem fanns, med hjälp av det icke-

parametriska Mann-Whitney U testet på nätet (Social Science Statistics, 2019). Valet av 

statistiskt test gjordes då den insamlade datan inte kunde antas vara normalfördelad, samt att 

variationsbredden inte var lika mellan de två grupperna vid alla stimuli. Signifikansvärdet 

0.05 valdes då det traditionellt är vanligast i lyssningstest (Rec. ITU-R BS.1284-1). 

Nollhypotesten som testades var följande: Det finns ingen signifikant skillnad mellan de två 

grupperna av data. 

4.6 Metoddiskussion 

För att effektivisera datainsamlingen, då ganska många deltagare kom att medverka, valdes en 

kvantitativ metod som denna före en kvalitativ metod. Ett alternativ hade kunnat vara att 

istället intervjua deltagarna efter varje sekvens eller efter hela lyssningstestet för att samla in 

kvalitativa data. Kompromissen blev att ge deltagarna möjlighet till att lämna skriftliga 

kommentarer. 

 

Innan de faktiska testen genomfördes, utfördes ett flertal pilottest för att upptäcka brister och 

för att kunna testa alternativa mätmetoder. Ett flertal systematiska fel upptäcktes, dessvärre 

fanns bara möjligheten till att åtgärda det till synes största felet. Förändringen innebar att jag 

istället för att använda mig av en spelikon, där ett av de fem stimulina slumpmässigt spelades 

upp, fick använda mig av fem olika slumpmässigt utvalda spelikoner, där var och en hade ett 

bestämt stimuli. Jag gjorde denna förändring eftersom jag inte var tydlig nog när jag bad 

programmeraren på PlaygroundSquad att fixa att spelet slumpmässigt valde ut ett av fem 

stimuli. Så som han hade programmerat kunde ett av stimulina väljas fler än en gång per 

deltagare, vilket gjorde att deltagarna inte utsattes för alla stimuli under testets gång. 

Förändringen var alltså kritisk för att testet skulle fungera och ge mig de data jag var ute efter. 

 

Som tidigare nämnt avgränsades undersökningen till att bara beröra bakgrundsmusiken. Detta 
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var dels en anpassning på grund av projektets tidsramar. En annan anledning till 

avgränsningen var att det fanns en större chans att lyssnarna inte korrekt skulle kunna bedöma 

musikens kvalitet om den inte var i fokus. Detta argument kan styrkas med ”salience” 

modellen presenterad i teoriavsnittet. Ljudeffekter som till exempel avfyrning av vapen 

förekommer ofta och är mycket mer repetitiva, vilket skulle kunna leda till större korrekthet 

vid bedömning av kvalitet om den ljudeffekten varit i fokus. Då sådana ljudeffekter också ofta 

är mycket korta skulle inte en minskning i bithastighet göra en särskild stor skillnad i 

filstorlek.  

 

Idén uppstod om lyssnarna inte skulle få veta att det var just bakgrundsmusiken som skulle 

bedömas. Det fanns dock flera problem med det alternativet. Om lyssnarna hade blivit 

instruerade att bedöma ljudkvaliteten i spelet överlag, kanske de hade blivit förvirrade av att 

materialet var av varierande kvalitet, vilket skulle riskera att förvränga resultaten. Eftersom de 

fick göra den aktiva lyssningen först, skulle de troligen ändå ha listat ut att det var just 

bakgrundsmusiken som var i fokus. Detta hade förlorat hela poängen med idén. 
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5. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras först resultatet av datainsamlingen för att sedan analyseras i 

separata avsnitt där var och en av frågeställningarna besvaras.  

 

Undersökningens empiri bestod av de svaren deltagarna angav i den aktiva och passiva 

lyssningen. Eftersom den aktiva lyssningen upprepades tre gånger räknades först medelvärdet 

ut för varje deltagare innan medelvärdet för alla deltagare räknades ut vid varje stimulus (se 

tabell 1). När medelvärdet för de båda delarna av lyssningstestet räknats ut, kunde de jämföras 

med varandra.  

Diagram 1 

 

Kommentar. På y-axeln befinner sig värderingsskalan som deltagarna utgick ifrån vid bedömningen. På x-axeln 

representeras medelvärdena för vardera stimuli med ihåliga staplar från den aktiva lyssningen och fyllda 

staplar från den passiva lyssningen. 

Ovan presenteras deltagarnas värderingar av ljudkvaliteten i form av ett stapeldiagram, med 

skalan som återfinns som den deltagarna använde vid bedömning där ”utmärkt” skulle 

betraktas som lika med referensen. Hypotesen, som styrkts av tidigare forskning, var att 

graden av acceptans för stimuli med lägre bithastighet än referensen skulle öka då ett spel 

distraherade spelarens syn- och hörselsinnen. Det förväntades att deltagarna vid den aktiva 
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lyssningen skulle bedöma den gömda referensen, 320 kb/s, som av utmärkt kvalitet och 

ankaret, 8 kb/s, som av usel kvalitet. Som det går att utläsa av tabellen uppfylldes 

förväntningarna för hur den gömda referensen och ankaret 8 kb/s bedömdes under den aktiva 

lyssningen, bortsett från vissa avstickande bedömningar.  

 

För att kunna avläsa resultatens tillförlitlighet presenteras i Diagram 2 spridningen för alla 

svar, där spannet mellan den högsta och den lägsta bedömningen av varje stimulus redovisas. 

På grund av användandet av människor som mätinstrument kunde en stor subjektivitet i 

svaren förväntas, då alla har sin egen tolkning av olika grader av kvalitetsförsämring.   

Diagram 2 

 

Kommentar. Lådagrammet visar var varje kvartil börjar och slutar. Linjen mitt i lådan representerar medianen 

och kryssen medelvärdet. De vertikala linjerna sträcker sig ut från lådornas respektive sidor till de lägsta och 

högsta svaren. Extremvärdena, som representeras som cirklar, ska betraktas som avvikelser som kan ha 

uppstått på grund av systematiska fel. 

En stor variation gick att finna vid bedömning av varje stimuli. Somliga bedömde mycket 

avvikande och med hjälp av kommentarsfältet efter varje spelsekvens kunde vissa avvikande 

bedömningar förklaras.  

 

Kommentarer var frivilliga att lämna och de samlades in efter varje spelsekvens. Av 85 

möjliga kommentarer samlades 51 in. De flesta kom att fungera som ett komplement till 
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kvalitetsvärderingen och hjälpte till att motivera samtliga deltagares bedömning. Några skrev 

också hur den förändrande ljudkvaliteten påverkade deras spelupplevelse, vilket var ett bra 

komplement till varje deltagares utvärdering av deras spelupplevelse. Två personer 

kommenterade att de ”ramlade ut ur banan” och ”hamnade i rymden utanför spelplatsen”, 

vilket lät mig veta att deras svar inte var giltiga vid de aktuella ljudexemplen. 

 

Frågeformulären efter varje spelsekvens hade som syfte att utvärdera deltagarnas 

spelupplevelse. Svaren på frågorna förväntades vara ganska lika mellan varje spelsekvens då 

risken fanns att deltagarna skulle tröttna och bara klicka sig igenom det, men så var inte fallet. 

En tillfredsställande variation både mellan spelsekvenser hos samma individ och mellan alla 

deltagare gick att observera. 

5.1 Acceptans för komprimering av ljudfil 

Det som skiljer tidigare forskning från denna studie är typen av spel, samt valet av stimuli och 

vilka attribut som skiljer stimulina åt. All den tidigare forskningen påvisade att mellan ett 

visst spann av försämrad kvalitet fanns en signifikant skillnad i bedömning av ljudkvalitet 

mellan en aktiv och passiv lyssning. Därför fanns en förväntan att ett liknande spann skulle gå 

att påvisa i denna studie. 

 

Efter att resultatet från lyssningstesten analyserats med det icke-parametriska, statistiska 

Mann Whitney U testet, gick det att se signifikanta skillnader mellan bedömningarna vid den 

aktiva och passiva lyssningen vid bithastigheterna 80 kb/s, 48 kb/s och 32 kb/s. Genom att 

kombinera bedömningsresultaten med kommentarsvaren kunde ett bra underlag tas fram om 

hur pass mycket det är möjligt att sänka bithastighet på bakgrundsmusiken utan att en 

försämring av kvaliteten upplevs. Trots att analysen pekade på signifikanta 

bedömningsskillnader vid tre av fem stimuli, visade kommentarerna att deltagarna ändå 

upplevde kvaliteten som sämre vid bithastigheterna 48 och 32 kb/s. Exempel på några av dem 

kommentarerna var:  

• ”Kvaliteten på ljudet kändes ganska dålig och det var distraherande under lugnare 

perioder i spelet.” 

• ”Inte lika bra ljudkvalitet men jag blev dock mer fokuserad på spelet.” 
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• ”Upplevde den här musiken mer instängd än referensen, reagerade på att den kändes 

obalanserad och murrig.” 

Anledningen till att medelvärdet för kvalitetsbedömningen av stimulina med 48 och 32 kb/s 

ändå var signifikant högre kan bero på deltagarnas vetskap om undersökningens syfte, att 

jämföra om en skillnad fanns mellan de två delarna av testet. Detta har mycket troligen 

snedvridit resultatet en aning, men det fanns troligen fler faktorer som påverkade resultatet. 

 

Den allra största signifikanta skillnaden mellan den aktiva och passiva lyssningen var dock 

vid 80 kb/s och där visar de flesta kommentarerna att de faktiskt inte kunde höra skillnaden 

mellan referensen och det stimuluset. Flera har även till och med bedömt den gömda 

referensen som av lägre kvalitet än den med 80 kb/s. Detta kan dock förklaras med stöd av 

den tidigare forskningen utförd av Zielinski et al. (2003, sid. 5) som menade att på grund av 

det han kallade the ceiling effect kan inte felaktiga svar göras över den översta gränsen av 

skalan, som den gömda referensen befann sig vid. Därför blir alla felbedömningar bara 

negativa, vilket leder till denna nedåtförskjutning i betygsättning. 

 

Medelvärdet av alla svar från den aktiva lyssningen för stimuluset 80 kb/s var 72 

bedömningspoäng och hamnade på så vis under nivåbeskrivningen för ”Bra” som låg vid 75 

poäng på skalan. Vid den passiva lyssningen var medelvärdet istället 82 poäng. Referensen 

med bithastigheten 320 kb/s hade storleken 6 434 kB och stimuluset med bithastigheten 80 

kb/s storleken 1 610 kB. Om antagandet är att alla som svarat över ”Bra” på skalan accepterar 

den upplevda ljudkvaliteten, har vi då ett svar på den första frågeställningen: Det är möjligt att 

minska storleken på ljudfilen hos bakgrundsmusiken med 25 % utan att en försämring av 

ljudkvaliteten upplevs. 

5.2 Precision av kvalitetsbedömning i ett spel 

Den andra frågeställningen löd: Hur korrekt bedömer dataspelare bakgrundsmusikens 

ljudkomprimering medan de utför uppgifter i ett spel? Till denna fråga finns inget enkelt svar, 

utan nedan följer resonemang som gör ett försök att förklara det tidigare presenterade 

resultatet med ett flertal analysmetoder.  
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Hos vissa deltagare kan deras bedömning förklaras genom att titta på deras spelvana. De som 

uppskattade deras erfarenhet i spelets genre som liten, mycket liten eller obefintlig bedömde 

överlag ljudkvaliteten hos bakgrundsmusiken i den passiva delen högre än de andra. Detta kan 

förklaras med Perceptionens cykel där nya erfarenheter, som att spela ett särskilt spel, kan 

medföra större kognitiv belastning vid bedömning av ett stimuli (Goldstein, 2002 och Farris, 

2003 i Reiter, 2011, sid. 162). Huvuduppgiften i spelets genrer är att eliminera fiender med ett 

vapen. Spelare med begränsad erfarenhet i denna genre överbelastas med en stor mängd 

intrycksinformation som de inte är vana vid. De behöver koncentrera sig på att hålla sig undan 

fienderna, medan de förflyttar sig i en tredimensionell arena. Skjutvapnet låter starkt när det 

avfyras och fienderna exploderar när de dör. Fiendernas hörbara fotsteg bakom spelaren kan 

ge information om att akta sig bakifrån. Det är alltså både visuella och hörbara intryck, som 

skapar denna virtuella miljö kallad för stimulimiljö. Om intrycken ursprungligen inte känns 

igen när stimulimiljön jämförs med schemat (spelarens tidigare erfarenheter) modifieras 

schemat. Detta har, som sagt, en stor sannolikhet att generera en större kognitiv belastning, 

vilket kan försvåra korrektheten i kvalitetsvärderingen.  

 

Genom att titta på svaren från påståendena om spelupplevelsen efter varje spelsekvens, går 

det även att dra samband mellan deltagarnas upplevda grad av utmaning och skicklighet. De 

deltagare som hade begränsad spelerfarenhet upplevde sig som mest utmanade under första 

spelsekvensen. Efter att ha spelat spelet fem gånger var inte längre upplevelsen en lika ny 

erfarenhet och intrycken började kännas igen. Det är svårt att säga om korrektheten i 

bedömningen ökade, eftersom deltagarna inte presenterades med samma stimuli varje gång, 

men den upplevda graden av utmaning var som lägst och graden av skicklighet som högst vid 

den sista spelsekvensen jämfört med den första.  

 

Någon kommenterade att på grund av det högljudda vapnet i spelet, kunde hen inte få en 

ordentlig uppfattning om ljudkvaliteten hos bakgrundsmusiken. Detta kan tolkas med en så 

kallad ”salience model” då ett starkare ljud tar uppmärksamheten från ett mer diskret ljud 

(Reiter, 2011, sid. 164). Det hela bygger på att särskilda objekt, eller vissa egenskaper hos ett 

objekt, är mer framträdande för spelaren än andra. Ljudstyrkan hos somliga objekt som vapnet 

och fienderna tillsammans med deltagarnas uppgift i spelet, att prestera så bra som möjligt, 

skiftar avsiktligen deras fokus från att bedöma bakgrundsmusiken, till att hålla sig vid liv. 

Dessa är beståndsdelar av uppgiftsmodellen, som ihop med användarmodellen är det som en 

”salience model” består av. Användarmodellen, som beskriver spelares bekantskap med 
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spelets objekt och dess egenskaper, kan liknas med så som Perceptionens cykel beskriver 

begreppet schema. Beroende på den tidigare erfarenheten är vissa objekt och egenskaper mer 

bekanta för vissa spelare än andra. Det kan även handla om egenskaper hos 

bakgrundsmusiken, vilket kan förklara varför vissa spelare kan ha reagerat starkare på när de 

upplevde att kvaliteten var sämre, då de kände igen effekten av en ljudfil med låg bithastighet. 

Artefakterna hos stimulina med lägre bithastighet blev mer framträdande för dem.  

5.3 Reaktioner på starkt komprimerat ljud 

För maximal fokus på spelet är en ”salience model” beroende av att graden av försjunkning i 

spelet är så hög som möjlig. Detta betyder att det är viktigt att det visuella och det hörbara är 

så realistiskt som möjligt för att öka spelarens känsla av att vara där (Reiter, 2011, sid. 165). 

Att reagera på ett lågupplöst musikspår kan leda till minskad interaktivitet och illusionen av 

en virtuell värld kan rasa samman. Beroende på spelares bekantskap med låg bithastighet kan 

de antingen komma att uppfatta artefakterna som störande, eller passande till spelets genre. 

 

Under den aktiva lyssningen bedömde nästan alla stimuluset med bithastigheten 8 kb/s som 

”usel” kvalitet jämfört med referensen. Vid den passiva delen förändrades dock tre personers 

uppfattning om den upplevda kvaliteten hos stimuluset. I spelsammanhanget fick den en ny 

mening och en person ignorerade till och med uppgiften att jämföra med referensen och 

bedömde istället stimuluset som av mycket högre kvalitet för att de tyckte att det passade in i 

spelet. Den tillhörande kommentaren var följande: 

Här blev jag förvånad! Distorsionen som uppstod på grund av komprimeringen 

av musiken var så pass färgande att det blev ett nytt uttryck. Det nya uttrycket 

passade in bra med det visuella, då både den förvrängda ljudkvalitén och det 

visuella i spelet båda ger uttryck för en onaturlig miljö. 

 

Alla delade inte denna förändrade kvalitetsuppfattning dock. Svaren från frågeformulären 

efter varje spelsekvens visade på att medelvärdet av frustration var som högst vid stimuluset 

med 8 kb/s. Där var även graden av försjunkning som lägst. Många kommenterade även att de 

upplevde en viss distraktion och sämre spelkänsla, men vissa kommenterade att de presterade 

bättre och eftersom ingen tydlig korrelation verkade finnas mellan kommentarerna och graden 

av upplevd skicklighet så går det inte att se någon tydlig bestämd påverkan som lågupplöst 

bakgrundsmusik har på prestation och spelsätt. Svaret på den sista frågeställningen är alltså 
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mycket varierande från person till person och här skulle ytterligare forskning behövas för att 

se varför det skiljer sig så.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien var som tidigare nämnt:  

• Hur mycket kan ljudfiler komprimeras innan en spelare upplever en försämring i 

kvalitet? 

Efter analys av data har jag kommit fram till ett svar: 

• Det är möjligt att minska storleken på ljudfilen hos bakgrundsmusiken med 25 % utan 

att en försämring av ljudkvaliteten upplevs. 

För att generalisera svaret och lyfta blicken en aning betyder detta att genom att sänka 

upplösningen på långa och stora ljudfiler som musik, kan den totala storleken på ett spel 

minskas med en betydande mängd. Ett stort behov av ytterligare forskning har dock påträffats. 

Då endast en signifikant skillnad mellan de två delarna av lyssningstestet gick att finna vid ett 

av fem stimuli, 80 kb/s, saknas fortfarande kunskap om hur pass mycket lägre upplösning en 

ljudfil kan ha innan en spelare inte längre accepterar kvaliteten som bra. Genom att undersöka 

fenomenet i andra spelsituationer och med skiljande stilar på musik och spel, skulle det också 

gå att se hur mycket spelgenre och musikstil påverkar kvalitetsvärderingen. Att prova sig fram 

i konstruerandet av lyssningstest som undersökningsmetod kan också vara gynnsamt, då 

mycket går att lära från denna undersöknings tillvägagångssätt. En djupare diskussion om 

undersökningens reliabilitet följer nedan i diskussionskapitlet.  
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7. Diskussion 

Avslutningsvis anser jag att syftet med denna uppsats uppfyllts. Denna uppsats bidrar med en 

djupare förståelse för var gränsen går för acceptans av lägre ljudkvalitet i ett spelsammanhang 

och hur pass mycket ljudfilers komprimering kan öka.  

 

Strävandet efter det perfekta lyssningstestet är dock svårt, om inte omöjligt. Människor som 

mätinstrument gör det empiriska testandet tidskrävande med varierande tillförlitliga resultat. 

Om jag skulle göra något annorlunda så hade det varit att genomföra pilottest tidigare. Som 

det blev nu fanns inte mycket tid till att rätta till upptäckta brister innan de riktiga testen skulle 

genomföras, då de redan planerats in. Att förlita sig på andra människor, som i det här fallet 

var studenter på PlaygroundSquad, rekommenderar jag heller inte, om det är kritiska saker 

man behöver till sitt test. Det underlättade en del saker för mig, som utvecklandet av ett spel, 

men ett helt funktionellt spel hade säkert gått att finna på nätet. Utöver resultatens bidrag till 

forskningsområdet, kan denna uppsats ses som ett lärorikt hjälpmedel vid konstruktion av 

liknande lyssningstest, då jag tror att mycket går att lära från undersökningens metod. 

 

Något som bör diskuteras är om upprepningar av ett lyssningstest (som i detta fall var den 

aktiva lyssningen) verkligen alltid producerar mer pålitliga data. Det visades att deltagarna ett 

flertal gånger verkade blanda ihop två olika versioner. Detta är en tolkning av datan som jag 

själv gjorde, så det finns inget sätt att helt säkert veta det, men tolkningen grundar sig i att 

vissa svarade drastiskt olika på två olika versioner, vid två av repetitionerna. Men vid den 

tredje svarade de precis omvänt. Om svaret på en version första och andra gången till exempel 

var 100 och svaret på en annan version var 75 vid de två första repetitionerna, var de ibland på 

tredje repetitionen omvända så att den versionen som tidigare bedömts med 100 var 75 och 

den som bedömts med 75 var 100. Om jag är konsekvent ska jag även räkna med dessa och då 

förändras medelvärdet av dessa svar ganska mycket. Frågan är om det är rättvist att påstå att 

de faktiskt gjort den medvetna bedömningen eller om det finns en risk att det bara var ett 

slarvigt misstag. Se figur nedan: 
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Figur 3 

Försöksperson x 320 kb/s 80 kb/s 

Repetition 1 100 75 

Repetition 2 100 75 

Repetition 3 75 100 

 

Oregelbundenheter har funnits i andra former, då vissa svarat mycket olika på samma version 

vid varje repetition. Man kan fråga sig om det är externa faktorer som påverkat deras 

”misstag” eller om själva upprepningen av samma test gör vissa deltagare otåliga. I vilket fall 

valde jag att räkna med dessa svar. 

 

I relation till den tidigare forskningen anser jag att denna studie har bidragit med fördjupad 

nyanserad kunskap om hur dataspelares bedömning av ljudkvalitet kan påverkas av att spela 

ett spel. Som tidigare nämnts så blir en studie av det här slaget ytterst experimentell på grund 

av mängden av variabler som går att testa. Till exempel så skulle typen av spel gå att ändra på 

eftersom en stor variation av spelgenrer ännu är otestade i detta sammanhang. Andra typer av 

spel kan medföra nya sorters problem att behöva lösa, vilket i sin tur förändrar i vilken mån 

ens sinnen påfrestas. Musikgenren som används ihop med den grafiska stilen i spelet skulle 

också ge nya intressanta resultat, då det i denna studie upptäcktes att en följd av musikens sci-

fi-stil fick den starkt komprimerade versionen att passa ihop med spelets grafiska utseende. 

7.2 Personliga reflektioner 

Konstruktionen av lyssningstestet undergick stora förändringar medan forskningsfrågorna 

fortfarande finslipades tills de sista pilottesten genomfördes. Stora problem upptäcktes även 

under det faktiska testandets gång, men kursens omfattning tillät inte några fler förändringar i 

metodiken.  

 

Ett av problemen, som jag visste om i förväg, var att spelet inte stängdes ned av sig själv när 

det var tänkt att spelsekvensen var klar. Det var något jag bad PSQs programmerare om att 

fixa, men av okänd anledning kunde hen inte göra det. Detta gav mig inget annat val än att be 

deltagarna stänga av spelet själva och förklara för dem i vilka situationer i spelet som de 

skulle göra det vid. Nackdelar med detta var många: Det komplicerade deras redan 

instruktionstunga test ytterligare, varje deltagare spelade olika länge och utsattes inte för varje 
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stimuli under lika lång tid och, den möjligen största nackdelen, om de skulle råka dö, eller om 

fienderna skulle ta slut så hade de hur lång tid på sig som de ville att vänta med att stänga av 

tills de lyssnat sig till vilken kvalitet musiken hade. En lösning hade kunnat vara att filma dem 

under testet och sedan se efteråt vilka som gjorde som det var tänkt, men detta gjordes inte. 

Faktumet att instruktionerna i lyssningstestet kan ha varit för komplicerade, kan ha tagit vissa 

deltagares koncentration från uppgiften att bedöma ljudkvaliteten. Ett försök att förenkla 

testet var att skriva ut instruktionerna som deltagarna kunde återkomma till ifall de glömde 

vad de skulle göra.  
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Bilagor 

Bild av spelet från lyssningstestet

 

 

Länk till bakgrundsmusiken som användes som stimulus. 

https://soundcloud.com/vulterramusic/combat-music-soundtrack-from-backwatch/s-PU7i8 

 

 


