
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontextfaktorbaserade ljudeffekter i 

hasardroulette online. 

Påverkan på utövare. 

 

  

Examensarbete 

Författare: Jakob Carlbring Alm 
Handledare: Simon Winter 
Termin: Vår 2011 
Nivå: C 
Kurskod: 2ME10E 



2 

 

Sammanfattning 

Denna studie presenterar en ny synvinkel inom ämnet att göra hasardspel online mer 

realistiska. Fjorton personer spelade i tjugo minuter två versioner av ett välkänt franskt 

roulettespel där utvalda variabler loggades. Den ena versionen fungerade precis som i ett 

skarpt läge medan den andra innehöll en implementation av kontextfaktorbaserade 

ljudeffekter. Utifrån loggningen av variabler, samt en kompletterande enkätundersökning, 

räknades det sedan ut om det förekom någon skillnad mellan versionerna och, i förlängning, 

spellupplevelsen.  

Resultatet jag fick fram  redovisade förändringar i några av de variabler som hade valts ut 

och enkätundersökningen indikerade på att det kan ha varit ljudeffekterna som skapat denna 

förändring.  

 

Nyckelord: hasard, casino, ljud, spel, kontextfaktor, boss media  

 

 

Förord 

Idén till den här uppsatsen kom till under mina studier i Holland terminen ht 2010. Jag har 

två stora fritidsintressen; programvaruutveckling och musikproduktion. Detta i kombination 

med faktumet att jag är en gammal inbiten datorspelare lade grunden för vad jag ville arbeta 

med i mitt examensarbete. Tidigare samma år vann jag en tävling som Boss Media var med 

och anordnade, vilket resulterade i en bra kontakt med dem. Boss Media kom med ett antal 

ganska breda ämnesförslag som jag kunde arbeta med och utifrån dessa ämnen arbetade jag 

fram vad jag ville undersöka.  

Jag vill tacka de som på något sätt hjälpt mig slutföra undersökningen. Mina två 

kontaktpersoner på Boss Media, Magnus Ekström och Stefan Leoson som hjälpt mig att ta 

fram verktyg och väglett mig i utvecklingen av prototypen. Min handledare Simon Winter på 

Linnéuniversitetet samt mina testpersoner som ställde upp och, ibland med en del krångel, 

testade min prototyp. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om kontextfaktorbaserade ljudeffekter kan 

påverka spelare av hasardspel online, och i så fall förändra spelupplevelsen. Denna 

undersökning gjordes i samarbete med G2 Tech Boss Media och Linnéuniversitetet. Boss 

Media rekommenderade detta område då deras mål är att få fram information om ett område 

som det finns behov av inom deras bransch. 

1.2 Bakgrund 

Att involvera ljud i media introducerades i början av 1900-talet. Syftet var då att hjälpa 

biobesökare att följa med i filmens handling. Liknande psykologisk roll har ljudet fått i 

dagens dator/video-spel (Livingstone & Brown, 2005:105). För inte länge sedan, och i vissa 

fall fortfarande, loopades ljud så länge spelaren befann sig på en viss nivå i spelet. Denna 

teknik gjorde att spelarens uppfattning av ljuden blev statisk och resulterade i en förlust av 

spelkänsla. Redan då förstod man att ljud påverkade spelaren skriver (Wolfson & Case, 

2000:1). I och med att spel blev mer och mer dynamiska följde ljudets utveckling samma 

bana. Livingstone & Brown ville göra ljud mer dynamiska i realtid där olika händelser eller 

sinnesstämningar i spelet kunde påverka ljudhändelser (2005:105). 

Om man vänder blicken till ljudets roll i hasardspel online, ligger utvecklingen i de flesta 

fall fortfarande på det stadium där ljud fixerat loopas oberoende av spelfaktorer. Faktum är att 

bortsett från den forskning som redan finns om ljudets påverkan på spelare av datorspel, finns 

det knappt något om hur det fungerar i mer specifika fall, till exempel i hasardspel (Griffiths 

& Parke, 2005:1). Det finns även studier som hävdar att olika typer av ljud påverkar en kunds 

benägenhet att köpa saker i en affär. Olika typer av musik har olika inverkan på köpsug menar 

(North & Hargreaves 1998:2263). Detta påstående stärks av McCraty m.fl som i sin studie om 

musiks psykologiska påverkan på människor redovisar att olika typer av musikgenrer skapar 

förändring i åhörarens humör (1998:83). Dessa studier gör ämnesområdet mer intressant, 

eftersom de indikerar på att ljud påverkar utövare. 

”I casinomiljö, där mycket pengar florerar, borde detta vara ett ämne som studerats 

grundligt, men så är inte fallet. Man gör fortfarande på samma sätt som tidigare när man 

producerar ljud till spelen” (Leoson, 2011). I ett fåtal fall har olika utvecklare försökt skapa en 

mer realistisk miljö för hasardspel online. Den engelska hemsidan  pkr.com  lanserade 2006 

ett pokerspel som utspelar sig i en 3D-miljö (PokerspelarenPKR, 2006), se bild 1.1. Grafiskt 

sett var detta ett stort steg för hasardspel online. Ett annat initiativ, också grafiskt, lanserades 

2011 av hemsidan bet365 som släppte ett onlinecasino där spelare med hjälp av webbkameror 

spelar live mot en croupier (Bet365, 2011), se bild 1.2. Dessa initiativ pekar på att ämnet är 

väldigt aktuellt men att det ännu inte gjorts någon större utveckling av hur ljuden kan vara 

mer realistiska men desto mer om grafiken. 
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Dagligen matas en stor del hasardspelare med media som visar exklusiva turneringar med 

stor publik, glamorös miljö och mycket pengar. Baserat på mina egna och nära vänners 

erfarenheter, vill många nybörjare bli kända spelare och spela i dessa liveturneringar, men det 

finns en stor skillnad. Nätroulette spelas inte i livemiljö utan på en datorskärm, ett faktum som 

i kombination med statiska ljudhändelser, bör innebära sänkt spelupplevelse.  

Med de studier som visat att anpassade spelljud inom data/video-spel påverkar spelare i 

åtanke, kan jag dra slutsatsen att det finns en möjlighet att samma sak gäller för hasardspel 

online. Den enda egentliga skillnaden är att spelet handlar om riktig valuta. 

1.3 Kontextfaktor 

En kontextfaktor inom ramarna för denna studie kan vara till exempel: spelläge eller 

spelvariabel. Ett läge är ett stadium av spelet. Spel är uppbyggda av olika händelser som 

triggas vid interaktion av spelaren och det är just sådana händelser som startar ett nytt läge. 

Med variabel inom roulette menas de numeriska faktorer som antingen påverkar eller 

påverkas av spelet. Några exempel på spelvariabler i roulette är: kontobalans, vinstsumma, 

förlustsumma, spelhastighet och satsning.  

Ljuden baseras på kontextfaktorerna. Med detta menas dels att ljuden spelas  upp vid 

endast valda lägen i spelet. Befinner sig spelet i ett läge där ljudet har placerats kontrolleras 

även om en vald variabel är korrekt innan ljudet spelas upp. På detta sätt gör man 

ljudhändelser mer dynamiska och levande, vilket tar mig till min frågeställning för denna 

uppsats. 

1.4 Frågeställning 

Vilka effekter har kontextfaktorbaserade ljudeffekter på utövare av hasardroulette online?  

1.5 Avgränsningar 

Jag väljer att avgränsa mig till att göra undersökningen på hasardspelet roulette. Det gör 

jag eftersom det är den mest populära spelformen jag kunde få tillgång till. Det är fortfarande 

oklart om roulette är baserat på skicklighet. Spelare brukar ofta hävda att de har ett spelsystem 

Bild 1.1: PKR.com's 3D-poker 

Bild 1.2: Bet365's live casino 



7 

 

som oftare vinner än förlorar men det kan likaväl vara slumpen. Roulette har ett antal distinka 

spellägen, t.e.x resultat och satsning, vilket kommer passa denna undersökning.  

Jag vill också avgränsa mig till spel med riktiga pengar. Utan den aspekten tappar spelaren 

den största källan till spänning inom denna typ av spel och undersökningen fallerar. 

Min sista avgränsning är att utföra undersökningen i turneringsform. På detta sätt kan jag 

sätta en gräns på spelhastigheten och insatsen på kontot, vilket gör spelet jämlikt. Samma 

förutsättningar i testningen gör analysen mer tillförlitlig. 

1.6 Hypoteser 

Som tidigare nämnts är det möjligt att denna studie kommer peka på att lägesbaserade 

ljudeffekter i realtid ger en förhöjd spelupplevelse och att spelomgångstiderna därmed blir 

längre. En annan indikation på förhöjd spelupplevelse skulle också kunna vara ett högre 

genomsnittligt flöde av pengar. Motsatt finns också möjligheten att spelarna blir mer 

medvetna om att det är pengar man spelar om. Med tanke på det scenariot kan 

undersökningen resultera i kortare spelhastigheter samt fler spelare som stänger av ljudet för 

att inte låta sig påverkas. Denna förändring kan antingen bero på att spelarna irriterar sig på 

fler ljudeffekter eller att de blir förvirrade.  

Givetvis finns också risken att ljuden inte påverkar överhuvudtaget eller att skillnaden 

mellan versionen med händelsebaserade ljud och versionen utan är för liten för att kunna 

uppmätas på det antal testpersoner jag har tid och resurs för. Som Wolfson & Case har 

undersökt har ljud rapporterade psykologiska effekter på datorspelare men inte i någon större 

utsträckning (2000:1).  
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2. Teori 

I detta avsnitt redogörs begrepp och tekniker som återfinns i uppsatsen. 

2.1 Hasardspel 

En av grunderna för uppsatsen är att den testas i en subkategori av spel som heter 

hasardspel. Ordet hasard, hazard på engelska, kommer från ett tärningspel som uppfanns 

under 1300-talet någonstans i arabländerna (Britannica, 2011). Senare i tiden blev ordet ett 

samlingsnamn för en grupp av spel.  

Hasardspel är en benämning på spel där slumpen har stor inverkan. Det vanligaste är 

att man spelar om pengar med hjälp av spelkort, tärning, bingobrickor eller liknande, 

men även spel om ägodelar förekommer. Hasardspel är väldigt vanliga på casinon. 

(Kortspel, 2010) 

2.2 Fransk roulette 

 

Figur 2.1:Fransk Roulette-klient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förstå uppsatsen hjälper det att förstå vad fransk roulette är. Fransk roulette är ett 

populärt hasardspel tillhörande gruppen casinospel. Det finns olika typer av roulette och det är 

bara ett fåtal saker som skiljer dem åt. Definitionen för vad ett roulettespel lyder enligt 

följande. 

Roulette är ett casino-spel handlar om att placera en satsning på utkomsten av 

ett snurr på roulettehjulet. Spelaren kan antingen satsa på ett särskilt nummer 

eller en nummerserie eller på en färg som röd eller svart och man kan till och 

Bild 2.1: Den franska rouletteklienten som Boss Media levererade. 



9 

 

med satsa på om det blir ett udda eller jämt tal. Spelet går till så att en croupier 

snurrar ett hjul i en viss riktning och kastar ner en kula i motsatt riktning runt 

ett cirkulärt spår längs omkretsen av hjulet. Kulan fortsätter att spinna tills den 

tappar fart och faller i ett av nummrena på hjulet. /../ . Den spelare som hade 

satsat på rätt färg eller nummret vinner omgången och får betalt för vad oddsen 

är satta på respektive instatsplats. (Roulette, 2009) 

2.3 Spellägen i fransk roulette 

Fransk roulette består av ett antal olika spellägen. Dessa spellägen påverkar utövaren på 

olika sätt. Genom att spela roulette under en kort tid identifierade jag dessa som:  

Satsning 

Satsning är det första läget i en spelomgång. När en spelare gör en satsning är det riktiga 

pengar som denne sätter i spel. De allra flesta är mer eller mindre beskyddande över sina 

pengar, vilket gör att satsningens storlek påverkar roulettespelaren. 

Kulans rullning i hjulet 

När spelaren kommit till kulans rullning i hjulet finns ingen återvändo och det enda som 

bestämmer om du vinner eller förlorar är var den slumpmässigt studsande kulan landar. 

Resultat 

Resultat är det sista läget i en spelomgång. Det är nu den samlade spänningen släpps lös. 

Vad blev resultatet? Här kommer spelaren uppleva, beroende på satsningens storlek, olika 

grader av glädje eller besvikelse.  

2.4 Spelartyper 

Spelartyper är en faktor som borde finnas i bakhuvudet när man gör en undersökning som 

denna. Att kunna klassifiera spelare i olika grupper underlättar när man sedan analyserar 

resultaten. Burton delar upp casinospel i tre olika grupper av spelartyper (2011):  

Aggressiva spelare 

Den typ av spelare som innehar så hög risktolerans att de är redo att göra av med alla sina 

pengar i hopp om att vinna stort.  

Medelaggressiva spelare 

Spelare med målet att vinna mer pengar än de blir av med. De har en ganska hög 

risktolerans och i och med det villiga att spela om relativt mycket pengar. För denna typ av 

spelare slutar det ofta med att de går +/- 0 och är nöjda med det. Spelet i sig gav tillräckligt 

med underhållning. 

Försiktiga spelare 

Spelar oftast med minsta möjliga insats och går i långa loppet en aningen plus eller minus. 

Riskerar aldrig att göra sig av med alla sina pengar utan föredrar att spendera lång tid vid 

spelet för att känna sig säker 



10 

 

3. Metod  

3.1 Översikt 

I denna studie användes 14 testpersoner som fick spela roulette i turneringsform. Mot en 

insats på 50 kronor fick varje testperson 200 € och 20 minuter på sig att satsa i roulettehjulet. 

Att använda en riktig spelklient i samband med att använda riktiga pengar gjorde att 

undersökningen bibehöll viktiga aspekter för att efterlikna verkligheten. Hälften av 

testpersonerna spelade en klient som jag implementerat en kontextfaktorbaserad ljudmodul 

till. Den andra hälften spelade den version så som den funkar på riktiga online-casinon. I 

bakgrunden samlade jag in data för att kunna jämföra de två olika versionerna. De variabler 

jag valde att samla in, baserades på kontextfaktorer som påverkar en spelare inom roulette. 

Utifrån analysen av dessa data kunde sedan slutsatser dras om hur ljuden påverkat spelarna. 

Eftersom jag endast hade tillgång till 14 testpersoner använde jag mig av en 

enkätundersökning efter testet för att komplettera datan från prototypen. 

3.2 Lagliga aspekter 

I enlighet med Lotterilagens 3§ utfördes denna undersökning i en sluten grupp som hade 

uppgift att hjälpa till i testningen och utan att anordnare (författare) tog ut någon rake. Med 

rake menas avgift till anordnare. 

I enlighet med påskrivet sekretessavtal rörande känsliga uppgifter kring Boss Medias 

produkter har jag tagit extra hänsyn till vad jag får nämna i denna rapport, men har ändå 

försökt att på så utförligt sätt som möjligt beskriva tillvägagångssätt och metoder. 

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) informerades 

testpersonerna om att deltagandet i studien var frivilligt, att de hade rätt att styra sin 

medverkan, att de garanterades anonymitet och att uppgifterna och resultaten endast skulle 

användas till forskningsändamål. 

3.3 Resurser 

En stor resurs för att kunna genomföra denna studie låg i ett nära samarbete med Boss 

Media, ett företag som utvecklar online-casinon. Boss Media delade ut ett par personer jag 

kunde kontakta, för hjälp med arbetet, samt en handledare som är specialicerad på mitt 

område. En del av arbetet innefattade produktion av ljudeffekter. I det fallet var min 

hemmastudio en stor resurs. 

3.4 Begränsningar 

En möjlig begränsning som togs i beräkning var att i ett stort och sekretessbelagt företag 

som Boss Media kan en del administrativa förändringar ta lång tid att genomföra. En annan 

begränsning var testmiljön som prototypen testades i. Den innehöll miljö- och tekniska 

aspekter som skiljer sig från ett vanligt online-casino. Med rätt metod var dock dessa 
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begränsningar minimala. Slutligen fanns också risken att det skulle finnas svårigheter att 

korrigera saker på det sätt som önskat i spelet. Detta eftersom spelet redan var 

färdigprogrammerat och ganska gammalt.  

3.5 Teknisk Prototyp - Fransk Roulette 

Prototypen levererades av Boss Media i form av en demoversion tillsammans med dess 

källkod i utbyte mot underskrivet sekretessavtal. Det var en klassisk Fransk Roulette-klient 

som används på många stora online-casinon och är en av de tre vanligaste typerna av roulette. 

Spelet var gjort i Flash och skrivet i actionscript 2.0. Möjligheten fanns också att få en stand 

alone-version av spelet men jag valde att använda mig av Flash då det passade mina 

kunskaper bäst. I paketet ingick också ett administrationsverktyg som, vilket nämns vid olika 

tillfällen i detta avsnitt, underlättade delar av processen.  

3.5.2 Identifikation av variabler som påverkas av spellägena 

Utifrån spellägena satsning, kulans rullning i hjulet samt resultat togs spelvariablerna som 

påverkas fram.Vid satsning och kulans rullning i hjulet är det satsstorleken som är viktig och 

vid resultat är det vinstvariabeln som sätter igång känslospelet. Nästa steg skulle ha varit att 

göra en algoritm, vilken skulle beskriva när ljuden, baserat på satsning och vinstens storlek i 

jämförelse med kontobalans, skulle spelas upp. Jag skapade inte denna algoritm eftersom alla 

fick lika stor initial kontobalans att spela för.  

3.5.3 Placering av ljudeffekternas volymnivåer 

Jag valde att ha tre olika volymnivåer på ljuden, där nivå ett är knappt märkbart och nivå 

tre överröstande. Nivå noll är kriteriet för att ljudet inte skall spelas upp. Ljudnivåerna triggas 

om spellägesvariablerna (satsning och vinst) överstiger eller är lika med statiska procenttal av 

initial kontobalans. Jag valde initial kontobalans som måttstock för spellägesvariablerna av 

två anledningar: 

 Initial kontobalans visar hur mycket spelaren kan satsa och utifrån maximal 

satsning också vad spelarn kan vinna. Genom att veta dessa gränser  kunde jag ta 

fram procenttalsgränser som volymnivåerna placerades på. Procenttalsgränserna 

som jag valde var 5%, 10% och 20% av initial kontobalans, vilket är 10 EUR, 20 

EUR samt 40 EUR. 

 Variabeln var lätt att komma åt globalt i programmeringen. 

För vidare förklaring om ljudnivåernas placering i spelet se bild 3.1. 
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3.5.4 Ljudens innehåll 

När det var bestämt när och varför ljuden skulle aktiveras var den naturliga följden att välja 

vad ljudklippen skulle innehålla. För att komma fram till detta studerade jag en direktsänd 

turnering i poker och var extra noggrann med att ta in vad som hände. Denna observations 

mål var att hitta ljud som speglade verkligheten. Det första jag lade märke till var att publiken 

applåderade vid större vinster och valde därför applåder som resultatljud. Under 

satsningsperioden var det inte mycket som hände i publiken, så jag tänkte istället på vad som 

händer inom spelarna. Två indikationer på nervositet är hjärtklappning och tung andning,  

därför valde jag att placera hjärtslagen som satsningsljud och den tunga andningen som 

hjulrullningsljudet. 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Målgruppsanalys 

En målgruppsanalys gjordes av de som spelar hasardspel online för att efter det kunna ta 

fram krav för mina testpersoner. Ur populationen togs en primär och en sekundär målgrupp 

fram. Den primära målgruppen var den gemene man som ibland spelar hasardspel, antingen 

för att fördriva tid, testa lyckan eller få lite spänning. Att spela hasardspel är inte jätteviktigt 

för dessa personer. Den sekundära målgruppen var den inbitne spelaren som antingen 

försörjer sig på att spela eller spenderar mycket tid på det. För den här personen är det inte 

längre en lika stor fråga om spelupplevelse utan snarare om vana. Spel är desto mer viktigt för 

Bild 3.1: Ljudens placering i spelet 
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denna målgrupp. Demografiskt ligger den primära och sekundära målgruppen i ålderarna 

mellan arton och femtio år och som har en inkomst som tillåter ett viss nivå på spelandet.  

3.6.2 Krav på testpersonerna 

De huvudsakliga krav på testpersonerna som  togs fram efter  målgruppsanalysen var enligt 

följande: 

 De skulle ha laglig ålder för hasardspel, dvs över arton år.  

 Spelformen skulle inte vara något nytt för personerna i målgruppen utan snarare 

något som personen var väl införstådd med. 

 Det skulle inte vara första gången testpersonen spelade för riktig valuta.  

 Testpersonerna måste också vara villiga att satsa femtio kronor som insats.  

 Dessa fyra krav gjorde att jag avgränsade mig till endast spelare med vana och 

kunskap, alltså den primära och sekundära målgruppen. 

Jag valde att använda mig av fjorton testpersoner, sju på originalversionen och sju på 

versionen med ljudmodulen, vilket uppskattningsvis skulle vara tillräckligt med underlag för 

analysen av om  hur spelluplevelsen påverkades. 

3.6.3 Data från spelet 

Datainsamlingen gjordes i två olika steg. Det första steget gick ut på att samla in data från 

testningen och jämföra dessa med varandra.Under tiden som testpersonerna spelade roulette 

loggades den viktiga datan i Boss Medias administrationsverktyg. Jag var tvungen att avgöra 

vilka variabler jag ville studera extra noga för att få fram ett tillförlitligt svar på huruvida 

spelupplevelsen skilde de två spelen åt. Dessa identifierades som:  

Genomsnittlig satsning 

Skiljer sig den genomsnittliga satsningen mellan de olika versionerna tyder det på en 

förändrad spellupplevelse. 

Genomsnittlig satsning efter vinst 

Att studera den genomsnittliga satsningen efter vinst var intressant eftersom den satsningen 

sker efter att vinstljudet spelas upp. 

Minsta och högsta satsning 

Genom att ta fram minsta och högsta satsning kan jag avgöra hur aggressiva spelarna är 

och hur villiga de är att satsa pengar. Jag kunde även eliminera spelare som genererade 

extremvärden. 

Antal spelomgångar i minuten 
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Snabbare eller mer långsamma spelomgångar kan tyda på att ljudimplementationen har 

påverkat spelaren med påföljd att han eller hon blivit långsammare eller snabbare i sitt 

spel. 

Kontobalans kvar efter test 

Kontobalan kvar efter vinst tjänade inget direkt syfte för denna studie men desto mer för 

turneringen. Med denna kunde jag istället ta fram en resultatlista till den tävling som 

testpersonerna utförde. 

Dessa variabler var inte samma som de jag tog fram till ljuden i förra avsnittet, eftersom 

målet då var att hitta de variabler som påverkas av ljuden och nu var det istället att ta fram de 

variabler som tyder på ändrad spelupplevelse. För att tydliggöra logghistoriken skapade jag 

varsitt konto till varje testperson, vilket även gjorde det lättare för mig att inte blanda ihop 

testpersonernas resultat. 

3.6.4 Data från enkätundersökningen 

Det andra steget av datainsamlingen gjordes genom en enkät med frågor till de personer 

som spelat versionen med min implementerade ljudmodul. Enkätfrågorna utformades på ett 

sätt som gjorde det svårt för personen att avgöra vad testet gick ut på. Den första frågan 

handlade nämligen om en helt annan psykologisk aspekt inom spel, spelartyper. Genom denna 

vilseledning kunde jag få fram den genuina åsikten. Resten av frågorna avslöjade att det hade 

något med ljud att göra och låg till grund för att kartlägga de olika intryck de fick av ljuden 

under spelets gång. En annan viktig sak i utformningen av frågor var att göra dem öppna för 

både positiva och negativa svar.  

3.8 Genomförande 

3.8.1 Utvecklingsmiljön 

Min prototyp bestod av att bygga en modul på ett redan färdigt program. Jag började med 

att genomföra en undersökning kring det levererade spelet från Boss Media för att kunna 

effektivisera arbetsgången när det var dags för att implementera mina ändringar. Först var jag 

tvungen att sätta upp en utvecklingsmiljö som fungerade på min lokala server. Vilket innebar 

att jag var tvungen att lära mig en ny integrerad utvecklingsmiljö vid namn FDT, samt ett 

ramverk för testning och kompilering av projektet. Ett par större ändringar behövdes också 

göras på kompileringen, då den var tvungen att ske lokalt och inte över ett intranät som 

företag brukar använda sig av. Jag satte upp ett lokalt intranät och pekade kompileringen mot 

denna istället för mot Boss Medias. I och med att det var ett relativt gammalt spel som jag fick 

tillgång till, var även programmeringen skriven i ett utdaterat programmeringspråk, 

actionscript 2.0. Det underlättade dock att det var objektorienterat vilket gjorde det lättare för 

mig att navigera i. Att implementera ljudklipp till flash-spel är väldigt lätt då det är en del av 

huvudfunktionaliteterna. Det som var desto svårare var att lokalisera alla pekarna till 

ljudklippen som jag implementerade till biblioteket för objektet. Innan detta skulle göras 

behövde jag ljudklipp att implementera. 
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3.8.2 Produktionen av ljud 

En stor del av prototypbyggandet var att producera ljud för den nya modulen. Jag valde att 

använda mig av creative common-ljud som jag redigerade till tycke i min studio. Detta för att 

slippa designa ljudet elektroniskt utan istället få ett mer naturligt läte. Jag hade stor nytta av 

de ljudbibliotek på internet som innehåller högkvalitativt ljud och får användas för 

kommersiellt bruk. Som jag tidigare bestämt skulle jag använda mig av hjärtklappsljud, 

flämtningsljud och slutligen applåder. 

Ljudprocesseringen gjordes i Ableton Live. De tre ljudklippen fick varsin kanal som 

sändes till masterkanalen. I masterkanalen lade jag en limiter med -0.3 i ceiling. På detta sätt 

eliminerades oplanerade spikar och höll det hela på en rimlig nivå utan att gå över 

ljudnominalen. Haas & Edworthy anser att störst respons från en lyssnare nås genom att 

källan antingen har en hög fundamentalfrekvens, kort pulsbredd eller starkt ljudtrycksvärde 

(1996:198). Baserat på det blev det primära målet med ljudklippen att göra att de hade ett 

kontinuerligt genomsnittligt högt RMS-värde, det vill säga att de hade så hög 

genomsnittsvolym som möjligt. En begränsning att ha i åtanke var också att hasardspel inte 

bara spelas i bredfrekvensystem utan också i laptophögtalare. Jag kunde inte använda mig av 

ljud med frekvenser inom sub-basområdet (30-100Hz) och därför blev första steget att lägga 

ett högpassfilter vid 100hz i masterkanalen, så att inget under det gick igenom. För att inte 

ljuden skulle vara för skrikiga togs en del av luften (10-20khz) bort från varje kanal. Med en 

EQ tog jag även bort lite av det området som öronen är mest känslig för kring 3-4kHz. När 

dessa frekvenser var reducerade från klippen blev de för klena, därför höjde jag deras 

harmonifrekvenser en aning samt lade en kompressor med 2 ms attack och 30 ms release för 

att öka dunsigheten. Ljudklippen var fortfarande lite sterila så jag lade till en del reverb för att 

bredda och förlänga ljudbilden. Att tänka på här var också att inte göra klippen för 

stereoberoende, då det kan hända att de skulle spelas upp i monofona system. Jag exporterade 

ut allt till .wav i 48khz/24bit med triangulär dither. Genom att använda gratisprogrammet 

Audacity konverterade jag, med den inbyggda algoritmen, klippen till .mp3-filer och dithrade 

ner till 44,1khz/16bit som är det vanligaste på marknaden. 

3.8.3 Implementeringen av ljuden 

Ljudeffekterna implementerades sedan till flash-biblioteket på samma sätt som 

originalljuden för bibehålla strukturen i projektet samt minimera fördröjningar i spelet. Som 

tidigare nämnt lades flera pekare till för att kunna instansiera ljuden i kodobjekten. Genom 

premisssatser kunde jag sedan aktivera de instansierade klippen med olika volymer beroende 

på de variabler jag satt upp. Dessa variabler (satsstorlek/vinststorlek) fanns redan som globala 

variabler och var lätta att komma åt.  

Jag kontrollerade också att ljuden hade bra volymnivåer i jämförelse med de redan 

befintliga ljuden, t.ex dealer och chipljud. I en livemiljö ligger dealerrösten högre i volym än 

hjärtklappning, flämtning och applåder. Minst volym har chipsen. Denna volymteori 

fungerade teoretiskt men inte praktiskt. Chipljuden är väldigt viktiga för användarvänligheten 
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genom att indikera musklick och kunde därför inte ha mycket lägre volym än andra. Dessa 

ljud lades därför vid ungefär samma volym som mina ljudeffekter.  

3.8.4 Loggning av data 

 

 

 

 

Bild 3.1: Det inbyggda spelarhistoriksverktyget. 

Det krävdes också ett sätt att logga de variabler som skulle visa om ljudmodulen påverkade 

spelaren. Boss Media hade redan ett verktyg som loggade historik på spel och genom att 

utnyttja detta verktyg kunde jag samla in de variabler jag behövde för att analysera datan. 

Verktyget samlade in variablerna: part (spelomgång), bet amount (satsningsstorlek), number 

of wins (antal vinster på spelbordet), number of bets (antal utlagda satsningar på spelbordet), 

winning number (nummer som vann den spelrundan), win (vinstsumma på den spelrundan) 

och date & time (tidpunkt då satsningen lades). Här gjordes inga ändringar eftersom verktyget 

uppfyllde den funktion som önskades. 

3.8.5 Testkonton 

Nästa steg var att skapa konton för alla testpersoner, vilket också gjordes lättast genom att 

använda det inbyggda inloggnings-system som Boss Media skickat med. Det enda jag var 

tvungen att göra var att lägga till konton i databasen. Jag satte sedan in 200 € på varje konto. 

Den summan valdes för att den förhöll sig bäst till de chipsstorlekar som fanns i spelet. 

3.8.6 Testmiljön 

 

 

 

 

 

Testmiljön fungerade nu på det sätt att testpersonen aktiverade en .bat fil för att starta 

systemet. Efter någon minut var den klar och spelaren kunde nu navigera sig till en 

webbadress på sin lokala server. Där möttes spelaren av en inloggningssida där dennes 

uppgifter skrevs in. Väl inloggad startades en toppmeny och en ruta som visade vilken 

kontobalans spelaren  hade för närvarande, samt vilket språk kontot var inställt på. Sedan var 

Bild 3.2: Det inbyggda administrationsverktyget. 
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det dags att navigera sig till Games i toppmenyn och trycka French Roulette. Då öppnades 

flashapplikationen i ett separat webbfönster och spelet kunde börja. Loggningen startades när 

första satsningen var lagd. För att testa hållbarheten av systemet lät jag ett par personer 

testköra spelet under tjugo minuter vardera. På detta sätt upptäcktes mindre buggar som 

uppkommit under implementationen och som nu kunde korrigeras innan paketet skickades ut  

till testpersonerna. 

3.8.7 Paketering av prototypen 

Prototypen paketerades så att testpersonerna utan svårigheter kunde installera och köra 

igång systemet. Jag renderade ut de två olika versionerna av spelet och packade ner dem till 

.rar-filer. Därefter skrev jag ett dokument innehållande installationsmanual, regelverk för 

tävlingen samt rekommendationer. Dokumentet, tillsammans med det nerpackade spelet 

utgjorde paketeringen. Inloggningsuppgifterna skickades separat till testpersonerna. 

3.8.8 Testpersonerna 

I det här läget var det dags att börja leta efter lämpliga testpersoner, vilket gjordes främst 

genom en metod. Jag fick tillåtelse av en projektgrupp i kommunikation att använda mig av 

deras maillista för att leta upp personer. Trots det bra gensvaret från maillistan fick jag inte 

ihop alla fjorton testpersoner endast genom denna metod. Jag fick då använda mig av bekanta 

för att få ihop resten. Alla testpersoner som togs med klarade kraven som arbetats fram i 

målgruppsanalysen. 

Utifrån målgruppsanalysen togs en profil för de testpersoner som användes i 

undersökningen fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.3: Profil för testpersonerna 
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Majoriteten av testpersonerna återfanns i den primära målgruppen, det vill säga spelare 

som spelar en del och endast som hobby. En orsak till detta kan vara att det var en ganska ung 

genomsnittsålder på testpersonerna. Yngre människor kanske inte har en så pass stabil 

inkomst att de har råd att sätta sina pengar i rullning som det krävs av människor som 

återfinns i den sekundära målgruppen. Att större delen av testpersonerna var i den primära 

målgeuppen var inget problem utan snarare en positiv sak då de förekommer färre 

extremspelare inom denna målgrupp. 

3.8.9 Testets startskott 

Jag skickade sedan ut de två olika prototypena jämnt fördelat över de utvalda 

testpersonerna och de fick en vecka på sig att slutföra testet. För att få prototypen att fungera 

på testpersonernas datorer behövdes en installation av det senaste Java Development Kit samt 

Flash Player. Jag fick ganska snabbt komplettera mitt första utskick med en guide för att 

installera detta. När testpersonerna var färdiga med testet packade de ner spelet igen och 

skickade tillbaka detta till mig så att jag kunde logga in med deras uppgifter och gå igenom 

spelhistoriken. Jag sparade ner de utvalda variablerna till ett excel-dokument, där jag sedan 

räknade ut totala genomsnitt och median för: spelhastighet, satsningsstorlek totalt och 

satsningsstorlek efter vinst.  

3.8.10 Enkätundersökningen 

Samtidigt som analysen av datan pågick skapade jag en enkät med hjälp av tjänsten 

Surveymonkey som jag skickade ut till de testpersoner som spelat den  modifierade versionen 

av spele. Ett antal utvalda frågor ställdes i enkäten för att få reda på hur spellupplevelsen 

varit. Dessa frågor var de som jag huvudsakligen gick efter senare i analysen. 

"Hur skulle du beskriva din spelstil som i hasardspel?" 

"Stängde du av ljudet under spelets gång?" 

"[Om nej på föregående fråga.] Beskriv vad du spontant tyckte om ljudeffekterna 

under spelets gång." 

"[Om nej på förförgående fråga.] Tyckte du att (dealervoice borträknat) att 

ljudeffekterna tillförde något till spelets upplevelse? Om nej/ja. På vilket sätt?" 

"Tror du att man undermedvetet påverkas av ljud i spel och hasardspel?" 

3.8.11 Analys av datan från spelet 

Datan kom  in i på ett komplicerat sätt eftersom det inte fanns någon funktionalitet för att 

ställa upp dem i tabeller. Därför samlade jag ihop datan på egen hand och räknade manuellt ut 

de variabler jag sökte. Jag skapade ett excel-dokument och ställde sedan upp de uträknade 

variablerna i tabellform för varje testperson. Varje tabell innehöll en cell för varje variabel 

som automatiskt räknade ut ett totalt medelvärde och median. Jag kunde sedan jämföra dessa 
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med motsvarigheten för den andra versionen och sedan dra slutsatser om ljudmodulen 

påverkat, och i så fall, hur den påverkat spelarna.  

3.8.12 Analys av frågorna från enkäten 

Enkäten var ett komplement till datan från prototypen. Analysen av den var ganska simpel 

då den besvarades av endast sju personer och endast bestod av fem frågor. Vad jag gjorde var 

att analysera svaren av varje fråga enskilt. Jag tog fram om det var vanligast förekommande 

med positiv eller negativ inställning till frågan, för att slutligen få fram det mest 

förekommande svaret. Med de mest förekommande svaren för varje fråga i hand kunde jag 

sedan jämföra dessa och möjligtvis hitta samband. 

3.9 Alternativa metoder 

En alternativ metod hade kunnat vara att mäta spelarnas reaktioner på ett annat sätt. 

Genom att ta fram testpersonernas puls, handsvett och hjärnaktivitet hade man mer 

kontrollerat kunnat få fram skillnader i spelupplevelsen. Att också låta testpersonerna göra 

testet under min uppsikt hade ökat överskådligheten. Dett gjordes inte då jag saknade både 

kunskap och resurser. 

En annan  metod hade kunnat innebära att mer psykologiskt analysera testpersonerna efter 

avslutat spel. Genom de metoder som forskning inom psykologi använder sig av hade ett 

resultat av min frågeställning kunnat bli mer tillförlitligt. Även i detta fall saknade jag 

kunskapen om tillvägagångssättet då det ligger en bit utanför mitt huvudämne. 

Som tidigare nämnt så finns möjligheten att placera ljuden enligt en algoritm. I ett skarpt 

läge med olika balans på kontot, dvs spelarens insättning, skulle det behövts en algoritm 

baserad på balansen eftersom den i det fallet skulle varit väldigt varierande. I denna studie 

fick alla lika mycket pengar på kontot från början så det fanns ingen anledning att använda en 

algoritm. 
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4. Resultat 

 

I denna del redogörs de resultat jag fick fram  i min undersökning av kontextfaktorbaserade 

ljudhändelser i ett roulettespel online. Resultaten är främst uppdelade i tre olika delar. Den 

första delen innehåller det praktiska resultatet av prototypens testning och tar upp hur den 

fungerade gentemot testgruppen. Den andra delen består av den analys som gjordes på den 

data jag samlade in från prototypen. Analysen visar de siffror som tagits fram och det 

sammanlagda resultatet. Den sista delen behandlar den kompletterande enkätundersökningen 

som besvarades av de spelare som spelat den modifierade prototypen. Här tas de svar som 

testpersonerna hade gentemot frågorna upp.  

4.1 Prototypen 

Det uppstod inga svårigheter för testpersonerna att använda spelet eftersom de var bekanta 

med roulette sedan  tidigare. Den respons jag fick var mer fokuserad på systemet bakom och 

hurvida det fungerade eller inte. Vissa testpersoner hade problem med att få igång systemet, 

trots instruktionsmanualen och detta resulterade i lite förseningar. Förutom detta fungerade 

testningsmetoden som planerat.  

4.2 Dataanalys 

Resultatet av dataanalysen delades, som tidigare nämnt upp i några olika delar. Jag tog 

fram sex stycken variabler som jag tidigare bestämt indikerar på hur spelupplevelsen 

förändrats.  

4.2.1 Spelhastigheten 

Den första variabeln var spelhastigheten, dvs det genomsnittliga antalet satsningar per 

minut. För den omodifierade och modifierade klienten blev resultatet enligt följande (se bild 

4.1): 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.1: Spelhastighet för omodifierad och modifierad klient. 
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För den omodiferade klienten varierade värdet ganska stadigt mellan ca, 2-4 satsningar i 

minuten, vilket är cirka 15-30 sekunder per satsning. Ett extremvärde på 3,78 satsningar i 

minuten fanns med i resultatet. Det totala genomsnittet för denna variabel i omodifierad  

klient blev, baserat på dessa siffror, 2,89 satsningar i minuten och medianen 2,92. De lade sig 

alltså kring 3 satsningar i minuten (20 sekunder/satsning).  

På samma sätt varierade spelhastigheten mellan 2-4 satsningar i minuten i den modifierade 

klienten (se bild 4.1). Skillnaden var att det högsta värdet skilde sig ganska mycket. Den 

modifierade klientens högsta spelhastighet var ungefär 10% lägre än den omodifierades 

högsta. Den totala genomsnittliga spelhastigheten för den modifierade klienten lade sig på 

2,79 satsningar i minuten, vilket var 3,5% lägre än den omodifierades respektive. Medianen 

blev 2,9 vilket är väldigt lika den omodifierades median på 2,92. 

Sammantaget var den genomsnittliga spelhastigheten aningen högre på den omodifierade 

klienten, men endast 3,5%. Orsaken  till denna skillnad kunde mycket väl bero på det väldigt 

höga värdet 3,78 som en av testpersonerna hade på den omodifierade klienten. Utan detta 

extremvärde blev samma variabel istället 2,74 satsningar i minuten, vilket är nästan exakt lika 

mycket som den  modifierade klienten. Alltså var spelhastigheten, utan extremvärden 

inräknat, nästan exakt lika snabb för de två olika versionerna. Medianen var i princip lika för 

båda versionerna. 

4.2.2 Genomsnittlig satsning - totalt och efter vinst 

Nästa variabel var genomsnittlig satsning totalt och efter vinst. För den omodifierade och 

modifierade klienten blev siffrorna enligt följande (se bild 4.2):  

 

 

 

 

 

 

 

Den ena av variablerna var alltså den genomsnittliga storleken på satsningar som de olika 

testpersonerna på den omodifierade klienten hade. Den var ganska varierande från 14,03 € 

upp till 93,63 €. Här kunde man urskilja tre olika grupper. De mellan 14 och 27, de mellan 41 

och 52 och slutligen den enskilda personen på 93. Det totala genomsnittsvärdet för denna 

variabel i den omodifierade klienten  landade på 41,45 € och medianen 41,02 €. Dessa siffror 

kunde ses som väldigt höga men man får ha i åtanke att de egentligen inte baseras på 200 € 

som testpersonerna fick insatt på kontot, utan snarare på 50 SEK som var insatsen. 41,45 € är 

ungefär 20,7% av 200 € och utför vi samma uträkning av insatsen får jag fram att den 

Bild 4.2: Genomsnittlig satsning totalt & efter vinst för omodifierad och modifierad klient. 
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egentliga genomsnittssatsningen var ungefär 10,50 SEK (20,7% av 50) och medianen 10 SEK 

(20,5% av 50), vilket låter mer rimligt. 

Samma variabel på den modifierade klienten (se bild 4.2) varierande väldigt mycket, till 

och med lite mer än i den omodifierade klienten. Lägsta värdet, 7,92 €, låg ungefär 44% lägre 

än den lägsta i den andra versionen. På andra sidan låg det högsta värdet, 121,31 €, ungefär 

23% högre motsvarande siffra i den omodifierade klienten. Det var lite svårare att placera 

total genomsnittlig satsning i några grupper då varierade i ett jämnare flöde. Den totala 

genomsnittssiffran, uträknat från dessa siffror, blev 48,93 € och medianen 34,43 €. Genom att 

använda samma uträkning som i den omodifierade versionen blev genomsnittet 12 SEK (24% 

av 50) och medianen 8,5 SEK (17% av 50). 

Sammantaget var alltså den modifierade klientens totala genomsnittliga satsning högre än 

den omodifierades. Mer exakt satsade testpersonerna, som spelade den  modifierade klienten, 

i genomsnitt 1 krona mer. Medianen pekade dock på motsatsen. Enligt denna siffra satsade 

testpersonerna som spelade den modifierade versionen 1,5 krona mindre. 

Den nära besläktade variabeln genomsnittlig satsning efter vinst var lik total genomsnittlig 

satsning men tog bara fram satsningar efter en vinst i förgående spelrunda. Denna variabel var 

intressant för att det fanns ett ljud placerat vid vinst och en ändring i denna variabel kunde 

tyda på påverkad spellupplevelse. Såhär blev resultatet i den omodifierade klienten (se bild 

4.2). 

Föga förvånande var genomsnittlig satsning efter vinst väldigt likt genomsnittlig satsning. 

Några av testpersonerna skilde sig aningen åt båda håll men överlag var variablerna väldigt 

lika. Denna likhet visar sig även i den totala genomsnittliga satsning efter vinst- siffran som 

blev 41,32 €. Jämför man denna med samma klients totala genomsnittliga satsning som var 

41,45 € var det endast en skillnad på ungefär 0,3%. 

För samma variabel i den modifierade klienten (se bild 4.2) var siffrorna, även i detta fall, 

relativt lika siffrorna för genomsnittlig satsning för samma version. Vad man ser är dock att 

siffrorna i många fall var högre än den överlag genomsnittliga satsningen för den modifierade 

klienten. Uträknat blev den totala genomsnittliga satsningen efter vinst för den modifierade 

klienten 50,10 € och detta var en ökning jämtemot den genomsnittliga satsningen som låg på 

48,93 €. Mer exakt var det en ökning med 2,3%.  

Sammantaget visade det sig att testpersonerna på den omodifierade klienten i genomsnitt 

satsade ungefär lika mycket pengar efter vinst. Den modifierade klientens testpersoner ökade i 

genomsnitt sina satsningar aningen efter vinst.  

4.2.4 Högsta & lägsta satsning 

Den fjärde och femte variabeln var två siffror som visade den lägsta och högsta satsningen 

som testpersonen gjorde under de tjugo minuter som spelet pågick. Denna tog jag fram för att 

kontrollera att ingen var en extremspelare och förstörde i statistiken. Hade någon både ett högt 
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lägsta satsningsvärde och ett högt högsta satsningsvärde tydde det på just detta. Såhär såg 

dessa siffror ut för alla testpersoner (se bild 4.3):  

 

 

 

 

 

 

Här var främst högsta satsningsvärdet väldigt varierande men det berodde förmodligen på 

att ju mer pengar man vinner desto mer satsar man. Till exempel hade den testperson som 

vann 1500 € som högsta satsning men den satsningen kom vid ett tillfälle där denne hade 

mycket pengar på kontot. En annan anledning kan vara att testpersonerna satsat mycket då 

tiden börjat rinna ut och de endast hade lite kvar på kontot. Kollar man istället på lägsta värdet 

var 1 € lägsta och 10 € högsta. 1 € var det lägsta du kunde satsa och det var där de flesta lade 

sig. Det högsta värdet var 10 € men är inget extremvärde. Sammanfattningsvis utgjorde ingen 

testperson en källa för extremvärden, utan alla kunde användas i statistiken. 

4.2.5 Slutlig balans på kontot 

Den sista variabeln hade ingen större vikt för undersökningen men desto mer för tävlingen. 

Den visade hur mycket testpersonerna hade kvar på kontot efter slutfört spel. På detta sätt 

kunde jag avgöra resultatlistan för tävlingen. Jag visar ändå resultatet av denna variabel för att 

redovisa helheten (se bild 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Hälften av personerna spelade bort alla sina pengar. Summan av det som testpersonerna 

hade kvar på kontot landade på 4063,5 €, vilket är 290,25 € per testperson. Flödet av pengar 

gick alltså 90,25 € plus. I genomsnitt är spelmatematiken gjord så att spelare i genomsnitt går 

Bild 4.3: Högsta och lägsta satsning för omodifierad och modifierad klient. 

Bild 4.4: Slutlig balans på kontot för omodifierad klient och modifierad klient. 
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aningen i förlust, rättare sagt 5%. Att testpersonerna genomsnittligt, i detta fall, gick plus 

beror på turnerings-spelformen i kombination med hur många testpersoner som var med.  

4.3 Enkätundersökning 

Här redovisas svaren från enkätundersökningen som utfördes på de testpersoner som hade 

spelat den modifierade klienten. Jag tar upp en fråga i taget och ställer upp svaren som skrevs 

på dem. De första tre frågorna var av rent demografiskt intresse. Först frågades efter namnen 

så att jag  kunde kontrollera att det var rätt personer som gjorde enkäten. Sedan  togs ålder och 

kön fram för att kunna tyda analysen efteråt. Åldern varierade mellan 18 och 24 år vilket 

visade att de var inom min målgrupp. Undersökningen var mansdominerad då endast en av 

fjorton var av kvinnligt kön, vilket speglar hasardindustrin (Livet På Internet, 2010) . Jag fick 

inte tag på alla sju personer som spelade den modifierade klienten, därav finns det färre svar 

på frågorna nedan. 

4.3.1 Spelstil 

Nästa fråga var "Hur skulle du beskriva din spelstil som i hasardspel?". Detta var en fråga 

för att leda testpersonerana på villovägar. Jag ville fortfarande inte att dem skulle förstå vad 

mitt arbete gick ut på och låta det färga deras åsikter. Det var en radioknappsfråga med 

alternativen: mycket försiktig, försiktig, medel, aggressiv, mycket aggressiv. Svaren som jag 

fick på denna såg ut på detta vis (se bild 4.5): 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi att lika många personer ansåg sig vara försiktiga spelare som aggressiva, men 

ingen var extrem eller medel. Med analysen i hand stämde detta ganska bra med verkligheten 

då det var en grupp på tre personer som låg på ungefär 70 € som högsta bet, vilket är försiktigt 

i relation med alla andra testpersoner. 

4.3.2 Avstängning av ljuden 

Den femte frågan var "Stängde du av ljudet under spelets gång?". Här fick jag fram om 

någon av testpersonerna hade lyckats undvika ljuden som jag implementerade och därmed 

inte var valid för undersökningen överlag. Svaren blev såhär (se bild 4.6): 

 

Bild 4.5: Svar på frågan om  testpersonernas spelstil 
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Det var ingen som stängde av ljudet av de testpersoner som spelade den modifierade 

rouletten, vilket var bra för min undersökning då alla testpersoners data kunde räknas med i 

analysen. Detta ökade trovärdigheten hos resultatet. 

4.3.3 Spontan åsikt om ljudeffekterna 

Nästa fråga var en av de viktigare. Den löd såhär "Beskriv vad du spontant tyckte om 

ljudeffekterna under spelets gång.". Här bad jag testpersonerna i text beskriva intrycket av 

ljuden som spelades upp från spelet (se bild 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre personer ställde sig negativa till ljudeffekterna och anser att de kan uppfattas som 

störande. Med undantag för en testperson som specifikt inte gillade andetagen samt 

applåderna, var den negativa feedbacken inget specifikt om de ljuden jag lagt in utan snarare 

om ljud överlag och att det var ett överkomligt problem. Deras lösning, i detta fall, var bland 

annat att dra ner volymen på ljudet. Två testpersoner nämnde att ljuden ökade spel- och 

verklighetskänslan. Dessa två svar handlade fortfarande mer om alla ljud överlag och inget 

specifikt om de jag lagt in. En testperson skrev också att det var "passande för den typen av 

spel" vilket kan tydas som att jag gjort korrekt miljöanpassade ljud. 

4.3.4 Ljudens bidrag till spelupplevelsen 

Den sjunde frågan  gick in lite djupare på specifikt de ljuden jag implementerat och vad 

testpersonerna tyckte om dessa. Frågan löd "Tyckte du att (dealervoice borträknat) att 

ljudeffekterna tillförde något till spelets upplevelse? Om nej/ja. På vilket sätt?". Målet med 

Bild 4.6: Svar på frågan om testpersonerna stängde av ljudet 

Bild 4.7: Svar på frågan om testpersonernas spontana åsikt om ljudeffekterna 
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denna fråga var att rakt på sak fråga hur mitt arbete påverkat testpersonerna, negativt eller 

positivt. Såhär blev svaren på denna fråga (se bild 4.8): 

 

 

 

 

 

 

Genomgående tyckte testpersonerna att ljuden tillförde något till spelkänslan, dock av olika 

grader. En person var tveksam till om ljuden tillförde spelet något utan var rädd för att de lätt 

kan bli överdrivna och störande. En annan person poängterade att just chipljudet och 

rullningljudet ökade närvarokänslan för denne. Varken chip- eller rullningsljudet var något 

jag hade lagt till utan tillhörde originalpaketet. Resten av personerna ansåg att ljuden gjorde 

det roligare att spela, blev verkligare, och att de ökade spänningen. Mest återkommande 

svaret var att ljuden gjorde spelet mer verkligt och detta var en av huvudmålen med de 

implementerade ljudeffekterna. Att de skulle spegla verkligheten. 

4.3.5 Undermedveten påverkan av ljud 

Sista frågan löd "Tror du att man undermedvetet påverkas av ljud i spel och hasardspel?" 

och frågar efter testpersonernas åsikt hurvida de tror att ljud påverkar spelare i spel där man 

spelar om pengar. Resultaten från denna fråga var endast av personligt intresse och togs inte 

med i analysen av resultaten. Detta för att testpersonerna var färgade av min undersökning 

och att detta påverkade deras åsikt i denna fråga. Bland svaren på denna fråga återfanns det 

mest intressanta svaret för denna studie. Svaren såg ut på detta sätt (se bild 4.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.8: Svar på frågan om ljudeffekterna tillförde spelupplevelsen något 

Bild 4.9: Svar på frågan om ljud påverkar spelare undermedvetet 
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Här fanns ett svar som direkt pekade på en potentiell påverkan av de ljud som jag 

implementerat till spelet. Denne testperson menade att applåderna gjorde att han/hon spelade 

mer aggressivt, att ljudet uppmuntrar till vinst. Av de andra svaren var det en person som inte 

trodde att man påverkas av ljud i hasardspel. 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Totalt sett var fler testpersoner positivt inställda till ljudens påverkan än negativt. I lagom 

doser gav ljuden en större verklighetskänsla och ökade spänningen men överdrevs de kunde 

de lätt bli störande. Därför vred några testpersoner ned ljudet, dock stängde ingen av ljudet 

helt. Nästan alla trodde att ljud undermedvetet påverkar spellupplevelsen hos hasardspelare 

online.  

Statistiskt redovisades förändringar. Både genomsnittlig satsning och genomsnittlig 

satsning efter vinst resulterade i en förändring samtidigt som spelhastigheten i princip var 

densamma. Endast ett extremvärde förekom men påverkade inte datan väsentligt. Både med 

och utan det värdet inräknat var spelhastigheten väldigt lika. Mer om sammanfattningen av 

resultaten kan läsas om i diskussionen.  
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5. Diskussion 

 

I denna del diskuteras resultaten som togs fram i förra avsnittet. Jag använder mig av ett 

antal olika infallsvinklar och kan utifrån dessa sedan dra slutsatser. Eftersom  resultatet kom i 

två delar, datainsamling och enkätundersökning, delar jag även först upp diskussionen i två 

delar för att slutligen kombinera dem. 

5.1 Diskussion rörande datan från prototypen 

Först och främst samlades det in resultat från en datainsamling av intressanta variabler som 

pågick när testpersonerna spelade. Jag samlade, som jag innan bestämt, variablerna; 

spelhastighet, total genomsnittlig satsning, genomsnittlig satsning efter vinst, lägsta satsning, 

högsta satsning och slutligen balans kvar på kontot efter färdigt spel. Utifrån dessa räknade 

jag sedan ut ett totalt genomsnitt och  median för var och en av dessa variabler i de två olika 

versionerna av spelet. Det jag nu ska göra är att jämföra dessa totala genomsnitt i tur och 

ordning mot den respektive i den andra versionen och diskutera kring dessa resultat. 

5.1.1 Spelhastigheten 

Genomsnitt 

Den första variabeln var spelhastighet. För den omodifierade klienten blev genomsnittet av 

denna variabel 2,88 satsningar i minuten. För den modifierade blev genomsnittet 2,78 

satsningar i minuten. Testpersonerna som spelade den omodifierade klienten gjorde alltså i 

genomsnitt 3,5% snabbare satsningar än testpersonerna i den modifierade. 3.5% är i det här 

fallet en relativt liten skillnad. Som resultatet redovisade fanns det ett extremvärde i denna 

variabel. Resultatet av att ta bort detta extremvärde gjorde  bara spelhastigheten för de 

båda versionerna ännu mer identiska. 

Median 

Medianen för den omodifierade klienten blev 2,92 och för den modifierade 2,9 satsningar i 

minuten, vilket endast stärkte faktumet att testpersonerna i de båda versionerna var ungefär 

lika snabba. 

Orsak 

Om vi ser på skillnaden som det var mellan denna variabel för varje enskild person var det 

över ett större spann. Enligt min hypotes var tanken att alla ljuden kombinerat kunde 

påverka spelarnas spelhastighet. Antingen är detta någonting som inte syns i statistiken på 

grund av för få testpersoner eller påverkar inte ljuden denna variabel. En annan möjlighet 

är att spelaren efter applåder (vinstljudet) blir aningen långsammare på grund av längden 

på ljudklippet. Applåderna är ganska långa och kan möjligtvis få spelaren att stanna av och 

vänta på att klippet tar slut. Även om testpersonen spelar snabbare syns det då inte i 
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statistiken eftersom det vägs ner av fördröjningen som beskrevs i förra meningen. En 

annan miljöberoende aspekt som kan påverka denna variabel är spelformen som tävlingen 

spelades i. Turneringsform kan göra att spelaren antingen avvaktar när denne känner att 

den har mycket på kontot och omvänt snabbar på när pengarna börjar ta slut och det är lite 

tid kvar. Denna händelse borde dock inte påverka datainsamlingen på ett negativt sätt då de 

är likadant för båda versionerna.  

Totalt sett så tyder det mesta på att de implementerade ljudeffekterna inte påverkade 

testpersonernas spelhastighet. 

5.1.2 Total genomsnittlig satsning 

Genomsnitt 

Nästa variabel var genomsnittlig satsning. För den omodifierade klienten blev denna 

variabel 41,45 € och för den modifierade 48,93 €. Den modifierade klientens testpersoner 

satsade alltså i genomsnitt 15,3% mer pengar i varje runda. Denna variabel varierade rejält 

från person till person men en skillnad på över 10% totalt är ändå tillräckligt mycket för att 

börja undra varför. 

Median 

Medianen redovisade i det här fallet motsatsen. För den omodifierade klienten blev 

medianen av denna variabel 41,02 € och för den modifierade 34,43 €, vilket är en sänkning 

till skillnad från vad genomsnittet resulterade i.  Som nämnt varierade denna variabel rejält 

och det kan vara på grund av detta som resultaten visar olika.  

Orsaker 

Det kan finnas ett antal olika orsaker till att genomsnittet och medianen redovisar en 

förändring. En möjlighet kan vara att de implementerade ljudklippen påverkade 

testpersonerna så pass att de i ökade sina satsningar en aning, vilket skulle förklara 

ökningen som genomsnittet redovisade. Tvärtom kan medianen tyda på att ljudklippen 

påverkade testpersonerna åt andra hållet och att de sänkte sina satsningar. Givetvis finns 

också möjligheten att det är en slump genererad på grund av otillräckligt antal testpersoner, 

vilket stärks av att variabeln varierade rejält. Faktumet att hälften av testpersonerna spelade 

slut på alla sina pengar innan tiden tog slut kan förklaravarför den totalt genomsnittliga 

satsningen varierade så pass. Enligt den grundläggande hypotesen förutspåddes det att just 

denna variabel lika väl kunde vara lägre i den modifierade klienten. Anledningen till detta 

var att ljudet som spelas upp vid denna händelse, hjärtklappningen, kan  indikera spelaren 

om ansvarsfullt spelande och om att vårda sina pengar. 

Den stora variationen av värden och skillnaden mellan genomsnitt och median  tyder på att 

det skulle behövts en större undersökning för att mer precist kunnat veta om ljuden påverkat 

testpersonerna. I alla fall med endast den loggade datan till hands.  
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5.1.3 Genomsnittlig satsning efter vinst 

Genomsnitt 

Den tredje variabeln baserar sig på sätt och vis på den förra då den tar fram den 

genomsnittliga satsningen efter vinst. För den modifierade klienten blev denna variabel 

41,32 € och för den modifierade 50,10 €. Istället för att jämföra genomsnittlig satsning 

efter vinst med varandra jämförde jag dem med den totala genomsnittliga satsningen för 

respektive klient. För den omodifierade klienten var den genomsnittliga satsningen efter 

vinst 0,5% lägre än genomsnittlig satsning överlag. Testpersonerna för denna klient satsade 

alltså i princip lika mycket vare sig dem vann eller förlorade pengar i den förgående 

spelrundan. Den genomsnittliga satsningen efter vinst i den modifierade klienten var 2,4% 

högre än den genomsnittliga satsningen överlag. Testpersonerna för den modifierade 

klienten ökade alltså i genomsnitt sin satsningen aning när de vann pengar i förgående 

runda. 

Median 

Medianen redovisar ett helt annat resultat och pekar på att den genomsnittliga satsningen 

efter vinst var relativt lik medianen för den totala genomsnittliga satsningen, i respektive 

version. För den modifierade klienten blev medianen för denna variabel 42,71 €, vilket är 

5% högre än versionens median av det totala genomsnittet av satsningar. För den 

omodifierade klienten blev medianen för denna variabel 33,34 €, vilket är 3% lägre än 

versionens median av det totala genomsnittet av satsningar. 

Orsak 

Ökningen i genomsnittet indikerar på att ljudet som var vid denna händelse, applåderna, 

påverkade spelarna. Dock var det en ganska liten skillnad med endast ett par procent så 

möjligheten finns också att det var en slump. Att medianen redovisade något helt annat och 

pekade på att det inte var någon skillnad gör det hela lite mer problematiskt.  

Med ökningen av genomsnittet och att inte medianen redovisade en sänkning i åtanke så tyder 

resultatet av denna variabel på att något har påverkat spelarna vid vinst. Om det är applåderna 

eller slumpen är oklart. 

5.1.4 De tre sista variablerna 

Angående nästa tre variabler, högsta satsning, lägsta satsning och balans kvar på kontot, 

var det som tidigare nämnt kontrollvariabler som skulle se till att inga extremspelare tog sig in 

i statistiken. För spelupplevelsen påverkade de tre sista variablerna ingenting så jag går inte in 

djupare på dessa i detta avsnitt.  



31 

 

5.2 Diskussion rörande enkätundersökningen 

Det andra steget av resultatet var enkätundersökningarna som de testpersoner som spelade 

den modifierade klienten svarade på. Denna samlade in intressanta svar angående mitt arbete 

och hur det påverkar spelarna. 

Mest förekommande svar 

I de frågor som letade efter spelarnas uppfattning av ljuden var det mest återkommande 

svaret att ljuden gjorde spelet mer verklighetstroget. Det fanns även svar som visade på 

motsatsen då vissa ansåg att ljuden var lite irriterande, men denna typ av svar var en 

minoritet i jämförelse till de positiva.  

Svar värda att nämna 

Angående applåderna återfanns det speciellt två svar som hade med denna ljudeffekt att 

göra. Testperson 2_04 skrev att applåderna stressade upp henne och att just den 

ljudeffekten borde spelas upp mer sällen. Inte så konstigt var detta personen som vann 

tävlingen och då, i proportion till de andra spelarna vann oftare och fick höra applåder. 

Motsatt skrev testperson 2_05 att han  tror att applåderna gör att man spelar mer aggressivt 

i och med uppmuntran vid vinst. Just denna variation kan bero på att dessa två personer är 

olika spelartyper. Den vana datorspelaren är till exempel van vid stressande ljud som 

påverkar känslomässigt medan en mer ovan spelare kan påverkas negativt av stress och 

adrenalin. Det kan då istället göra personen försiktig och skapar en olustig känsla. 

Värt att påpeka i enkäten är att det var fler positivt inställda svar kring ljudeffekternas 

påverkan än negativa. Att testpersonerna pekade just på att den ökade verklighetskänslan 

indikerar att ljudeffekterna som  implementerades påverkade på det sätt som det var menat. 

Som förklarat innan avgör spelartypen hur man uppfattar ljuden. Att ha i åtanke är att endast 

ett fåtal svar pekade direkt på ett ljud som jag implementerat men att även de andra svaren 

kan vara av vikt.  

5.3 Slutsatser 

Här redovisar jag slutsatser som jag baserat på resultatet och diskussionen tog i enlighet 

med hypoteser i ämnet.  

Slutsats 1 

Spelhastigheten var en av de variabler som jag ville undersöka och  leta efter en förändring 

av. Resultatet visade att denna variabel var ungefär lika stor för båda versionerna av 

klienten i både genomsnitt och median. I enkätundersökningen återfanns inget som tydde 

på att mina implementerade ljud specifikt påverkade spelhastigheten. 

Därav drar jag slutsatsen att med de resurser som jag hade i den här studien, och med risk 

för slumpens inverkan, i åtanke påverkades inte spelhastigheten av kontextfaktorbaserade 

ljudeffekter. 
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Slutsats 2 

Total genomsnittlig satsning var nästa variabel som jag enligt hypotes ville undersöka. 

Genomsnittet visade att testpersonerna i den modifierade klienten satsade mer pengar än 

testpersonerna i den omodifierade. Omvänt pekade medianen på att testpersonerna i den 

modifierade klienten satsade mindre pengar än testpersonerna i den omodifierade. Inget av 

svaren pekade specifikt på att något av ljuden skulle ha ökat den totala satsningen. 

Därav drar jag slutsatsen att med de resurser som jag hade i den här studien, och med risk 

för slumpens inverkan, i åtanke kan jag inte avgöra om total genomsnittlig satsning 

påverkades av kontextfaktorbaserade ljudeffekter. 

Slutsats 3 

Den sista variabeln som, enligt hypotes, var värd att närmare undersöka var genomsnittlig 

satsning efter vinst. Genomsnittet redovisade att testpersonerna i den modifierade klienten 

satsade mer pengar efter vinst än testpersonerna i den omodifierade klienten. Medianen 

pekade på att det inte var någon skillnad på satsningen efter vinst i de båda versionerna. 

Två av svaren från enkäten pekade direkt på ljudeffekten som har koppling till denna 

variabel. Det ena svaret var positivt och indikerade på att denne ökat sina satsningar efter 

vinst. Det andra svaret var negativt och menade på att det var stressande, vilket inte speglas 

i spelhastigheten.  

Därav drar jag slutsatsen att med de resurser som jag hade i den här studien, och med risk 

för slumpens inverkan, i åtanke pekar resultatet på att kontextfaktorbaserade applåder 

förändrar testpersonernas satsningar efter vinst, och i förlängning spelupplevelsen. Med en 

måttlig användning av applåder ökar man chansen för att förändringen är en ökning. 

Kombinerat så tyder denna undersökning på att det finns lägen då kontextfaktorbaserade ljud 

kan påverka spellupplevelsen hos utövare. Störst respons fås genom att använda vinst som 

trigger till ljudeffekten. 

5.4 Framtida forskning 

Det finns ett antal rekommendationer som jag vill göra, dels för dem som vill använda sig 

av denna tekniken i hasardspel och dels för dem som vill forska vidare inom detta ämne.  

Som med de allra flesta uppsatser på denna nivån finns inte tid och resurs för att kunna 

testa prototypen på tillräckligt stor andel av befolkningen för att få fram ett tillförlitligt 

resultat. Min rekommendation är att göra undersökningar på fler personer. Min andra 

rekommendation handlar om vilket slags spel tekniken passar bäst på. Hade jag haft möjlighet 

att göra testet på poker hade jag hellre gjort detta då det baseras mer på skicklighet. Poker har 

även fler kontextfaktorer som man skulle kunna använda sig av samt att det utövas av fler 

personer. 
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Ämnet är väldigt aktuellt och intressant. Initiativ såsom det tidigare nämnda live-casinot 

görs just nu inom området och med siffrorna från resultatet i hand så kan man förstå varför. 

Jag tror att det bara är en tidsfråga innan både ljud och grafik i hasardspel online samverkar på 

ett datorspelsliknande sätt. Möjligheten att hasardspel intergreras i datorspel är fullt troligt.  

Det finns steg man kan ta för att, utöver kontextfaktorbaserade ljud, göra spelen ännu mer 

realistiska. Två hårdvaror som kan användas för att göra detta är mikrofon och webbkamera. 

Känns detta lite utdaterat så ser jag stor potential i att intergrera hasardspel med kinect. Detta 

skulle kunna skapa en helt ny dimension till spelandet. 
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Appendix A : Datahanteringen 
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Appendix B : Enkäten 
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Appendix D : Instruktionsdokument 

 

Först vill jag tacka dig som läser detta för att du har valt att ställa upp och hjälpa mig i mitt arbete. 
Kom ihåg att  följa reglerna och kom ihåg. Jag ser i statistiken om ni inte gör det  

Så här går det till 

Mailet jag skickade innehåller en .rar fil. Ni som inte vet hur winrar fungerar, kontakta mig via telefon 

eller mail xxxx-xxxxxx. 

1. Sätt in 50 kronor på kontot: xxx xxx xxx Clearing: xxxx. Skriv namn i beskrivningen på 
transaktionen. 

2. Packa upp .rar-filen i valfri mapp.  
3. Dubbelklicka på filen START.bat som finns i den uppackade mappen. Vänta på att du får 

meddelandet ” “the system has started”.  
4. Öppna din webbläsare och navigera dig till sidan: http://localhost:9090/gs4-dev-portal 
5. Logga in med uppgifterna ni fått i mailet. 
6. Klicka på ”Games” i Menyn.  
7. Kicka på ”Play Now” vid French Roulette. 
8. Spelet kommer nu att laddas i ett separat fönster.  
9. Spela i 20 minuter konstant.  
10. Efter klart spel, klicka Log Out, stäng ner START.bat. 
11. Packa ner hella mappen mocked_batch. 
12. Ladda upp den inpackade filen till http://www.megaupload.com/ 
13. Maila länken för denna till mig på xxxxxxx@xxxx.xxx 
14. Släng spelet från din dator. Det får inte finnas kvar på datorn. 
15. Klart! Nu inväntar du resultat som jag kommer att maila så fort jag sammanställt allas 

resultat  

Regler 

Ni kommer totalt att vara 14 personer som spelar med en insats på 50 kr var och som tack för er 
hjälp så kommer jag gå in med 100 kronor extra. Detta innebär en total prispott på 800 kronor. Jag 
har valt att fördela  prissumman enligt följande; 
1:a plats – 500kr 
2:a plats – 250kr 
3:e plats får tillbaka sin insats d.vs – 50kr 
 
Du kommer bli tilldelad 200 EUR i marker i spelet för dessa 50kr som du har att spela för  på20 
minuter.Varken mer, varken mindre. Det får heller inte förekomma någon längre dötid under dessa 
20 minuter då detta kan skapa taktikspelande. Jag kommer att kunna se allt detta i historikloggen 
sen.  Med dötid menas allt mer än 1 minut, eller mindre fast upprepade gånger. Så ett tips är att göra 
behoven på toan och brygga kaffet innan start. 
 
Rör inget annat än vad som står i instruktionerna att ni ska göra. Det kan skapa buggar som 
omöjliggör spel. Det är inte heller tillåtet att använda sig av autoplay i spelet. 
Jag kommer sedan att avgöra vinnarna baserade på det belopp som fanns kvar i slutet. D.vs den med 
mest EUR kvar efter 20 minuter vinner! 
 
P.S Jag ber er att spela som om det hade varit vilken gång som helst när ni var inne och spelade.  

http://localhost:9090/gs4-dev-portal
mailto:xxxxxxx@xxxx.xxx

